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Coach Bernard Nieuwendijk: "Het borrelt en bruist in "De Meent"

'Stichting Kansrijk Eigen Baas'
houdt woensdag 15 september open huis

Robobonken
Oost-Gelderland

Bernard Nieuwendijk

Afgelopen week verscheen er in
de pers een bericht dat de
"Stichting Kansrijk Eigen Baas"
van de provincie Gelderland
een subsidie krijgt van 590.482
euro voor het opzetten van pro-
jecten in 2005. "Daar zijn we na-
tuurlijk heel erg blij mee. Het
betekent dat wij volgend jaar
met het project door kunnen
gaan. De subsidie wordt aange-
wend voor het betalen van de
huur van het gebouw, de sala-
rissen van het begeleidend
team. Ook lezingen, trainingen
e.d. worden daarvan betaald",
zo zegt Bernard Nieuwendijk.
Hij spreekt vanuit zijn functie
als "Business Developer". "Zeg
maar gewoon coach, dat is ge-
makkelijker", zo vult hij aan.

Voor het gebouw "De Meent" aan
de Dienstenweg op het industrie-
terrein in Vorden staat een bordje
met de tekst: "Dit project is mede
mogelijk gemaakt door bijdragen
van de Provincie Gelderland en
het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling". Bernard Nieuwen-
dijk: "Het initiatief tot "Eigen
baas", is een paar jaar geleden
door de Rabobank genomen. Door
de minder gunstige economische
situatie, voor de boeren wordt het
er bijvoorbeeld ook niet makkelijk
op, werkelozen in deze regio, jong
talent dat vanuit het platteland
naar de grote steden vertrekt e.d.
Door al dit soort zaken vroeg men
zich bij de Rabobank af, of het ge-
tij niet gekeerd kon worden. De
Rabobank, onder meer groot ge-
worden in agrarische gebieden,
zag het als een morele verplich-
ting iets te ondernemen.

Tussen de Rabobank Nederland en
de Universiteit Twente was een be-
paalde link, een samenwerking bij
bepaalde projecten. NIKOS (Neder-
lands Instituut voor Kennis inten-
sief Ondernemers Schap), in feite
een wetenschappelijk instituut, is
een onderdeel van de Universiteit.
NIKOS doet onderzoeken naar het
ondernemersschap. Wij hadden al
een project om startende onderne-
mers te ondersteunen", zo zegt
Bernard Nieuwendijk, die zelf aan
de Universiteit Twente is verbon-
den. Op gegeven moment stapte
de Rabobank met haar ideeën naar
NIKOS, waarna vervolgens beslo-
ten werd om gezamenlijk, starten-
de ondernemers te ondersteunen,
middels coaching en training. Zo
werd september 2003 in Vorden
gestart met de "Stichting Kansrijk
Eigen Baas", een samenwerking
tussen de 15 lokale Rabobanken in
de Achterhoek en de Universiteit
Twente.

KEUZE UIT TWEE TRAJECTEN
Bernard Nieuwendijk: " De Rabo-
bank "levert" in dit project het
geld. Tevens krijgt de startende
ondernemer steun in de vorm van
een account manager van de Rabo-
bank (een man met verstand van
veel uiteenlopende zaken). De toe
komstige ondernemers worden
namens het NIKOS door drie perso-
nen gecoacht, waarvan ik er één
ben", zo zegt hij. Er wordt in het
project "Kansrijk Eigen Baas", met
twee trajecten (marsroutes) ge-
werkt, te weten een traject voor
mensen die al een idee hebben.
Soms zelfs al een businessplan
hebben gemaakt. De account ma-
nager van de Rabobank bekijkt het

plan. Vervolgens komt de starten-
de ondernemer bij een selectie-
commissie.
Indien de man geschikt wordt be-
vonden gaat hij op locatie aan de
slag. Hij wordt begeleid en geco-
acht door iemand van de Rabon-
bank, iemand van de Universiteit
Twente en een ervaren onderne-
mer. Hij ontvangt gedurende het
traject (dat een jaar in beslag
neemt) van de Rabobank maande-
lijks een renteloos voorschot van
1000 euro. Het eerste jaar heeft dit
traject inmiddels 25 bedrijfjes op-
geleverd, ledere maand stromen
enkele deelnemers uit waar
nieuwkomers voor in de plaats ko-
men. Bernard Nieuwendijk: " Dan
is er nog het tweede traject; men-
sen die ondernemer willen wor-
den en die nog geen flauw idee
hebben wat voor soort bedrijf het
zou moeten worden.

Deze mensen worden gedurende
zes maanden hier in dit gebouw in
Vorden ondergebracht. Ze werken
hier de hele dag en worden daarbij
begeleid. Uiteraard ook veel brain-
stormen. Zij maken kennis met de
praktijk. In dit traject zijn er 62 be-
gonnen. Inmiddels hebben er van-
uit dit traject ook 25 personen een
bedrijf opgestart. Zestien hebben
een baan gevonden. Een zestal is
nog met een idee bezig.
Uiteindelijk is een percentage van
circa 70 procent weer actief op de
arbeidsmarkt. Een zeer goed resul-
taat", zo zegt Bernard Nieuwen-
dijk. Tien personen bleken niet ge-
schikt om een eigen bedrijf op te
starten of zagen er vanaf. Deze
mensen worden geholpen bij het
solliciteren. Momenteel is de vol-
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gende lichting (54 personen) vanaf
jongstleden april, tot eind novem-
ber aanstaande elke dag volop in
het gebouw in Vorden aan het
werk. Inmiddels hebben er al drie
een eigen bedrijf en hebben er vier
een baan gevonden. De overige 47
personen zijn druk bezig met het
ontwikkelen van ondernemings-
plannen. Bernard Nieuwendijk: "
Deze mensen beschikken over veel
zelf disipline. Ze hebben veelal een
hoge opleiding (HBO Plus) achter
de rug, met vaak een indrukwek-
kende C.V. De gemiddelde leeftijd
bedraagt tussen de 40- 45 jaar. On-
geveer 70 procent van hen heeft

een WW uitkering. Er wordt hier
hard gewerkt, ik kan gerust stel-
len, het borrelt en bruist in dit ge
bouw. Deze gehele ontwikkeling is
voor mij als coach ook enorm leer-
zaam", zo zegt hij.
Woensdag 15 september houden
deze deelnemers van "Kansrijk Ei-
gen Baas", in het gebouw "De
Meent" aan de Dienstenweg van
16.00- 21.00 uur open huis. In de
eerste plaats natuurlijk voor mo-
gelijke potentiële zakenrelaties en
verder om vrienden, bekenden, fa-
milie en andere belangstellenden
te laten zien waar zij momenteel
zoal mee bezig zijn.

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

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

BRONCKHORST

BRON! KHORS1

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 12 september Bloemen-/Ziekenzondag 10.00 uur ds. J. Kool.

HERVORMDE KERK WICHMOND
Zondag 12 september 10.00 uur Jeugd/Jong.werk dhr. H J. Boon, Zelhem.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 12 september ds. D. Westerneng (startzondag en bloemenzondag).
19.00 uur ds. D. Westerneng (voorbereiding Heilig Avondmaal).

R.K. KERK VORDEN
Zondag 12 september 10.00 uur Eucharistieviering F. Hogenelst m.m.v.
kinderkoor.

R.K. KERK VIERAKKER
Zaterdag 11 september 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. dameskoor.
Zondag 12 september 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v.
herenkoor.

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendlenst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
11-12 september D. Stolk, Ruurlo, telefoon 0573 - 45 24 00. Spreekuur
voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Soepel Dr. Grashuisstraat 8.7021 CL Zelhem.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 090O8856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t£n yr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg l c, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-hoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 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 Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur. U
kunt een~afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel, 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.O.) (Zomerstop tot september).
GymnastiëkT sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraagformulieren.

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

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

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

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

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

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

0 Mijn naam is Francis en ik
ben bijna 16 jaar oud (jong).
Wanneer u op zoek bent naar
een ervaren oppas, dan kunt
u mij na 18.00 uur bellen op
tel.nr. (0575) 55 55 00.

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

• Najaars kinderkl. beurs
in Leesten! Vr. 17-9-2004,
19.00-21.30 u. wijkcentrum
"de Mene". Verk.nrs. a € 1,-
halen op ma. 13-9 van 08.30-
09.30 en 19.00-20.00 uur.
Inleveren: do. 16-9 van 19.30-
21.00 en vr. 17-9 van 08.30
tot 10.00 uur. Kleding vanaf
maat 80 en speelgoed vanaf
9 mnd! Meer info: 528128 /
518382.

• Te koop "Alderbastend"
mooie kalebassen en pom-
poenen. Fam. Nijkamp,
Lochemseweg 10a, Warnsveld.

0 Leer (beter) bridgen be-
ginnerscursus start 13 en 14
september, opfriscursus start
14 en 15 september. Nicolette
Loven & Harry Garsen, gedi-
plomeerde bridgedocenten.
Aanmelden (0575) 52 22 75.

0 Wie wil er één middag in
de week met mij: Rummikup-
pen? Tel. (0575) 55 25 39.

O Te huur: Gestoffeerde
Woning voor korte termijn in
Centrum van Vorden. Tel. na
17.00 uur: 06- 11398995.

• Door omstandigheden te
koop: caravan 'Hobby 4OO
SB de Luxe Easy 2O02'
Compleet voorz. van Walker Pri-
de luxe voortent, fietsendrager
gemonterd, zonneluifel, dissel-
slot, 2 gasflessen, ingeb.
radio/cass en CD-speler, inven-
taris, bouwjaar 2002!! Tel.
(0575) 55 44 08.

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

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

• Waarom moeilijk doen als
het makkelijk kan? En nog ge-
zond en verantwoord ook! Ik er-
vaar het zelf Herbalite werkt!
Bel mij, dan help ik u uw streef-
gewicht te bereiken. Nieske, tel.
(06) 543 26 669.

0 Te huur gevraagd: ruime
kamer of kleine woning voor
HBO student (mO omg. Vor-
den. Max. tot € 250,- p.m.
Geert Heuvelink tel. 06 215
504 28.

O Te koop: jonge Bastaard
hondjes, Van Hussel,
Leesten. Tel. 0575-521237.

• Heerlijk herfstwandelen
in verrassend mooi Boheems
Natuurpark (Noord-Tsjechië)
op 700 km van de Achterhoek.
Goed bereikbaar per trein.
Kleine groepen met gids. 9 okt:
gewone Wandelweek. 16 okt:
Wandel- en cultuurweek. Over-
nachting, ontbijt, lunch: € 235,-.
Info: Gea Voettochten,
(0575) 45 17 18 Of 06-51 254
578 of www.voettochten.net

• Enkele plaatsen vrij op de
tekenschildercrsus woens-
dagochtend, donderdag-
avond. Tekenpraktijk "'t Kleine
Veld", Rian Drok, (0575) 54
2937.

• TE KOOP: Nestje prachtige
JACK-RUSSELLS, laagbenig,
glad- en ruwharige en diverse
kleuren. Op de boerderij
grootgeworden, incl. dieren-
paspoort, enting en gratis
BENCH. Tel.: (0573) 44 10
96.

• TE KOOP: Hoekmodel
HONDENKENNEL, nieuwe
uitvoering bestaande uit ge-
galvaniseerde spijlen 300 x
300 x 180 cm met deurtje, 200
euro. Tel.:(0573)441096.

• TE HUUR: AUTOAMBU-
LANCE met vlakke laadvloer,
voor meerdere doeleinden ge-
schikt, tevens diverse aan-
hangwagens te koop, zowel
open als gesloten. Tel.: (0573)
44 1096.

• Peuterspeelzaal het Kraan-
kuiketje organiseert een kin-
derkleding- en speelgoed1

beurs. Tevens kleding van Be-
at kids te koop. Op vrijdag 17
sept. a.s. van 18.30 tot 20.30
uur in school "de Kraanvogel"
te Kranenburg. U bent van
harte welkom.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46A

• BOEDELDAG op 18 sept.
2004, waar? Achter v.m. A&P
Supermarkt te Vorden van
10.00 tot 16.00 uur.

• Ik ben moeder van 3 kinde-
ren en ben op zoek naar ie-
mand die met mij wil samen-
werken. Ben jij op zoek naar
wat extra inkomen, bel dan met:
Annette Hekkelman, De Lange
Garde 40, Warnsveld, tel.
(0575) 52 93 45.

• Cursus handlezen.
(0573) 44 24 07.

info:

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter € 25.-

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

AAMBEI- OF FISTEL-
KÜVCHTEN

Alle serieuze klachten over
aambeien worden besproken

op de website

www.drwullink.nl

Omdat het werkt!

®HERgAUFE.
voor:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding!

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

advies van de
De Groenteman Vorden

uitstekende Stamppot!
Santé aardappel
3 kilo

lekker in de appeltaart
Goudreinette
2 kilo

lekkerfris Komkommer Dillesalade 100 gram

199

O?9

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

DOE DE PRIJS/KWALITEITS TEST!
MET ANDEREN!

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

Financieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen
Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
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r VOOR AL UW
• PIZZA'S • PASTA'S • SHOARMA
VLEESGERECHTEN • RESTAURANT

- AFHAAL f N CATERING

1

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 • Vorden
Bezorg bestellijn
(0575) 55 42 22

Restaurant

Bleekstraat 2 • Hengelo
Bezorg bestellijn
(0575)461218)

L
"r!

Dagmenu's
8t/m 14sept 2O04

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

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

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

Woensdag 8 september
Tomatensoep / Hollandse Biefstuk met kruidenboter, aardappelen en
groente
Donderdag 9 september
Pittig gekruide kip met rijst en salade / chocolademousse met
slagroom
Vrijdag 1O september
Champignonsoep / Victoriabaars met dillesaus, aardappelen en
groente
Maandag 13 september
Gesloten.
Dinsdag 14 september
Wiener schnitzel met gebakken aardappels en sla / ijs met slagroom

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

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

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

Smakelijk etenll Bistro De Rotonde team



Zij lijkt voor ons in de wieg gelegd ...
Op zaterdag 4 september 2004 om 07.16 uur zijn wij
verblijd met de geboorte van onze dochter en mijn zusje

Beau
Sandra, Mark en Hidde Droppers
Het Gulik 1
7251 CS Vorden
(0575) 55 30 56

Wilt u Beau komen zien?
Bel dan even, anders slaapt zij misschien.

Jeroen Fleming
en
Rianne Wunderink

l
gaan trouwen op vrijdag 17 september om 12.00 uur
in het gemeentehuis van Vorden.

9}

f) Ons adres:
| De Steegel 3
» 7251 CK Vorden

Op 17 september zijn wij 50 jaar getrouwd

l H. Weenk
&
A. Weenk-Klein lebbink
Wij houden receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur
in zaal de Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Biesterveld 43
7251 VR Vorden

Op vrijdag 17 september a.s. hopen wij met familie, J
buren, vrienden en kennissen ons 5O-jarig huwelijks- J
feest te vieren.

Jan en Willemien
Heijink- Wentink

Wij houden een receptie van 15.00 - 16.30 uur
in "het Wapen van Medler", Ruurloseweg 114 te
Vorden.

Prins Clauslaan 10
7251 AS Vorden

Eddy Klein Brinke
&

Marjo Sikking
gaan trouwen op zaterdag 18 september 2004
om 10.00 uur in het gemeentehuis "Kasteel Vor-
den".
De kerkelijke viering zal plaatsvinden om 12.00
uur in de Nederlands Hervormde Kerk te Vorden.
Wij nodigen u hierbij uit op onze receptie van
16.00 tot 18.00 uur in de zaal van "Hotel Bakker",
Dorpsstraat 24 te Vorden

Ons adres:
Weppel 8
7251 VW Vorden

Mlein Brinke
In verband met bovenstaand huwelijk zijn wij op
zaterdag 18 september aanstaande beperkt ge-
opend.

Auto- Rijwiel- en Taxibedrijf Klein Brinke BV
Zutphenseweg 85; Vorden
Tel. 0575-551256

Groot was zijn liefde
groot het verdriet

mooi de herinnneringen
die hij achterliet

Verdrietig, maar met een warm en dankbaar gevoel,
blijven wij achter na het toch nog plotselinge overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Herman Olthof

* Vorden,
18 oktober 1931

t Zutphen,
5 september 2004

Vorden: Alie Olthof-Sigger
Warnsveld: Géa Kettelerij-Olthof

Jaap Kettelerij
Mayke en Wouter
Anouk

Vorden: Irma Kroese-Olthof
Rob Kroese

Eswin,
Anina

't Hamolt, Beatrixlaan 6
7251 AN Vorden

Herman is thuis, waar gelegenheid is tot condoleren
en afscheid nemen op woensdag 8 september en
donderdag 9 september van 17.00 tot 19.00 uur.

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 10 septem-
ber om 13.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaats vinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Nadien is er gelegenheid tot condoleren in Hotel
Bakker te Vorden.
In plaats van bloemen gaarne een gift in de collecte-
bus voor het Koningin Wilhelmina Fonds.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen gelieve
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Heden is van ons heengegaan onze geliefde broer,
zwager en oom

Hermanus Olthof

in de leeftijd van bijna 73 jaar.

Arnhem: J.L. Visschers-Olthof
H. Visschers

Vorden: B.G.J. Olthof
G.J. Olthof-Camperman

Neven en nichten

Vorden, 5 september 2004

De herinneringen leven voort
maar het gemis zal blijven

Hartverwarmend en voor ons tot grote steun, waren
de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Hendrik Pelgrum

Hiervoor onze welgemeende dank.

Reina Pelgrum-Rietman
Reinie en Paul Hoeksma
Han Pelgrum
en kleinkinderen

Vorden, september 2004

ii Lekker pittig, behalve
de prijs

U weet dat we graag wat extra's doen voor onze
klanten. Bij deze: 5 forse kippenpoten voor slechts

€ 4,50 én met gratis, pittige Piri Piri saus
van Verstegen. Is dat een lekkere scherpe

aanbieding of niet?

Vleeswaren koopje ^% 7 C

Gebraden Gehakt 100 gram € w •i?»Vleeswarenspedal

Schwarzwalder 100 gram €
Keurslagerkoopje

5 gebraden kippenpoten
met gratis piri piri saus €
Special

Sole mio spies
Speciaal aanbevolen

Varkenshaas

s
l/l/ee/raanfa/ed/ng

per stuk €

100 gram €

100 gram €

1.69

1.49
Weekaanbieding

4 magere
Stooflappen € 498

l Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

(0575) 55 2i s?

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsenwee 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Kijerkamp)

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

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!



Baron van Bronckhorst
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie

van weekblad Contact, schrijf een
briefte of geef een tip. Het is tenslotte
altijd weer moeilijk om geschikte on-
derwerpen aan te kaarten.
Wij beoordelen of het geplaatst kan
worden en onder het pseudoniem "de

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

Nie'js uut Bronckhorst
Honds meu wordt iej d'r van.
Ria zakt in ne stoel en kuinp
d'r niet wear uut. Ze zucht:
"Henny, to zet iej is efkes kof-
fie. En hij al earpels scheld? Wil
iej ok efkes de slabonen vast
punten. Ik bun het helemaols
papzat." Henny luusterd net-
jes. Hij is van de moderne
soort.

Dizze generatie kan koffie zetten
en at 't neudig is ok wal wat eaten
klaor kriegen. Henny weet best
dai van een betjen rond lummeln
op de Country Living Fair gruuw-
lijk meu wordt. Tegen ziene Ria :"
Wat een raren name veur zo'n
modern spektakel. Gewoon ne
derlands is neet mooi genog. Ge-
woon plat praoten, zowat verle-
den tied, het mot in 't engels. Kiek
moar rond op zonne beurs . Op de
lagere schole kriegt ze ok al en-
gels. En dan moi weten wat veur
kindernamen krig een baby ? Ge-
woon Jan en Henk en Annie bes-
teet neet mear"Ja ziene Ria as lid
van de Plattelands vrouwen ze
mos an de ingang kaartjes contro-
learn . Met ne helen trop vrouw-
leu ingeschakeld. Dat eigen volk
breg wear anderen met en zo
wordt het een eigen dorpsge-
beurn. Maor vandage, het re
agend zo alderbastend en zodoen-
de gin groten toeloop veur Ria. Ze
konden um de beurte wel is efkes
weg. Zelf rond scharrelen. Daor-
veur kregen ze betaald, ja wat
dacht iej. Dat kwam hun kas ten
goede.

En das belangriek. Want zelf vuile
contriebutie betalen?
Daor moi biej vrouwleu neet um
komn. At ze biej de Herberg verga-
derd moi neet denken dat Hannie
doar vuile extra drank en bitter-
ballen an kwiet wordt. Hannie hef
lever manvolk.

Die bunt vuile royaler veur zik
zelf en trakteerd de buurman.
Ria hef zik zo tussen de bedrieven
deur het spul zo is bekeken. Niks
gekoch, ze is wa wiezer, allemaols
spul wai in feite neet neudeg
hebt. En zelf inne stand met
doon? Hij dan verstand van schil-
dern en boetseern? Kunst en
graag met old old grei knooien?
In Ria d'r ogen bunt d'r mear kun-
stenmakers as kunstenaars. Dat
was laatst in Vorden op de kunst-
markt ok al zo. Smaken verschilt,
al had ze een hoop kunst veur
niks met kunnen nemmen ,ze
had het laoten staon.

At een ander oew vertellen wat
het veurstelt..dan hoofd het veur
Ria al neet mear. Iej mot zelf zien
wat de kunstenaar bedoeld. En
dat geet ok zo op dizze Country Li-
ving Fair.

En meestal hij oew huus al hard-
stikke vol met allerlei wai ooit is
kregen of argens veur weinig op
de kop tikten. Het spul versliet iej
ja neet. Hovulle kasten vol kleare
hef ze wel vol hangen? Van kle-
ding die iej een of twee keare um
de rugge hebt ehad?

Zelf brood bakken dat is ok mo-
dern. Het is hardstikke druk. Iej
kunt pruuven ho of 't smek en ze
hebt meardere soorten in de aan-
bieding. Heel gezond en verser
kan het niet . Ai de andern mor-
gen wakker wordt haal iej 't verse
brood uut eigen oaven. Ne hoop
dinge doet de mensen terugge
denken an vrogger. De sfeer en ge
woonten en de gemoedelijkheid
van onzen achterhoek. En dan
zon mooi groot terrein vlak naost
het kasteel en gemeentehuus. Met
die grote olde beume , mooier ter-
rein kriej ja nooit. Zollen ze al ne
koopman hebben veur 't kasteel
van Vorden.? Ze bunt al druk an 't
bouwen in Hengel veur 't nieje ge
meentehuus. Voorlopig veur vief
jaor.

Is dat neet wat erg kort deur de
bocht? Wat wilt ze dan aover vief
jaor? Maor dit jaor ondanks het
vuile water dat t'r vult, kunniej
no de veute dreuge holn. Ze hebt
anneleart van eerdere jaorn. Ne
geweldigen hoop holt snippers
oaver de paden.

Dat is ok modern. Holt rommel ,
een lekker brandjen maken, nee
dat kan neet mear. Iej mot zonne
holt snipperaar anschaffen biej
oew verbouwde olde boerderieje.
En dan wat scharrel kippen en ne
hane een sik een paar schaope.
Een mooi peard in de wei, een
bongerd met hoogstam beume.
Een eigen greunte tuin met bo-
nenstaken en ne hegge d'r um
hen. Och waorum neet, laot maor
komn dan volk met vuile geld.

Het hult ons eigen volk an de pra-
ot, lekker roddeln oaver alle
vrumde domme dinge van die
vrumde snoeshanen. En ne hoop
van dit soort mensen hebt het een
paar jaor later wear bekeken.Ze
verzucht tegen Jan of Hendrik de
buurman:" Toch erg veel werk. Al
die dieren verzorgen , wel echt
een klus. En het is hier zo stil in de
winter. En al onze vrienden zijn
er nu geweest maar ze komen
niet voor een tweede keer." En
dan verkoopt ze eur spul wear an
ne volgende liefhebber.

Ne makelaar hef ne grote tent
met plaatjes van mooie dure huze
op de buers. Ja die makelaars ar-
me drommels, mot ook ne kans
hebben ne boterham te verdie
nen. Dat lukt aardig want dit

bunt moderne vluchtelingen va-
nuut 't westen, ze hebt een paar
cent op zak. En nieje heren hangt
ok nieje hekken, de annemmers
hebt er extra wark met. Want er
mot altied verbouwd worden.
Laot ze de euro's mor laoten rol-
len.

Maor hier veur die 'Country Li-
ving Fair' iej snapt neet waor al
dat volk vandan kumt. Want alle
nig biej Ria eurn werkdag was er
te vuile nattigheid, maor wieter
was het toch best drok. Ze waarn
as organisatie best tevreane. Op
zundagmiddag was de weide biej
't kasteel nog vuls te klein veur al
die dure auto's.

Ok daoran kunn iej wal zeen dat
dit volk de bokse neet kapot hef.
En ze betaald zonder mankearn 5
euro parkeergeld. Umme dat pa-
radepeard, den duurn auto, een
tiedjen in 't grus te meugen zet-
ten. En dan nog 10 euro de man
umme al die duurn kraom te be
kieken en te kopen. Iej zoln den-
ken ai duur spul koopt in ne win-
kel dan bunt ze bliej ai de winkel
in komt en kriej zelfs biej de Su-
per nog gratis koffie to..

En gin 5 euro parkeergeld. Biej de
Aldi hebt ze ja 100 parkeerplaat-
sen helemoals veur niks. En wie
boert het beste? Klaas Bakker!
Want ja iej wilt toch wat drinken
en wat op 'n tand. Want zelf bo-
terhammen met nemmen? Dat
was vroger gewoon. De grote ten-
te van Klaas was soms nog te
klein. Geld dai uutgeeft an etten
en drinken daor hij tenslotte wat
veur.

En iej wilt, meu van alle geslun-
gel, ok wel is efkes op oew gemak
zitten. En graag wat volk langs
zeen komn. En ok eigen volk, in
de minderheid, maor 't was t'r,
ansprekken. Ok vuile appart volk.
En dan dus gin armoe zaaiers.
Mensen met een luxe probleem.
"Hoe krijg ik een tuin en een huis
dat t'r heel anders uit ziet dan dat
van mijn buurman? Ik schaf mij
een stel ezels aan (d'r waren d'r
hier al ne hoop in soorten) of een
lama of herten of kipjes, konij-
nen, heel kleine lieve varkentjes .
Een rotstuin met een groten vis-
vijver. Een paard met een veulen."
Ho nee mevrouw, dat is al wear
veurbiej. Dee peardjes bunt neet
vul mear weard. En ja die mot 't
hele jaor verzorgd.Wie kriegt in
onzen achterhoek mear van dat
volk met luxe problemen. Een
huus in Frankriek of iej koopt
zonne olde boerderieje in Bronc-
horst. Moderne vluchtelingen
met geld. Laot ze maor komn.

De Baron van Bronkchorst.

Bronckhorst bezig met
voorbereiding sportraad

Van 12 t/m 18 september a.s. col-
lecteert het Prinses Beatrix
Fonds voor spierziekten. Meer
dan 40.000 collectanten bellen
dan aan voor een vrijwillige bij-
drage.

Wie de collectant mist, kan een gift
overmaken op giro 969, ten name
van het Prinses Beatrix Fonds. Het

Prinses Beatrix Fonds is het Natio-
naal Fonds voor de bestrijding van
spierziekten, polio, de ziekte van
Parkinson, de ziekte van Hunting-
ton, multiple sclerose en spastici-
teit. Het Fonds is in 1956 opgericht.
Sinds die tijd financiert het weten-
schappelijk onderzoek naar de bes-
tijding van deze neromusculaire
aandoeningen. Ook behartigt het

Fonds de belangen van patiënten
die aan deze ziekten h'j den en hun
familieleden. Het steunt de lande
lijke patiëntenbelangenverenigin-
gen waarbij in totaal ongeveer
40.000 mensen zijn aangesloten.
Deze verenigingen zijn bijzonder
actief met tal van activiteiten. Het
gaat om de Vereniging Spierziek-
ten Nederland, de Parkinson Pa-
tiënten Vereniging, de Vereniging
van Huntington, de Multiple Scle
rose Vereniging Nederland en de
BOSK (Vereniging van Motorisch
Gehandicapten en hun ouders).

In de nieuw te vormen gemeen-
te Bronckhorst is het initiatief
genomen om te komen tot een
sportraad.

Om tot een goede samenwerking
te komen met de sportverenigin-
gen, wordt er een bijeenkomst ge
houden op donderdag 9 septem-
ber in het gemeentehuis van Hen-
gelo. De aanvang is om 19.30 uur.
De bedoeling van de bijeenkomst
is om te komen tot het oprichten
van een sportraad voor de nieuw
te vormen gemeente Bronckhorst.
In 2005 worden de gemeenten Vor-

den, Hengelo, Steenderen, Zelhem
en Hummelo en Keppel samenge
voegd. De sportraad wil na de ge
meentelijke herindeling een aan-
spreekpunt zijn voor het nieuwe
gemeentebestuur.

De nieuw op te richten sportraad
krijgt vooral als taak om de sport
voor de hele gemeente Bronck-
horst te behartigen. Belangrijke
aandachtspunten zullen onder-
meer zijn het behoud van sport-
voorzieningen en subsidies. De ini-
tiatiefnemers hopen op een grote
opkomst.

Ludgerkaars op Estafette ook in Vierakker en Hengelo (Gld.)

H. Liudger trok als geestelijk
pionier door Saksenland

hi de tweede helft van het eerste
millennium werd het toenmali-
ge gebied dat nu Nederland en
België vormt overheerst door
de Franken, Friezen en Saksen.

Het was een heidens en gevaarlijk
gebied, waarin op het scherpst van
de snede om de macht werd ge
streden. Nadat Koning Clovis in
496 na Christus door de H. Remigi-
us, Bisschop van Reims, werd ge
kerstend, brachten de Franken het
geloof vanuit Frankrijk naar de
Noordelijke streken. Na de vele in-
spanningen van Willibrord en Bo-
nifatius (Angelsaksen/Engeland)
was het de beurt aan Liudger, ge
boren nabij Tricht (Utrecht). Hem
was als oudste van het gezin de er-
fenis en het grondbezit van zijn
ouders over te nemen. Doch Liud-
ger wilde studeren en zich verdie
pen in de geloofswetenschap.

Na ervaring te hebben opgedaan
aan een Universiteit in Engeland,
keerde hij terug naar Nederland,
om opnieuw te studeren en les te
geven aan de St. Maartensschool.
Vanuit Rome kreeg ij de opdracht
om het geloof te verbreiden onder
de weerbarstige Friezen.

Zo hield hij ook meerdere hagepre
ken in Gouwen (Oostekijk deel van
het Friezengebied/deels Gronin-

gen). Een prachtige schoolprent
laat die gebeurtenis zien, welke
meereist met de Liudgerkaars, een
kaars van 12 cm dik, welke onder-
weg is van Utrecht naar Munster.
Na zijn geestelijke veldtocht door
Saksenland, welke begon Oostelijk
van de Ijssel werd aangesteld tot
Bisschop van Munster, waar hij
ook een klooster stichtte.

Gedurende een volle week was de
Liudgerkaars aanwezig in Vierak-
ker, om op woensdagavond 25 au-
gustus aan te komen in Hengelo
(Gld.). Met paard en koets werd de
kaars en bijbehorende attributen
naar Hengelo (Gld.) vervoerd, on-
der begeleiding van Frater Broek-
man (Vierakker) alsmede parochia-
nen en leden van de Liudgerkring.

Ter gelegenheid van de installatie
van de Liudgerkaars droeg Pastor
Zweers een Vesperdienst op, o.a. in
aanwezigheid van Pastor Jacobs
(Keijenborg), welke in september
zijn 40-jarig priesterschap hoopt te
vieren. Na faloop van de dienst
hierld dhr. Roording voorheen uit
Vierakker een interessante lezing
over de bewoners van de Achter-
hoek (voormalig Saksenland) en
het wereldlijk en geestelijk leven
van de H. Üudger. Wellicht is er
nog een mogelijkheid deze lezing
over liudger nog eens te herhalen.



Veilinghuis Het Roode Hert
Organiseert wegens beëindiging van:

PARTY-RESTAURANT "DE SMID"
Een locatieveiling van de

complete horeca inventaris
w.o. steamer, keukenmachines,

Servies, bestek, koel- en vriescel, bars,
meubilair, verlichting, paneelwanden

serre, etc. (circa 400 kavels)
Alsmede inrichting en antiek uit de

bovenwoning, magazijn en werkplaats
w.o. antiek meubilair, schilderijen en

prenten, tuinvazen, tuinmeubelen, antiek
kleingoed zoals kristal, klokken,

koperwerk, spiegels, grolsch collecters-
items etc.etc. (circa 300 kavels)

Kijkdagen vnjd. 10 t/m zond. 12 sept.
Van 10.00 tot 16.00 uur

Veiling maandag 13 sept. Eerste zitting
aanvang 12 uur horeca-inventaris
Tweede zitting aanvang 19.00 uur

antiek en inboedel woning
Locatie Party Restaurant "De Smid"

Kerkstraat 11 Keijenborg GLD
Voor info 06-48768757 of 0573-250134

Registerveilinghouder B. Kleunen

O

70 JAAR KONTACT

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

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

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

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

drukker i j Weevers

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 461534

CERTIFICMTHOUOER

(•I

ISO 9001

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Ontwerp en realisatie internetsites

,4
Weevers Net

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

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

Als u een

WEBSITE
wilt hebben voor uw bedrijf,
neem dan contact op met
Hilly Bobbink te Voorst

Ook voor LOGO- EN
BROCHURE ONTWERPEN

Tel.(0575)501581

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

deBos

Hampshire
HOTEL-AVENARIUS

Personeel gevraagd
Voor ons hotel restaurant en de Orangerie

zijn wij op zoek naar:
medewerker m/v
algemene dienst

Voor meer informatie omtrent de functie
kunt u contact opnemen met Mw. Lobbes

Dorpsstraat 2, 7261 AW Rvmrlo, Nederland
Tel. (0573) 451122 http://www.avenanus.nl

M O D E S H O W
Woensdagavond 8 september

modeshow
U krijgt een impressie van de najaars- en
wintercollectie van Yvonne Jeugdmode,
Roosenstein Quality Wear en Anthony's
Country Store i.s.m. Ami Kappers,
Kant Music Service, Free-Wheel Shoezz e.a.
Vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur in het
Dorpscentrum Raadhuisstraat 6, Vorden.

CAKEWALK Entree en kopje koffie gratis.

(MEISJES- EN JONGENSKLEDING VANAF MAAT 62 T/M 188)

Openingstijden: ma 13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,
vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-17.00 uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

~j

Vorden h zondag open!
tijg'^^^^^jjjjjj^^jjj^^^^^ ^^^m •

Zondag 12 september open van 12.00 - 77.00 uur

We nodigen nu 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 comfortabel

leefgenot. U kunt zich ontspannen in onze relaxstudio met een

royaal assortiment relaxfauteuls van o.a. Easysit en Zero Stress.

Deze zijn leverbaar in diverse leder- en stofkwaliteiten en aan te

passen naar uw persoonlijke wensen. U bent van harte welkom.

/
Relaxfauteuil ELBA

Verstelbaar d.m.v. handige drukveer.
Uitgevoerd in een uitstekende

ederkwaliteit. Keuze uit vele kleuren
Normaal 1.095.- NU 799--

C O L L E C T I E P R E S E N T A T

w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-557574

M l N K M M O H U l



Herdenking, receptie, reünie, feestavond,
alles ineen bij jubilerende voetbalclub "Vorden

Ronde van Hengelo Gld.

Van links naar rechts: Henri Weikamp, Mare van der Linden, Gerard Grieven, Jan Borgonjen, Herman Vrielink enAp Ntjenhuis

De voetbalvereniging "Vorden"
kan terugzien op een waardig
75 jarig jubileum, dat vrijdag-
avond begon met een herden-
king op de algemene begraaf-
plaats, van de leden die de ver-
eniging in de loop der jaren
zijn ontvallen. Zo'n honderd le-
den, oud- leden en andere be-
langstellenden vertrokken lo-
pend vanaf het sportpark aan
de Oude Zutphenseweg .rich-
ting begraafplaats.

Voorzitter Herman Vrielink hield
aan het graf (symbolisch gekozen)
van oud- voorzitter Jan Rouwen-
horst een herdenkingstoespraak.
Frank Rouwenhorst, zoon van de
oud- voorzitter benadrukte de
steun die zijn familie na het over-
lijden van zijn vader, van de voet-
balvereniging heeft ontvangen.
Vervolgens legden Herman Vriel-
ink en Frank Rouwenhorst een
krans op het graf van de oud- voor-
zitter. Trompettist Dick Boerstoel
verleende muzikale medewerking
aan deze herdenkingplechtigheid.
Hij speelde het nummer "The last
Post".

Nadien vond er in zaal "De Her-
berg" een receptie plaats, waar-
voor bijna het complete vereni-
gingsleven in Vorden was uitgelo-
pen. Van gemeentezijde toonden
Burgemeester Kamerling en wet-
houder Wichers hun belangstel-
ling. Het was werkelijk " tjokvol "
toen ceremoniemeester Jan Borg-
onjen een opsomming gaf van de
gelukwensen die de vereniging
met deze 75 jarige mijlpaal mocht
ontvangen, waarbij een felicitatie-
kaart met handtekeningen van de
leerlingen van de basisschool "De
Kraanvogel". Burgemeester Ka-
merling prees de vereniging met
haar vele vrijwilligers. "Dat vormt
een hechte band. Als je kijkt naar
het grote aantal pupillen dat de
vereniging rijk is staat één ding
vast, de club vergrijst niet".

Hij wees er op dat ook de gemeen-
te Vorden haar steentje aan de
voetbalvereniging bijdraagt door
het onderhoud van de velden voor
haar rekening te nemen. "We zeg-
gen tegen elkaar, op naar de hon-
derd jaar", aldus de burgervader

die onder meer een fles wijn "Cha-
teau de Vorden" aanbood.

Johan Dollekamp voerde het
woord namens de KNVB district
Oost. "De voetbalvereniging "Vor-
den" is tot veel in staat. Kijk naar
de prachtige accommodatie, kijk
naar het prestigieuze internatio-
nale "Wim Kuijper jeugdvoetbal-
toernooi" voor D- teams. Voor veel
toekomstige trainers een prachti-
ge leerschool om te leren een wed-
strijd te analyseren", aldus Dolle-
kamp die hoopte dat er zich bin-
nenkort meer scheidsrechters bij
de bond zullen aanmelden. "Wij
hebben een tekort en dat moet op-
gevuld worden" zo sprak hij, ter-
wijl hij "Vorden" complimenteer-
de voor de wijze waarop de vereni-
ging in positieve zin met haar
sponsors omgaat. Hij bood na-
mens de KNVB een jubileumvlag
aan. De kantinecommissie had
voor alle bestuursleden een ca-
deautje meegebracht. Een kussen-
tje zodat de heren bestuurders op
de tribune "zacht" kunnen zitten.

Jos Goossens bood namens de LBA
(Landelijke Belangenorganisatie
Amateurclubs) zijn gelukwensen
aan. "Het managen van een ama-
teurclub is in deze tijd geen sine-
cure", zo sprak hij. Namens de
oud- voetbalveteranen boden Dri-
kus Groot Jebbink en Joop Wester-
veld de vereniging vijf wedstrijd-
ballen voor de pupillenafdeling
aan. Ab Velhorst vertelde daarbij
wat anekdotes uit een ver verleden
toen de veteranen nog "keien" van
voetballers bleken te zijn! Het eer-
ste exemplaar van het jubileum-
boek "Langs de kalklijn" (geschre-
ven door Mare v.d. Linden, Gerard
Greven en Henri Weikamp) werd
aangeboden aan Ap Nijenhuis, die
symbool stond voor de vele vrijwil-
ligers die bij de voetbalclub betrok-
ken zijn.

En juist deze vrijwilligers, waaron-
der de "gouden" onderhoudsploeg
en de Activiteiten Stichting, de ju-
bileumcommissie en reüniecom-
missie werden uitvoerig door voor-
zitter Herman Vrielink in het zon-
netje gezet. Verder gaf hij een over-
zicht over "75 jaar "Vorden" en be-
dankte hij op humoristische wijze

alle sprekers. "De ben er trots op en
is het een eer, om van deze vereni-
ging voorzitter te mogen zijn", zo
sprak Herman Vrielink. Zaterdag-
middag 4 september werd er op
het sportcomplex een reünie ge-
houden. De reüniecommissie had
in een aparte tent een tentoonstel-
ling ingericht met veel oude foto's
en artikelen over 75 jaar voetbal-
vereniging "Vorden". Het werd een
weerzien tussen ruim 400 gasten
met als voornaamste gespreksthe-
ma "zeg weetje nog wel van toen".
Voorzitter Herman Vrielink zette
deze middag tevens de reüniecom-
missie, bestaande uit Ap Nijen-
huis, Gerrit Bruggink, Bertus Gol-
stein en Eddy Hiddink in het zon-
netje.

Een gezellige feestavond op de za-
terdagavond, was een waardige af-
sluiting van het jubileumfeest van
de v.v. "Vorden". Op die feestavond
werden de volgende personen ge-
huldigd: Jan ter Huerne, Rudi Cor-
negoor en Gerard Meijer 40 jaar
lid; Peter Wentink, Michiel Wa-
genvoort, Jeroen Tijssen 25 jaar lid.
Er werden deze avond nog meer
complimenten uitgedeeld. Zo had
Herman Vrielink bloemen voor de
jubileumcommissie, bestaande uit
Joanne Zelle, Carla Jansen, Lies-
beth Groot Jebbink, Jan Borgonjen,
Frank Rouwenhorst en Harrie Jan-
sen.

En tijdens deze feestavond 'een da-
verend applaus voor Johan Stapper
die onder zijn artiestennaam John.
F. Steeper de zaal trakteerde op en-
kele spetterende zangnummers
waaronder zijn grootste evergreen
"Marina, Marina". De jubileum-
commissie had voor de zondag-
middag nog een "toetje" in petto.

Tijdens die "gezinsmiddag", veel
leden met hun kinderen, was er
voor de jeugd van alles georgani-
seerd. "Ze hebben zich dit week-
end bij de voetbalvereniging "alle-
bastend" uitgesloofd", zo sprak
een lid van de club die vanaf vrij-
dagavond t/m zondagmiddag het
hele programma had meege-
maakt! Inderdaad een prachtige
happening over het verleden, het
heden en de toekomst van deze 75-
jarige jubilaris.

De R.T.V. Vierakker/Wichmond
organiseert op zondag 12 sep-
tember de jaarlijkse Ronde van
Hengelo (Gld), dit jaar is er ge-
kozen voor een ander parcours,
deze loopt als volgt, start en fi-
nish Westerstraat, Kervelseweg,
Raadhuisstraat, Schoolstraat,
Hofstraat, De Heurne, Vorden-
seweg, Wichmondseweg en dan
weer de Westerstraat in.

Voor deze ronde is gekozen omdat
er op het oude parcours wegwerk-
zaamheden zijn. Het programma
is als volgt: 13.00 uur: Rabo Dikke
BandenRace, een wedstrijd voor de
jeugd van 8 t/m 12 jaar, opgave tot
een half uur voor aanvang bij de
egelantier en/of telefonisch: (0575)

44 16 78.13.30 uur Criterium Mas-
ters 50+ (50 km). Hier rijdt in mee
de Wichmonder Jan Pieterse en ve-
le oud topcoureurs. 15.00 uur Cri-
terium elite/Beloften (80 km). Bij
deze wedstrijd zal de Hengelose
renner Martijn Verstege de druk
aan moeten kunnen om als plaat-
selijke favoriet van voren te kun-
nen rijden. Als deelnemers staan
vele renners op de strartlijst, bij de
voorinschrijving stonden er al 57
renners genoteerd. Aan de aanwo-
nenden vraagt de organisatie om
mee te willen werken aan een voor
de renners een veilige wedstrijd,
menden die voor verplaatsing af-
hankelijk zij van een voertuig kun-
nen contact opnemen met Peter
Makkink, tel. 46 41 44.

Arjan Mombarg rijdt zaterdag
de WK marathon in Pescara Italië
Het worden deze week voor Ar-
jan Mombarg nog spannende
dagen. Dinsdag 7 september
vertrekt hij per vliegtuig naar
Italië om daar in Pescara zater-
dag 11 september mee te doen
aan de wereldkampioenschap-
pen skeeleren, de marathon
over een afstand van ruim 42 ki-
lometer.

Hij verschijnt daar aan de start sa-
men met Arjan Smit, Ingmar Ber-
ga, Sjoerd Huisman, Roy Boeve,
Karlo Timmerman en Ronald en
Michel Mulder.

Spannende dagen zoals gezegd.
Toen wij hem zondagavond naar
zijn vorm informeerden ant-
woordde hij : "Het is op dit mo-
ment huilen met de pet op. Ik heb
sinds donderdag flinke rugklach-
ten en daar ben ik echt niet blij
mee. Maandagmorgen word ik in
Zutphen door een manueel thera-
peut behandeld en dan hoop ik

dat de pijn zal afnemen. Zaterdag
heb ik nog wel de competitiewed-
strijd in het Zeeuwse Axel (" Univé
World on Wheels") gereden. Ik heb
nog wel een paar keer in een kop-
groep meegereden, maar eigenlijk
ging het gewoon niet goed. Te veel
pijn, de wedstrijd nog wel uitgere-
den.

Het werd een zestiende plaats en
dan weetje het wel", zo zegt Arjan.
De wedstrijd in Axel werd gewon-
nen door de Fransman Franck
Cardin, wereldkampioen op de
dubbele marathon. De open wed-
strijd die zondag in Twello op het
programma stond heeft Arjan
Mombarg bewust laten schieten.

En nu voor de Vordenaar, die aan
een ijzersterk seizoen bezig, maar
hopen dat hij in de komende da-
gen zodanig herstelt dat hij de ma-
rathon in Pescara kan rijden. "Ik
ga er wel vanuit", zo zegt Arjan op-
timistisch.

Najaarstocht VRTC
'De Achtkastelenrijders'
Zondag 12 september organi-
seert de VRTC " De Achtkaste-
lenrijders" een zgn. najaars-
tocht, waarbij de deelnemers
uit twee afstanden kunnen kie-
zen t.w. 40 kilometer of 100 kilo-
meter.

De rit over 100 kilometer gaat dit
keer richting de Veluwe, waarbij
de voorkant van het natuurpark is
opgenomen. De route voor de deel-
nemers aan de 40 kilometer tocht
is in de directe omgeving van Vor-

den uitgestippeld. Daarnaast orga-
niseert de club deze zondag een
veldrit, waarbij gekozen kan wor-
den uit een afstand van 30 of 50 ki-
lometer. Beide tochten gaan over
verharde en onverharde wegen en
worden gezien als een overgangs-
rit tussen het zomer- en wintersei-
zoen. De starttijden vanaf "De Her-
berg" zijn: veldrit 30 en 50 kilome-
ter en de toertocht van 100 kilome-
ter tussen 8.00-10.00 uur. Voor de
toertocht over 40 kilometer tussen
10.00 en 12.30 uur.

Bloemen/ziekenzondag

Al gekeken op nifvifw.contact.nl
voor het allerlaatste plaatselijke nieuws?

Zondag 12 september, na de
diensten in de Vordense kerken
hopen we weer veel mensen op
pad te kunnen zien gaan met
een bos bloemen.

Deze jaarlijks terugkerende bloe
mengroet wordt georganiseerd
door de Katholieke, Gereformeer-
de en Hervormde kerk, alsmede
door "De Zonnebloem".

Deze zondag valt samen met de
landelijke ziekenzondag van "De
Zonnebloem".

Deze bloemengroet is bedoeld
voor 80-plussers, zieken en voor
hen die op de een of andere ma-
nier niet vergeten mogen worden.
Om de lijst zo compleet mogelijk
te hebben, krijgen we erg veel me
dewerking van de gemeente, art-
sen, predikanten, parochie r.-k.
kerk. Zonder deze medewerking

zou het onmogelijk zijn een lijst
samen te stellen. Toch blijkt het
elk jaar weer moeilijk om de lijst
zo compleet mogelijk te krijgen.
Ook dit jaar wordt het op prijs ge-
steld als u zelf een bos bloemen
komt brengen. Er zijn ruim 400
bossen bloemen nodig. Natuurlijk
mag dit ook een bloemetje uit uw
tuin zijn.

U kunt uw bloemen brengen op
vrijdag 10 september van 19.00 tot
20.30 uur in het "Achterhuus"
(achter de Gereformeerde Kerk).
De bloemendienst wordt zoveel
mogeüjk volgens dezelfde liturgie
in de drie kerken gehouden. De li-
turgie is voorbereid door leden
van de drie kerken.

Wij hopen op een goede bloemen-
dienst, gevolgd door een bloemen-
groet waaraan u allen medewer-
king wilt verlenen.
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Maak kans op een gratis fetabrood, vraag naar de kraskaart!

De Echte Bakker Dat proefje!

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)55 1384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)57 1528

KOOPZONDAG12 SEPTEMBER
ZIJN WIJ OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

WIJ GEVEN U EEN GOEDE RAAD,

KOM KIJKEN IN DE RAADHUISSTRAAT UI

De Vordense Tuin
RAADHUISSTRAAT 11
VORDEN

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

RAADHUISSTRAAT 20
VORDEN

SE
EQCMfiRKlL

7er Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

3?
Magere
Runderlappen
500 gram

Speklappen
Zonder zwoerd en been
500 gram

Henkies Platvinken
heel fijn
7- 8 min. bakken 4 stuks

VL
TER WEELE

ES EN VLEESWAREN
Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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

f 6 i 6 n i t m o d e
Nieuwe breigarens
Tweed • Chenille • Mohair • Wol/Acryl • Effectgaren

Nieuwe breiboeken
Baby • kinderen • dames • heren

Borduurpakketten
Telwerk • voorgedrukt • kussens keus uit 500

Sokkenwol
per bol

DMC-
borduurzijde
per streng

100
En nog veel meer borduur-,
brei- en haakmaterialen.

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

RECLAME-
DRUKWERK
AFFICHES - FOLDERS - BROCHURES - FLYERS /

PROGRAMMABOEKJES - LEAFLETS ƒ

VRAAG NAAR DE VELE MOGELIJKHEDEN m

drukke r i j Weevers

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta S?
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

\c\cerij Besse//>

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

Vlaai van de week*.
Bosvruchtenvlaai

6-8 personen €

Dinsdag = b rood dag

3 fijn volkoren € 4.00

Weekendaanbiedingen:

Appelslofje € 5.95

Witte bollen 10 stuk, € 2.99

Anja Huetink
H. van Bramerenstraat 11
7251 XH Vorden
Tel. 06 - 47 88 66 75
huetinkanja@hotmail.com

Wereldwinkel Vorden

is verhuisd naar Kerkstraat I

U bent van harte we/kom op de

Open dag
11 september 10.00 - 16.00 uur

De koffie staat klaar!

Koopt u iets dan krijgt u bovendien

een aardig presentje

- Ook open op koopzondag 12 september -

WERELD
fed WINKEL

HORSTMAN

'HONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. 06 51911855.

van en voo r w e r e l d b u r g e r s

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



Vordense motorcoureur Erwin Plekkenpol naar Wereldkampioenschappen Enduro

Doelstelling "Ik ga voor goud
Boedeldag leverde ruim 3000 euro
voor de Dorpskerk op

Ervvin Plekkenpol, links Marcel Bulten

De 23 jarige Vordenaar Erwin
Plekkenpol windt er geen doek-
jes om: "Ik weet niet of het lukt,
maar ik ga voor een gouden me-
daille", zo zegt hij vastberaden
aan de vooravond voor zijn ver-
trek naar de wereldkampioen-
schappen enduro, welke vanaf
13 september tot en met 18 sep-
tember in het Poolse stadje
Kielce worden gehouden. Erwin
maakt deel uit van het Junior
Trophy team. Het team dat de
Nederlandse driekleur hoog
moet houden, bestaat verder
uit Erald Lammertink uit Rijs-
sen, Hans Vogels uit Best en
Amel Advokaat uit Noordeloos.
Eefdenaar Geert Snellenberg,
net als Erwin Plekkenpol lid
van de VAMC "De Graafschaprij-
ders" uit Vorden, is reserve. Het
Trophy team staat onder lei-
ding van Leon van Rijsbergen
enWUlemPalthe.

De wil om straks in Polen te vlam-
men, is duidelijk bij Erwin Plek-
kenpol aanwezig. Of het fysiek ook
allemaal lukt is een ander verhaal,
want de coureur heeft nog maar
pas (5 weken geleden), een behoor-
lijke crash gemaakt en is pas sinds
kort weer in training. Erwin terug-
blikkend op dat incident: "Dat was
tijdens het Europees kampioen-
schap enduro dat op 30/31 juli en l
augustus jongstleden in Baia de
Mare in Roemenië werd gehou-
den. Ik kijk daar met heel veel ge-
mengde gevoelens op terug. Op de
eerste dag werd ik door een Duitse
coureur aangetikt, waardoor ik
van het parcours raakte en 20 me-
ter naar beneden stortte.

Gelukkig zelf geen mankementen
en ook de motor bleek nog heel. Er
was op dat moment niemand in de
buurt, dus moest ik in mijn eentje
proberen de motor weer naar bo-
ven te krijgen. Deels duwen, maar
wel de motor aan de kook. Daar
gaan we, het is over, zo dacht ik bij
mijzelf. Gelukkig viel het mee en
kon ik de race hervatten en na-
tuurlijk zo hard mogelijk rijden
want ik was 15 minuten op het
tijdschema achter geraakt. Ik heb
nog negen minuten kunnen goed
maken en eindigde ik deze eerste
dag op de 13e plaats.

De tweede dag enorm slecht weer.
Regen en slechte omstandigheden
op het parcours. Hele goede tijden
op de proeven gereden. Echter,
vlak voor de finish ging ik onder-
uit met als gevolg een flinke wond
aan de elleboog. Direct naar het
ziekenhuis, vijf hechtingen erin.
Dus was de EK enduro voor mij
voorbij. Dat was nog niet alles, op
de laatste dag stond ik bij een con-
trolepost langs de route. Sprongen
de hechtingen kapot, het bloed
stroomde eruit. Een reddingsteam
heeft mij toen geholpen.

Weer terug in Nederland bleek ik
ook nog een bloedvergiftiging te
hebben opgelopen. Met uiteinde
lijk als gevolg dat ik op 3 augustus
jl. in het ziekenhuis ben geope-
reerd", zo vertelt Erwin.

GOEDE SEIZOENSPRESTATIES
Twee weken geleden heeft de Vor-
denaar voor het eerst weer ge
traind. Erwin: "Ging goed op mijn
nieuwe motor (KTM 525 CC Vier-
takt). Een week daarna ben ik nog
gestart tijdens de NK motorcross.
In de eerste manche met een de
fecte motor uitgevallen, in de
tweede manche een tiende plaats.

Van de elleboog had ik weinig last
meer". Dat Erwin Plekkenpol in
het Junior Tropy team is gekozen,
heeft alles te maken met de presta-
ties die hij het gehele seizoen heeft
geleverd. Daar tellen ook de resul-
taten van de crosswedstrijden bij.
Bij elke wedstrijd eindigde hij stee
vast bij de eerste vijf.

Wat betreft de enduro doet Erwin
het tot dusver ook hartstikke goed.
Hij voert in zijn klasse de ranglijst
aan voor Pedro Tragter (tweede) en
Erik Davids (derde). Erwin hoopt
dat zijn prestaties uiteindelijk tot
het Nederlands kampioenschap
zal leiden. Dat hangt af van het
verdere verloop van de competitie.

Met nog wedstrijden te gaan in
Havelte, Geesteren, Hellendoorn,
Harfsen en de driedaage eind no-
vember in Hengelo/Vorden/Zel-
hem, is er nog van alles mogelijk.
Maar eerst volgende week de we
reldkampioenschappen enduro in
Polen.

Erwin: "Het zal ongetwijfeld een
zware WK worden. Ik word in Po-
len gelukkig bijgestaan door Mar-
cel Bulten en Benno Schuppers.
(Tussen twee haakjes, Marcel Bul-
ten is de hoofdsponsor, manager
en mental coach van Erwin Plek-
kenpol). Marcel is tijdens de zes-
daagse tevens mijn volgrijder. Hij
rijdt dan via allerlei binnenwegen
(alternatieve route) ook van con-
trolepost naar controlepost, om in-
dien nodig mij bij te staan. Benno
Schuppers is vaste helper bij een
controlepost (helpen met de voe
ding en benzine). Zonder hulp van
een begeleidingsteam kun je het
rijden van een dergelijk kam-
pioenschap wel vergeten. Abso-
luut niet te doen", zo zegt Erwin.

De coureurs krijgen in die zes da-
gen dan ook heel wat voor de kie
zen. Gedurende de eerste vijf da-
gen, 250 kilometer per dag. Op de
slotdag een korte route (81 kilome
ter) en in de finale een crossproef
van 8 ronden van 1,6 kilometer.
"Ik denk dat ik tijdens zo'n zes-
daagse wel 5 kilo aan gewicht ver-
lies", zo zegt Erwin Plekkenpol, die
buiten de trainingsuren op de mo-
tor, ook veel aan conditietraining
doet bijvoorbeeld in de winter-
maanden de training onder lei-
ding van Jan Broekhof. Deze trai-
ningen zijn specifiek bedoeld voor
motorcrossers c.q. endurorijders.

Tijdens het gesprek met Erwin,
luistert vriendin Annemieke aan-
dachtig naar hetgeen haar vriend
Erwin zoal te vertellen heeft. Ze is
tevens zijn trouwste supporter en
vergezelt hem veelal naar de wed-
strijden. Zenuwachtig? " Nee hoor,
alleen bij de start. Als Erwin één-
maal is vertrokken, zijn de zenu-
wen verdwenen", zo zegt Anne
mieke die pas van de motorsport is
gaan houden, nadat ze vier jaren
geleden Erwin heeft leren kennen!

Erwin tot slot: " Twee jaar geleden
tijdens de WK enduro in Tsjechië
werd ik tweede. Vorig jaar in Forta-
leza in Brazilië was de zesdaagse
vanwege motorpech na 1,5 uur al
voorbij. Driemaal is scheepsrecht,
volgende week in Polen wil ik re
vanche en dan wel graag met een
gouden medaille!

De Veilingcommissie trof het
afgelopen zaterdag bij uitstek
met het weer tijdens de regio-
naal zeer bekende boedeldag,
waarop weer vele spullen aan
de man werden gebracht. Deze
spullen werden gedurende het
laatste jaar ingezameld.

In de landelijke omgeving van het
buurtschap Linde werd op de boer-
derij "De Bonekamp" al vroeg met
hulp van verscheidene vooral Ün-
dese vrijwilligers begonnen met
de opbouw van de verschillende
kramen. Een groot aanbod van ve
lerlei goederen zoals speelgoed, sn-
uisterijen, huishoudelijke hebbe
dingetjes, boeken, platen, stoffen,
gordijnen etc. Daarnaast ook veel
meubilair in allerlei soorten en
maten. Het geheel werd aangevuld
met een druk bezochte koffie en
limonadehoek waar ook gezellige
muziek werd gedraaid.

Toen het terrein tegen 9.00 uur
werd geopend had zich inmiddels
al een groot aantal mensen voor
de ingang verzameld. Vanaf het be
gin werd direct goed verkocht. Op-
vallend de belangstelling voor het

meubilair. Blijkbaar moesten er
nogal wat studenten van "kamer-
mrichting" voorzien worden. Ook
de stoffenkraam, de boeken en de
lijstenkraam, taperecorders en
platenspelers stonden volop in de
belangstelling. De koopstemming
onder de talrijke bezoekers was
prima. Aan het eind van de dag
toonde de veilingcommissie zich
zeer tevreden met een opbrengst
van 3180 euro. Dit bedrag wordt
gebruikt voor het herstel van een
aantal glas- in- loodramen.

De commissie blijft actief bezig,
want naast het wekelijks inzame
len wordt elke eerste en derde za-
terdagmorgen in de maand op de
zelfde locatie uit de aanwezige
voorraad meubelverkoop gehou-
den. Verder staat er op 16 oktober
in de Dorpskerk een grote boeken-
beurs op de rol, terwijl in maart
2005 weer een grote veiling van
bijzondere goederen zal worden
gehouden. De veilingcommissie
houdt zich aanbevolen voor ver-
koopbare en veilingwaardige goe
deren. Voor aanmelden kan men
de volgende telefoonnr.'s bellen:
55 14 86 of 55 17 87 of 55 21 04.

Marcel Bulten heeft zaterdag-
middag tijdens de clubkam-
pioenschappen van de motor-
dub "De Graafschaplijders" ver-
rassend het kampioenschap in
de Superklasse behaald. Gerben
Vruggink stond het gehele sei-
zoen aan de leiding. Een knie-
blessure en twee manche over-
winningen van Marcel Bulten,
deze zaterdagmiddag, deden
Gerben Vruggink de welbeken-
de das om.

De Delden kampioen van 2004
mag ongetwijfeld Jan Koop (de wit-
te smid) genoemd worden. Hij wist
alle wedstrijden in de recreanten-
klasse te winnen en is daardoor de
ongekroonde koning van de cross
2004. Ook zaterdagmiddag werd
hij overtuigend winnaar. Het kam-
pioenschap in de klasse 125 CC
werd behaald door Niels Beek. In
een spannende laatste wedstrijd
ging hij de strijd aan met Jasper
Groot Roessink, die hij uiteindelijk
in zijn voordeel beslechtte. Bas
Klein Haneveld werd bij de jeugd
de terechte kampioen. Hij behaal-
de 10 keer een manche overwin-
ning en ging daarnaast twee keer
als tweede over de finish.

DE UITSLAGEN OP DEZE
LAATSTE WEDSTRIJDDAG:
Klasse 65/85 CC: l Enzo v.d. Kous
60 punten; 2 Rob ten Have 52; 3
Bas Klein Haneveld 52; 4 Torn Be
rends 46 punten.
Klasse 125 CC: l Niels Beek 57 pun-
ten; 2 Jasper Groot Roessink 55; 3
Job Koenders 48; 4 Bart Bosman 44;
5 Ramon v.d. Kous 27.
Klasse Recreanten: l Jan Koop 60

punten; 2 Robert v.d. Tweel 52; 3
Harm Radstake 48; 4 Richard Enze
rink 44; 5 Erik v.d. Kamp 40.
Superklasse: l Marcel Bulten 60
punten; 2 Rudy Boesveld 54; 3 Wie
nand Hoenink 50; 4 Gerben Vrug-
gink 44; 5 Maikel Roeterdink 43.

DE KAMPIOENEN ZIJN:
Klasse 65/85 CC: l en kampioen
Bas Klein Haneveld 300 punten; 2
Torn Berends 271; 3 Rob ten Have
209 punten.
Klasse 125 CC: l en kampioen
Niels Beek 294 punten; 2 Jasper
Groot Roessink 282; 3 Niek Lang-
werden 189; 4 Bart Bosman 174; 5
Job Koenders 174 punten.
Klasse Recreanten: l en kampioen
Jan Koop 300 punten; 2 Harm Rad-
stake 258; 3 Robert v.d. Tweel 240;
4 Stephan Groot Nuelend 196; 5
William Veldhorst 135 punten.
Superklasse: l en kampioen Mar-
cel Bulten 278 punten; 2 Gerben
Vruggink 273; 3 Wienand Hoenink
246; 4 Johannes van Kempen 211;
5 Andre Schoemaker 211 punten.

De kampioenen zullen tijdens de
feestavond van de VAMC "De
Graafschaprijders" op de tweede
zaterdag in februari gehuldigd
worden. Dit in verband met het
carnavalsweekend dat op de eerste
zaterdag van februari valt. Op de
tweede zaterdag in oktober wordt
het seizoen definitief afgesloten
met een grasbaanrace welke ook
op het Delden- circuit zal worden
gehouden. Bloemensponsor Kette
larij bood zaterdagmiddag de klas-
sewinaars, de kampioenen en de
nummers 2 en 3 in de eindstand
bloemen aan.

40 Plus weekend

Lever uw nieuwe in vóór maandag 9.00 uur via e-mail:

info@contact.nl

Het afgelopen weekend organi-
seerde de VAMC "De Graaf-
schaprijders" haar befaamde 40
plus weekend. Vrijdagavond ar-
riveerden de deelnemers, waar-
onder enkele Belgen en een
Noor, op de camping van de
touwtrekvereniging "Vorden"
waar onder ideale weersom-
standigheden de tent werd op-
gezet.

Nadat zaterdagmorgen de laatste
toerrijders zich hadden aange
meld, stond er voor zaterdagmid-
dag een toertocht op het program-

ma met een lengte van 130 kilome
ter.

Bij het "Olde Ambacht" in Wehl
werd gepauzeerd en werd daar te
vens het museum bezocht. Zater-
dagavond was er in zaal 't Medler
een diner gevolgd door een gezellig
samenzijn. Zondagmorgen werd er
na het ontbijt in de omgeving van
het Onstein een wedstrijdje kloot-
schieten gehouden. In de loop van
zondagmiddag vertrokken de deel-
nemers weer naar huis of werd
via het intermezzo in Vorden, de
vakantie verder voortgezet.
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Vraag naar de voorwaarden.

Nu uw auto inruilen
is wel héél aantrekkelijk!

AUTOBEDRIJf

Frans bij de Alliance is
meer dan Frans alleen

De Alliance Francaise Zutphen organiseert:

Cursussen Frans voor:
beginners en (ver)gevorderden

middelbare scholieren

Franse Literatuur

Frans voor kinderen
(bovenbouw)

Vakantiecursus

Informatie en Inschrijving:

Mw. J.A. Laughton-van Rijsbergen
Tel. 0575-553570

www.alliance-francaise.nl

Donderdag 9 september
van 930-11.30 uur

en van 19.00- 21.00 uur
Plaats: Hanzehof Zutphen

vf . "V

DAEWOOGroot
jebbink •*

www.groot-jebbink.nl
Rondweg 2 in Vorden. Tel. (0575) 55 22 22

l

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij
een

MEDEWERKER m/v
parttime, werktijden in overleg.

Deze baan is uitstekend geschikt voor scholieren die in
hun vrije tijd wat willen bijverdienen.

een erkend

Voor al uw informatie:
betreffende zaalhuur, info verenigingen, huurprijzen,

danslessen, personeel vacatures.
Zie onze website: www.dorpscentrumvorden.nl

Voor informatie en/of sollicitatie kunt u terecht bij:
Dhr. L. Bos tel.: (0575) 55 27 22
E-mail: dorpscentrum@planet.nl

DEUREN, DEUREN EN
NOG EENS DEUREN!

Op de reeds vernieuwde serie
binnendeuren 10% korting.
Op voordeuren 3-puntssluiting
gratis.

Aanbiedingen
geldig tot
1 oktober 2004

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

Verf nodig?

Officieel dealer
van:

HlStOT

Flexa

Rambo

D'IAAAGO

Wyzonol

Cetabever

Sigma

Sikkens

Herfst & Helder

Gemengd in de
uw keus met d

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
Bedrijventerrein Winkelskamp
7255 PS Hengelo
Tel.:0575-464000

Maar liefst 500 m2 combinatiegemak
Behang, verf, gordijnstof, tapijt, vloervinyl, rnarmoleum, laminaat,

parket, binnenzonwering, schilderwerken, behang- en stoffenservice



Prij suitreildng
ballonnenwedstrijd Midzomerfeest

Touwtrekkers presteren goed

Afgelopen zaterdag hebben de
Stichting Evenementen Vorden
en Yvoiine Modespeciaalzaak
voor de jeugd de prijzen over-
handigd aan de winnaars van
de ballonnenwedstrijd.

Deze wedstrijd was de afsluiting

van de kindermiddag tijdens het
Midzomerfeest van afgelopen juni.
De winnaars kregen de prijzen
overhandigd uit handen van Yvon-
ne. Noëmi Filip was de winnaar
haar ballon kwam 321 km ver, als
tweede eindigde Lorain Horstman
haar ballon kwam 314 km ver en

als derde eindigde Diede Schota-
nus haar ballon kwam 261 km ver.
Alle winnaars kregen een waarde-
cheque en een zak snoep. Volgend
jaar zal op zaterdagmiddag 18 juni
wederom een kindermiddag geor-
ganiseerd worden tijdens het Mid-
zomerfeest.

Ap Nijenhuis symbool voor 75 jaar
vrijwilligerswerk binnen de voetbalvereniging
Er zijn binnen verenigingen,
hetzij culturele verenigingen of
sportverenigingen e.d., altijd
wel mensen die zich op een bij-
zondere wijze voor hun club
verdienstelijk maken.

Voor bestuurders dikwijls aanlei-
ding om ze tot ere- lid of tot "lid
van verdienste" te benoemen. Dit
soort bestuursvoorstellen worden
dan veelal met een klaterend ap-
plaus op een ledenvergadering be
krachtigd. Prachtig natuurlijk
maar wat te denken van al die vrij-
willigers die geen officiële onder-
scheiding te beurt vallen. Het zijn
vaak die leden die zich met een
warm kloppend hart voor hun ver-
eniging inzetten. Ze zijn er bij "bos-
jes", ze blijven het liefst anoniem.
En absoluut geen poes- pas, ze vin-
den het gewoon leuk om wat voor
de club te doen. Echter, zonder hen
geen bloeiende vereniging!

De voetbalvereniging "Vorden" is
groot en gezond geworden door
circa 140 vrijwilligers. Ze zijn ver-
tegenwoordigd in allerlei commis-
sies, of ze zijn gewoon leider of be-
geleider of draaien bijvoorbeeld
kantinediensten. Afgelopen vrij-
dagavond was er wel een moment
dat een vrijwilliger uit de anonimi-
teit werd getrokken. Binnen het
bestuur een korte discussie welk
lid van de voetbalvereniging de ti-
tel (gerekend over 75 jaar dat de
vereniging bestaat) als "de vrijwil-
liger" in de schijnwerpers moet
worden gezet.

Gekozen werd Ap Nijenhuis, een
man die al ruim 50 jaar lid is van
"Vorden", jarenlang in het eerste
elftal en andere elftallen heeft ge-
speeld. Jarenlang leider is geweest
bij jeugd en seniorenteams. En een
man die niet te beroerd is om bij
klusjes de handen uit de mouwen
te steken. Veelal een man achter
de schermen met een grote passie
voor zijn club "Vorden".

Dat zijn inbreng tot de zojuist ge
noemde vrijwilligerstitel heeft ge-
leid, was een bestuurs beslissing
die enorm door de leden werd ge-
waardeerd. Ap Nijenhuis viel vrij-
dagavond een staande ovatie ten
deel. Hij was er beduusd van, hij

houdt niet van dat soort ceremo-
nies en helemaal niet wanneer het
om zijn eigen persoontje gaat. Ech-
ter deze avond kon hij zich niet
verschuilen en kreeg hij de waar-
dering die hij zeer zeker verdient.
Een dag later (zaterdag) is Ap en
met hem vele leden (o.m. de jubi-
leum- en reüniecommissie) al weer
vroeg op het voetbalveld. Bezig
met de laatste voorbereiding voor
de reünie die deze zaterdagmid-
dag ging plaats vinden en waar cir-
ca 350 personen op afkwamen.

HARTSTIKKE BLIJ
Terugblikkend op zijn onderschei-
ding zegt hij: "Toen Jan Borgonjen
met de bekendmaking bezig was
en de reden omschreef dacht ik op
gegeven moment bij mij zelf, hij
zal mij toch niet bedoelen? Dus
toch. Ik moet eerlijk zeggen, ik
was totaal verrast. Ja natuurlijk,
hartstikke blij. Toch prachtig dat
ze juist mij hebben gekozen", al-
dus Ap Nijenhuis die de afgelopen
maanden samen met zijn mede-
commissieleden ongeveer 700
adressen van oud- leden heeft ach-
terhaald. Ap: "Een flinke klus, via
via kwamen wij achter veel adres-
sen. Die was verhuisd, van een an-
der klopte het adres niet meer etc.
etc. Toen de puzzel uiteindelijk
was opgelost, gaf dat een goed ge-
voel", zo zegt hij.

Ap Nijenhuis voetbalde tot zijn
dertiende jaar bij SVBV uit Bar-
chem. Aangezien zijn buurjongen
van destijds, Jan Ündenschot, zich
inmiddels bij "Vorden" als lid had
aangemeld, stapte ook Ap naar die
club over. Hij was namelijk óók
nog Vordenaar, want het huis van
zijn ouders staat precies op de
grens van Vorden en Lochem, kada-
straal gezien nog net in de gemeen-
te Vorden! Zegt hij: "Ik heb van
mijn achttiende tot mijn 29e in het
eerste elftal gespeeld. Een been-
breuk in de thuiswedstrijd tegen
Sportclub Eibergen maakte een
eind aan mijn carrière in dat eerste
elftal. Het herstel van de breuk
duurde anderhalfjaar, dus dacht
ik werkelijk dat ik de voetbalschoe
nen in de wilgen kon hangen".

JEUGDLEIDER
Een paar jaar later besloot hij toch

weer om een balletje te trappen.
Dat ging zo goed dat hij tot zijn
47e jaar spelend in diverse elftal-
len, actief bleef op de velden. Daar-
na werd Ap Nijenhuis leider van
de A-jeugd. "Een prachtige tijd, ik
ben ongeveer 3,5 jaar bij het elftal
betrokken geweest.

Ben Kolenbrander was toen trai-
ner. Ik kan mij nog heel goed her-
inneren dat het A- elftal op gege-
ven moment een belangrijke wed-
strijd tegen de jeugd van Vios Bel-
trum moest spelen. Ik zei op de
trainingsavond, donderdag voor
de wedstrijd, jongens als jullie za-
terdag winnen, loop ik van Bel-
trum naar Vorden terug.

Vorden won met 5-1, dat was dus
lopen naar huis. Uit solidariteit lie-
pen Ben Kolenbrander en Henk de
Jonge (jeugdvoorzitter) met mij
mee. Toen wij 3,5 uur later in Vor-
den aankwamen stond de A-jeugd
ons op te wachten en werd ons een
dineetje aangeboden. Hartstikke
mooi toch", zo kijkt Ap terug. Ver-
der is Ap Nijenhuis een aantal ja-
ren leider geweest van het derde
elftal. Ook heeft hij tijdens het 50,
60 en 75 jarig jubileum van zijn
club in diverse commissies zitting
gehad. De afgelopen maanden
heeft hij op het sportcomplex mee
geholpen met diverse karweitjes,
zoals onlangs nog rond de bouw
van de tribune.

Ap Nijenhuis staat bekend als een
kritisch persoon. "Ho, ho, zegt Ap,
positief kritisch zul je bedoelen. Ik
ben iemand die zegt waar het op
staat wanneer iets niet goed gaat.
Ik probeer er altijd een positieve
draai aan te geven. Ik heb wel het
gevoel dat men de dingen die ik
zeg of aangeef, oppakken, anders
hadden ze mij denk ik ook niet tot
vrijwilliger gekozen, althans daar
ga ik vanuit". De voetbalclub "Vor-
den" is en blijft zijn passie. Hij kan
zich niet voorstellen dat er voet-
ballers zijn, die elders een paar
klassen hoger kunnen spelen, de
club om die reden verlaten. "Ik
snap dat niet, blijf toch hier bij
"Vorden", daar heb je altijd ge
speeld, daar spelen je vrienden,
dus lekker gezellig", aldus Ap Nij-
enhuis.

Afgelopen weekend hebben
de Warnsveldse touwtrekkers
deelgenomen aan een interna-
tionaal touwtrektoernooi in
het Engelse Canterbury. Er
namen 42 jeugdteams deel,
afkomstig uit 9 landen.

Het is voor de zevende keer dat dit
jeugdtoernooi werd gehouden. Sa-
men met enkele leden van touw-
trekvereniging Eibergen kon het
team van Treklust doordringen
naar de volgende ronde. Treklust
trof in de volgende ronde een an-
der Nederlands team, namelijk

Valleitrekkers uit Scherpenzeel.
Helaas werd deze wedstrijd verlo-
ren. Lincoln uit Engeland werd
winnaar gevolgd door Ebersecken
(Zwitserland) en Saldus (Letland).

Volgend jaar wordt het achtste
GENSB-toernooi georganiseerd in
Nederland en zal Treklust zeker
weer van de partij zijn. Het was
voor de Warnsveldse touwtrekkers
Jeroen Berenpas, Mark Teunissen,
Jelle Weener, Tim Hekkelman, Nat-
halie Boers, Wim de Greeft (trainer-
coach) en Anja Poorterman een
leuk en leerzaam weekend.

Oranje = stop!
Hoe vaak zie je het niet gebeu-
ren: het stoplicht springt op
oranje, en de auto die komt
aanrijden remt niet maar geeft
juist nog even gas bij om net
door oranje te kunnen rijden.
Soms lukt dat. Soms ook niet,
en dan rij je door rood. En dan
maak je een goeie kans dat je
geflitst wordt. Riskant dus.
Maar het kan nog veel erger.

DA'S HANDIG:
TWEE BEKEURINGEN IN ÉÉN!
Om maar met het minst erge te be-
ginnen: als je geflitst wordt als je
door rood rijdt krijg je behalve een
bekeuring voor door rood rijden
waarschijnlijk ook nog een voor te
hard rijden. Want je bent immers
fors harder gaan rijden om nog op
tijd door oranje te kunnen rijden
(wat dus mislukt is), en roodlicht-
camera's zijn vrijwel altijd gecom-
bineerd met snelheidscamera's.

ERNSTIGE ONGELUKKEN
Door rood rijden kan zeer ernstige
ongelukken veroorzaken. Bij onge-
vallen als gevolg van door rood rij-
den vallen bijna twee keer zoveel
doden dan gemiddeld. Dat is mak-
kelijk te begrijpen. We zagen net
dat een door-rood-rijder meestal
ook erg hard rijdt. De nietsvermoe-
dende andere weggebruiker die op
dat moment door groen rijdt
wordt dus vaak met hoge snelheid

in de flank gepakt, net waar de au-
to en de inzittenden het meest
kwetsbaar zijn.

SIMPEL: "ORANJE = STOP!"
De algemene regel bij verkeerslich-
ten is: 'bij geel (lees: oranje) licht
stoppen als dit redelijkerwijs nog
mogelijk is.' Dat betekent dus dat
je, tenzij je al tot vlak voor het
stoplicht bent genaderd, gas min-
dert en stopt. Oranje betekent dus
niet: doorrijden. Oranje betekent:
stoppen. Daarmee voorkom je ern-
stige bekeuringen en nog veel ern-
stiger ongevallen.

Wat betekent dan dat zinnetje 'als
dit redelijkerwijs nog mogelijk is'?
Wel, als je nog maar een paar me-
ter van het stoplicht bent als dat
op oranje springt, en je met gie-
rende banden zou moeten stop-
pen, dan is dat stoppen niet 'rede-
lijk' meer. Ook als je al dicht bij
het stoplicht bent als dat op oran-
je springt en je in je spiegels een
grote vrachtwagen met hoge snel-
heid ziet komen aanstuiven kun je
maar beter het zekere voor het on-
zekere nemen en doorrijden. Kunt
u zich die slogan van een aantal ja-
ren geleden nog herinneren: 'Geef
je verstand eens voorrang'? Nou,
daar gaat het dus om.

Maar in alle andere gevallen is het
heel simpel: oranje = stop!

Local Heroes Jam Night
Local Heroes Jam Night is de
naam van het feestje dat de
bands Juustum, The Avalanche
en The Vacuumcleaners zater-
dag 11 september bij café t Pro-
athuus vieren. Inmiddels wor-
den de contouren van dit spek-
takel steeds zichtbaarder; een
gezellige chaos met muzikale
hoogtepunten, gastoptredens
en een hoop meligheid.

Juustum betreedt om 19.30 uur als
eerste het podium om de sfeer er
bij het publiek goed in te krijgen.
Zanger Peter Hummelink zingt
samen met eega Els de longen uit
het lijf op de feestelijke muziek
van de Kranenburgse muzikanten.
Vervolgens kunnen de feestgan-
gers opnieuw nader kennis maken
met de mimetische eclectica van
The Vacuumcleaners, onder lei-
ding van Oscar Rondeel. Wie kent

hem niet? Tenslotte valt ook van
de jongens en meisjes van The Ava-
lanche weer een hoop herrie en
plezier te verwachten.
Maar de echte jolijt begint pas met
de finale. Met veel zangers, zange
ressen en instrumenten tegelijk
zijn de muzikanten van de Vorden-
se bands er samen in geslaagd een
gezellig rommelig, maar muzikaal
kwalitatief optreden samen te stel-
len. En dan zijn er nog de gastop-
tredens: Nicolien Klein Brinke gaat
de sterren van de hemel zingen en
Henk IJben ('t Proathuus) hangt de
gitaar ook eventjes om.
Drie dames doen als Bert's Angels
een nummertje en wie weet staat
er nog wat talent in het publiek?
Local Heroes Jam Night begint om
19.30 uur en vindt plaats op het
terrein van café 't Proathuus aan
de Lindenseweg 23 in Linde, ge
meente Vorden.

W.D. Wisselink wint nazomerrit
De oriëntatiecommissie van de
VAMC "De Graafschaprijders"
heeft aan de laatste oriënte
ringsrit in dit jaar, de naam
"Nazomerrit" gegeven. Prima
gekozen, gezien de fraaie weer-
somstandigheden waaronder
deze rit zondagmiddag werd
verreden. Erik Klein Reesink en
Harrie Horsting hadden een rit
uitgezet met een lengte van 54,8
kilometer. Start en finish waren
bij het pannenkoeken- restau-
rant "Kranenburg".

DE UITSLAGEN WAREN:
A- Klasse: l W.D. Wisselink, Ruurlo
72 strafpunten; 2 J. Luiten, Henge
lo 74; 3 J. Hannink, Deventer 95.
B- Klasse:
l J. Thalens, Musselkanaal 266
strafpunten; 2 H. Wiersma, Win-
schoten 290; 3 W. Schuiling, Norg
314.

C- Klasse: l F. Slotboom, Apeldoorn
102 strafpunten; 2 J. Slagman, Vor-
den 138; 3 H. Boersma, Hoogers-
milde 141 strafpunten.



Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35
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De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36
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Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

TE KOOP

HOFSTRAAT 14
_ TE HENGELO

HENGELO GLD:
Hofstraat 14. Nabij centrum gel., in rustige straat, een keurig onderh UITGEBOUWDE
HALFVRIJST. SEMI-BUNGALOW met garage, carport (2002) t.b.v. 2 auto's en tuin.
Verw. d.m.v. CV-gas. De woning is voorz. v. dakisol. en ged. dubb. glas. Bj. 1971/uit-
bouw 2002. Inh. ± 360 m3. Opp. 340 m2. Ind.; bgg: hal met plavuizen, toil., trapkast,
badkm. m. douchecabine en v.w., moderne keuken (± '99) in hoekopst. met inbouw-
app., bijkeuken, woonkm. (± 34 m2) met parketvl., slaapkm. met laminaatvl. en schuif-
pui.
Verd: overloop, 3 slaapkms, 2e toil.. * De woning is voorz. v. rolluiken. *
Intercom aanwezig.

imes
Makelaars o.z.

Hengeloseweg 2 • 7021 ZT Zelhem
Tel. (0314)-62 42 15
Wichmondseweg 16 • 7255 KZ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 23 59
www.luimes-rimass.nl
Inl. via ons kantoor of uw eigen NVM-makelaar

M
NVM

Is uw cv-ketel 12 jaar of

ouder? Dan kunt u een

van de 100 gratis Nefit

HR-ketels winnen.

Niet zomaar HR-ketels, maar 100

'Beste koop' Nefit EcomLine Excellent

HR combi-ketels. Met AquaPower

voor méér en sneller warm water.

En met de absolute zekerheid van

Nefit, het meest voorkomende merk

bij eigenhuisbezitters.

Alles wat u hoeft te doen, is een

slagzin origineel afinaken. Vraag ons

naar de actiefolder.

Voor een goed advies én kans op een GRATIS Nefit HR-ketel:

Installatiebedrijf c.v
GAS

WATER
ELEKTRA

Raadhuisstraat 14 - Postbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 25 11 • info@installatiebedrijf-arendsen.nl
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Uw advertentie in

Weekblad Contact

valt beter op!

FAMILIE
DRUKWERK

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d rukke r i j
\v
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

DINSDAG T/M ZATERDAG

Nieuwe oogst

Handappels Alkmene

«1.752 kilo

Hollandse

Bloemkool

Tros tomaten
kilo

0.89
0.89

Bleekselderij A QQ
per struik € U • O «9

Gesneden

Bieten
500 gram 0.98

Raadhuisstraat 51 b

7255 BL Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

Klein
Westland

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN
TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES

De salade van deze week
is deze keer onze heerlijke

EI-TOMAAT SALADE
250 gram van € 1.99 NU voor

c1.50
Dagelijks snijden wij een heerlijke

fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!

JF Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

K&^!MU. *^k

BOVAG

pisgus
UW H U I S D I E R E N ^d^ SPECIAALZAAK

Zutphenseweg 39 • Vorden • tel. 0575 - 551318

U-w

a-s.



Beter met Homeopathie
door Frans Quirïjnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

Ulij s van Amerongen
wint Westbrabantse pijl

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

'... ALSOF ER EEN SPIJKER IN MIJN
HOOFD WORDT GESLAGEN...'

Deze keer wil ik een interessant as-
pect van de homeopathie bespre-
ken, namelijk de manier waarop
mensen hun (pijn-)gevoel ervaren.
In de homeopathie ook wel de
'sensation as if genoemd, dus het
'gevoel alsof...'. Deze 'sensation as
if kan een uitdrukking zijn van fy-
sieke pijn, van jeuk of kriebel, of
een gevoel wat niet anders onder
woorden te brengen is.

Vaak gehoorde beschrijvingen van
pijn zijn bijvoorbeeld 'het gevoel
alsof er met een mes in wordt ge
stoken', 'een pijn alsof ik me ver-
brand heb', 'een pijn als van ste-
kende naalden', of 'alsof mijn
hoofd te klein is voor mijn herse-
nen'. Ook kan iemand spreken
over 'een jeuk alsof er mieren net
onder mijn huid lopen' of 'een
buikpijn alsof er een bal in mijn
buik zit' of 'het gevoel alsof er ijs-
water tussen mijn schouderbladen
wordt gegoten'.

Als ik er uitdrukkelijk naar vraag
blijkt dat vrijwel iedereen deze 'ge
voelens alsof ervaart.

Het bijzondere is natuurlijk dat er
in werkelijkheid niet gestoken

wordt met een mes, iemand zich
niet verbrand heeft, er geen echte
bal in iemand zijn buik zit, en dat
er ook geen ijswater tussen de
schouderbladen wordt gegoten.
Het is dus niet wérkelijk gaande,
maar iemand heeft het gevoel als-
of het wél zo is!!

Ik zal u uitleggen waarom dit zó
belangrijk is in de klassieke home
opathie, dat ik het elke patiënt wel
één of meerdere keren vraag tij-
dens een gesprek.

Voorbeeld: als je aan iemand een
bepaalde persoon wilt beschrijven,
dan kom je niet ver als je zegt dat
diegene een hoofd heeft en twee
ogen. Dat is veel te algemeen om
duidelijkheid te geven. Als je ech-
ter het meest karakteristieke van
die persoon benoemt, zoals een
glimlach van oor tot oor en altijd
in de weer, dan typeert dit diegene
veel duidelijker. Het drukt veel
meer uit wie deze persoon is.

Om dit voorbeeld naar de homeo-
pathie door te trekken: als iemand
komt met de klacht "hoofdpijn" is
dat voor mij te algemeen om daar-
op een homeopathisch middel
voor te schrijven. Echter, een om-
schrijving waar die hoofdpijn be
gint, met bijvoorbeeld de om-
schrijving HET GEVOEL ALSOF ER
EEN SPIJKER IN MIJN HOOFD
WORDT GESLAGEN, is een uit-
drukking van de specifieke sensa-
tie die iemand heeft.

Het voorschrijven van homeopat-
hische geneesmiddelen vindt
plaats op basis van de bijzondere
symptomen die iemand heeft. Die
zij n typerend voor die persoon. De
'sensations as if zijn een prachtige
en curieuze uitdrukking van hoe
iemand persoonlijk één klacht of

aandoening ervaart. Daarmee vor-
men ze waardevolle informatie
die bepalend kan zijn voor de keu-
ze van een homeopathisch genees-
middel. Persoonlijk vind ik het een
boeiend aspect van de homeopa-
thie dat deze persoonlijke, subjec-
tieve beleving van de mens niet
wordt vergeten.

UIT DE PRAKTIJK:
Een vrouw komt op consult voor
haar 6 weken jonge baby'tje met
spruw. Echter als zij zelf gaat zit-
ten zie ik haar gezicht vertrekken
van de pijn. Als we uitgesproken
zijn over haar zoontje vertelt ze
dat ze last heeft van bekkeninsta-
biliteit. Ze heeft het gevoel 'alsof
haar heup en bekken gebroken
zijn en uit elkaar vallen'. Een paar
jaar geleden was ik bij een interes-
sante nascholingsdag over bekke
ninstabiliteit en een van de home
opathische middelen die bespro-
ken werden had precies ditzelfde
'gevoel alsof. Nadat bleek dat ook
andere symptomen van haar
klacht goed pasten bij het middel
hoefde ik niet langer na te denken.
Deze specifieke omschrijving gaf
de doorslag in de keuze van het
passende homeopathisch middel.
Enkele dagen later ervaart ze meer
stevigheid van heup- en bekkenge
bied en heeft ze veel minder pijn.
Een blije patiënt, wat geeft er meer
voldoening?

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

Pleinmarlct in Vierakker
Aanstaande zondag 12 septem-
ber, n- de kerkdienst van 10.00
uur, vindt weer de jaarlijkse
kerkpleinmarkt ten bate van de
restauratie van de St. Willibror-
duskerk te Vierakker plaats.

Naast heel veel ingebrachte goede
ren van goede kwaliteit is er ook
weer de mogenlijkheid om de
kerktoren, onder deskundige lei-
ding, te beklimmen. Een wijds uit-
zicht is de beloning. Verder zijn in
de kerk rondleiders aanwezig om
te vertellen over het unieke interi-
eur en de stand van zaken rondom
de restauratie. Rond Kerstmis 2004
zal wéér een gedeelte worden op-

geleverd! Ook aan de jeugd is ge
dacht. Er staat o.a. een reuzensjoel-
bak, er is de mogelijkheid tot po-
nyrijden, er is een grabbelton, een
verfcentrifuge, gipsfiguren be
schilderen, doeltrappen enz.

Verder is er aan de inwendige
mens gedacht. Er is van alles te
eten en te drinken en ook kunt u
een gokje wagen bij de envelop-
penkraam. De weersverwachting
is goed en dus is het de moeite
waard deze zondag eens naar Vier-
akker te fietsen. Men steunt daar-
mee een zeer goed gemeentelijk,
maar ook landelijk monument. De
markt sluit weer om 16.00 uur.

Vleermuizen op landgoed Hadkfort
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op woensdag-
avond 15 september op land-
goed Hackfort een vleermuisex-
cursie.

Met behulp van een bat-detector
zullen - mits het weer meewerkt -
verschillende soorten vleermuizen
op te sporen zijn. De excursie be
gint bij de watermolen voor het
kasteel, aan de Baakseweg 8 te Vor-
den. In verband met het beperkte
aantal plaatsen is reservering bij
de Ledenservice van Natuurmonu-
menten (035) 655 99 11 verplicht.

VLEERMUIZEN IN DE
GRAAFSCHAP
De Graafschap is een uitermate ge
schikt leefgebied voor vleermui-
zen. Er komen veel verschillende
soorten voor, zoals de rosse vleer-
muis, dwergvleermuis en de laat-
vlieger. Ook zijn er soorten die uit-

sluitend voorkomen in natuurge
bieden vanwege hun afhankelijk-
heid van oude bomen.

Bij het beheer van het landgoed
houdt Natuurmonumenten hier
dan ook rekening mee. De excur-
sieleider kan er boeiend over ver-
tellen.

'BAT DETECTOR'
Vleermuizen zijn echte nachtdie
ren. In het donker orilnteren ze
zich door het produceren en weer
opvangen van heel hoge geluids-
golven. Deze zijn vaak niet te ho-
ren voor het menselijk oor.

Een bat-detector zet deze golven
om naar voor de mens wel hoorba-
re geluiden. ledere soort vleermuis
maakt een eigen, typerend 'ge
luid'. Op die manier zijn de ver-
schillende soorten vleermuizen te
herkennen.

Labyrint als weg naar
verbondenheid
De weg naar verbondenheid met
onszelf, anderen, de aarde en de
kosmos. Roger Rundqvist komt op
dinsdagavond 14 september a.s.,
om 20.00 uur een lezing verzorgen
over het labyrint. Dit zal plaatsheb-
ben bij de Vriendenkring Klein
Axen, Nieuwstad 10, Vorden. Het la-
byrint is een over de hele gecivili-
seerde wereld verspreid, oeroud en
levendig symbool voor inwijding en
vernieuwing van de persoonlijke
identiteit. Aan de hand van unieke,
mooie dia's van bestaande labyrin-
ten zullen de achtergronden en
symboliek van het labyrint worden
toegelicht. Uit de presentatie zal
blijken dat wie zich voor dit inspire-
rende, tijdloze symbool openstelt,
hier ondersteuning, stimulans en
inzicht aan zal kunnen beleven. Ga
je door een labyrint heen, bereik je
uiteindelijk het middelpunt. Het
centrum symboliseert het bezielde
midden in onszelf - ons hart. Van
hieruit zijn we volkomen verbon-
den met onszelf, anderen, de aarde
en de kosmos. Deze verbondenheid
schenkt ons innerlijke vrijheid. Ro-
ger is van Zweedse afkomst, in 1981
naar Nederland verhuist, werkt al
35 jaar met mensen, is schrijver van
diverse boeken. Hij is een graag ge
ziene gast en heeft o.a. de lezingen
over "Dromen", "Ken jezelf' en
"Omgaan met verlies" bij de Vrien-
denkring verzorgd. Door het we
reldwijd werken met groepen in
het labyrint kan hij zeker als de
meest ervaren deskundige op dit ge
bied worden gezien. Door naar Ro-
ger te luisteren hebben zich al velen
laten inspireren. Mis deze kans niet!
Geef je op, uiterlijk twee dagen van
tevoren, bij het secretariaat van de
Vriendenkring Klein Axen, Ria van
Schaik, tel. (0573) 40 24 50.

Het Vordens wielertalent Thijs
van Amerongen won dit week-
end een meerdaagse cours in
het Brabantse Steenbergen, het
begon allemaal op de vrijdag-
avond een etappe over 100 kilo-
meter, hier behaalde hij een 2e
plaats.

De zaterdag begon met een tijdrit
deze werd gewonnen door v Ame
rongen, hij pakte hier 10 kostbare
seconden voorsprong op de num-
mer twee.

Na de tijdrit volgde 's middags een
rit in lijn over 95 kilometer, zijn
voorsprong bleef deze middag be-
houden, Thijs ging de zondag op-
nieuw als leider in het klassement
van start.

In de zondag etappe reed v Ame
rongen super sterk en behaalde de
ze dag een 4e plaats, goed genoeg
om als winnaar van het totaalklas-
sement naar Vorden terug te rij-
den.

De Hengeloer Peter Makkink reed
in Wezep naar een 10e plaats.zijn
ploegmaat Bart Besemer uit Leu-
venheim werd hier 13e.

Ook andere R.T.V.-ers reden hun
wedstrijd, ditmaal was er de ronde
van Warsveld, hier reden de ama-
teurs A goed van voren mee, in
een cours die werd gewonnen
door Herman Reessink uit Stok-
kem, werd Marco Loman 8e, Rey-
nold Harmsen 9e, Peter Makkink
10e, Bart Besemer 13e en Ralf Vos
werd hier 19e.

De R.T.V. Vierakker/Wichmond is
momenteel druk met de organisa-
tie van de ronde van Hengelo
(Gld.), de sponsoring is bijna rond
de vergunning van de gemeente
Hengelo is in een afrondingsfase,
de start en finish zal in de Wester-
straat zijn, een ander parcour, dit
door wegwerkzaamheden die mo-
menteel in Hengelo bezig zijn.

De wielerronde wordt verreden op
zondag 12 September met het na-
volgende programma;
13.00 uur Rabodikkebandenrace
een wedstrijd voor de regio jeugd
van 8 t/m 12 jaar, inschrijven kan
bij elke Rabobank regio-West en
op de dag zelf bij de jurywagen.
13.30 uur Veteranen 50+ (50 km),
15.00 uur Elite/neo Amateurs (80
km).

Winnaar komt naar Slagharen

Luca Schoonheyt uit Warnsveld
heeft een bezoek aan Attractie-
park Slagharen gebracht. Hij
won eerder dit jaar de kleur-
wedstrijd die werd gehouden
door Contact en Attractiepark
Slagharen.

De wedstrijd leverde talloze inzen-
dingen op. Uiteindelijk werden

tien ingekleurde tekeningen be-
loond met een toegangskaart voor
vier personen. De inzending van
Luca Schoonheyt was volgens de
jury duidelijk de beste.
Daarom kwam hij onlangs naar
Slagharen om de hoofdprijs, een
westernkostuum, in ontvangst te
nemen en de nieuwste attracties
te zien.

Kinderldedingbeurs in Leesten
Het wordt weer najaar, tijd voor
nieuwe kinderkleding! Kinder-
kledingbeurs Leesten organi-
seert op vrijdag 17 september
a.s. weer een najaar-/winter-
beurs voor 2e hands kwaliteits-
kleding in "De Mene".

Verkoopnummers kunnen op
maandag 13 september worden
opgehaald in "De Mene". Er wordt
zowel kleding vanaf maat 80 t/m
176 en speelgoed vanaf circa 9

maanden ingenomen. Komt u
kleidng of speelgoed inleveren,
dan is 90% van de opbrengst van
die artikelen voor u en 10% (na af-
trek van de onkosten) voor Unicef.

Het is ook mogelijk kleding en
speelgoed na afloop te doneren
aan de Stichting Dorcas. De beurs
zelf is op vrijdagavond 17 septem-
ber. Bel voor meer informatie:
Rianne Marsman, tel. 52 81 28 of
Diana Olde, tel. 51 83 82.
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en, zeker niet in het begin.:
Rfinstige gemeenteraadsleden me

moeten horen, willen ze zich sterf
onze belangen. Maar om te beginnen me

samenleving meer van de politieke partijen horen,
staan ze voor, waar willen ze aan werken in Bronckhor
hoe denken ze hun mooie woorden waar te maken. Te
de verkiezingen van 17 november laten wij ze aan het
woord. Op 17 november bent u aan de beurt.

Normaal Js uw stem vier jaar geldig, maar dit is een tus-
sentijdse verkiezing voor een nieuwe gemeente. De vol-
gende verkiezingen zijn pas in maart 2010. Uw stem blijft
dus meer dan vijfjaar geldig!

WIE ZWIJGT
Het is in herindelende gemeenten een bekend fenomeen
dat maar weinig burgers zin hebben om naar de stembus
te gaan om vervolgens spijt te hebben. Want in de loop
van het nieuwe jaar zult u steeds vaker merken hoe be-
langrijk het is dat burgers en gemeentebestuur contact
met elkaar hebben, dat ze van elkaar weten waar ze mee
bezig zijn, wat er belangrijk is. Bronckhorst is niet af,
Bronckhorst komt net kijken! De Achterhoek wordt wel
'het Florida van Nederland' genoemd. Steeds meer men-
sen komen hier om te genieten van de natuur en de rust,
van de gemoedelijke sfeer, van de mooie landgoederen,
de bijzondere activiteiten. De economie trekt hier mo-
menteel sneller aan dan in de rest van ons land. Dat
vraagt om een goed bestuur en betrokken Achterhoekers.
Hier geldt: wie zwijgt, stemt toch!

ÜUL0P de hoo
Radio Ideaal zorgt tot aan de verkiezingen da-
gelijks voor achtergronden bij het politieke
nieuws onder meer tussen 17.00 -19.00 uur, en
op maandag t/m donderdag ook van 22.00 -
23.00 uur.

Uitgebreide tijden en programma's staan op de
website.

De zender is te vinden op:
FM 105.1, FM 105.8 en FM 1065.

Voor meer informatie over deze krant.

CU/SGP: Het mes moet aan twee
kanten snijden
DICK EBBERS VAN CU/SGP:
"Of de grotere kernen economisch last ondervinden van het
feit dat vier gemeentehuizen sluiten en het ambtelijke appa-
raat naar Hengelo gaat? Ik denk van niet. De oorzaken lig-
gen ergens anders.
Alle mensen die nu in Zelhem werken en wonen, blijven vol-
gens mij hier gewoon boodschappen doen. En de lunchpau-
ze? Zo vaak wordt er geen terrasje gepakt tussen de middag.
Als de middenstand het daarvan zou moeten hebben, waren
ze allang kapot. De tijdelijke huisvesting van het gemeente-
huis, waar de meeste ambtenaren de eerste vijfjaar zitten,
ligt buiten de kern van Hengelo. Vrijwel geen mens loopt
dan even het dorp in, dat 'bost niet zo bij' voor de Hengelo-
se winkeliers. Ik kom uit Zelhem, en denk dat het de Zel-
hemmers niet veel uitmaakt waar het gemeentehuis staat.
Er zijn andere redenen om ergens te winkelen. Gratis parke-
ren bijvoorbeeld, een reden voor veel Doetinchemmers om
naar Zelhem te komen. Klantenbehoud heeft ook te maken
met een goede infrastructuur, met goede bereikbaarheid en
met de mentaliteit van de burgers: wij 'bieden' het stukje ge
moedelijkheid datje in de grote steden niet meer vindt.
Natuurlijk, ik zie ook dat kleinere winkeliers het wel moei-
lijker krijgen. Maar als steeds meer mensen alleen maar
goedkoop willen inkopen bij hele grote ketens, heeft dat
meer te maken met de mensen dan met de politieke besluit-
vorming. De gemeente heeft echter geen eigen winkels die
ze verhuurt, het blijft allemaal zelfstandig ondernemer-
schap. Politiek kan voorwaarden scheppend bezig zijn, dat
wel."We kunnen er bijvoorbeeld wel aan werken dat er vol-
doende jonge mensen in Bronckhorst wonen. Laten we zor-
gen voor nieuwe woningen, zodat jonge gezinnen niet ver-

trekken naar Doetinchem of Zutphen. Dat moet je met be-
leid doen; je kunt Bronckhorst niet Volplempen' met hui-
zen. Ik heb nogal eens contact met bedrijven die personeel
zoeken en ook kunnen krijgen, mits hier in de buurt wonin-
gen zouden zijn. De industrie ziet daarom graag meer wo-
ningen. Hier zijn al ouderenwoningen gebouwd, dat zorgt
eveneens voor doorstroming.
Een andere manier om de economie te ondersteunen is het
plaatselijk stimuleren van zoveel mogelijk kleinschalig
werk. Dat is in lijn met de kleinschaligheid van de Achter-
hoek. Lukt dat, dan snijdt het mes aan twee kanten: als hier
mensen wonen en werken, is dat ook weer goed voor de
middenstand." 9

Dick Ebbers:
"De gemeente kan
voorwaarden schep-
pen om de economie
te stimuleren, maar
de ondernemers moe-
ten het doen."

D66: Goed overleg helpt
ANNEKE HACQUEBARD VAN D66:
"Bronckhorst is een plattelandsgemeente en moet dat blij-
ven. Dorpen en kernen vormen samen het raamwerk van de
gemeente. In de 41 dorpen en kernen gebeurt van alles, al
zijn er grote verschillen. De bewoners en hun actieve betrok-
kenheid bij verenigingen en het wel en wee van hun dorp le-
veren een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat. Dat wil-
len we graag zo houden. Op sommige ontwikkelingen heb-
ben inwoners geen directe invloed. Wat moet je bijvoor-
beeld doen als het aantal leerlingen van een school sterk af-
neemt? Wij vinden dan dat de combinatie van kosten en
kwaliteit van het onderwijs bepalend zijn. Als een school
echt te klein wordt ontkom je niet aan fusies, maar dat zou
ook zonder de herindeling gebeurd zijn.

Een ander voorbeeld is dat het gemeentehuis van Bronck-
horst in Hengelo komt. De andere vier gemeentehuizen
gaan dicht. De bedrijvigheid waar iedereen in de omgeving
van een gemeentehuis aan gewend is, verdwijnt. Gelukkig
brengen de toekomstige gebruikers van de gemeentelijke
gebouwen straks weer hun eigen bedrijvigheid mee.

De afgelopen jaren zijn helaas in veel plaatsen voorzienin-
gen verdwenen; soms was de exploitatie niet dekkend te
krijgen, soms kon de middenstand het niet meer bolwerken.
De gemeentelijke politiek kan de economische situatie niet
ingrijpend beïnvloeden of sturen, maar wel werken aan een
goed ondernemersklimaat. We moeten regelmatig met
ondernemers overleggen en met hun belangen rekening
houden door ze al vroeg bij plannen te betrekken.
Als de gemeente op de hoogte is van onderwerpen die het be-

drijfsleven bezighouden, kan het mes aan twee kanten snij-
den.

Om goed geïnformeerd te zijn in een zo uitgestrekte ge-
meente moet je wel iets doen. Dat geldt voor de politiek
maar óók voor de inwoners. D66 staat positief tegenover ini-
tiatieven van inwoners die dorpsraden willen oprichten.
Over hoe dat moet en over de leefbaarheid van Bronckhorst
praten we graag verder!" ^

Anneke Hacquebard:
"We moeten elkaar
steeds goed
informeren."

BRONCKHORST LO Steenderen Y orden /«•Mimi Hunune
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Groenlinks: Een plek om te wonen voor iedereen
MAX NOORDHOEK VAN GROENLINKS:
"GroenLinks ziet graag levendige dorpen en kernen
met voldoende voorzieningen. Jammer genoeg gaan
de middenstand en de dienstverlening in een aantal
kernen al jarenlang achteruit.
Dit komt niet door de fusie, en het zal volgens ons ook
niet erger worden doordat het gemeentehuis nu in
Hengelo komt te staan. Voor een levendig dorp is vol-
doende huisvesting voor bewoners die economisch en
sociaal aan de plaats en regio zijn gebonden veel be-
langrijker."

Christien Brengers van GroenLinks: "Het zou echt
mooi zijn als starters en ouderen in hun eigen dorp
kunnen blijven wonen. Zo zou je iets soepeler met wo-
ningsplitsing kunnen omgaan, dan houd je ook het
buitengebied rond het dorp bevolkt. Door jong en oud
ruimte te geven, voorkom je extreme vergrijzing en
houd je scholen in stand. De gemeente kan actief zijn
bij het aanwijzen van goede locaties voor huizen.
Verder houdt het verenigingsleven een dorp ook le-
vendig, en daar zijn nog steeds subsidies voor. Maar

het initiatief ligt bij de burgers: die teruggang van de
middenstand is al tientallen jaren aan de gang. Als
mensen niet in hun eigen woonplaats boodschappen
doen, verdwijnen de winkels gewoon. Terwijl het, ze
ker bij kruidenierswaren, vaak maar een paar procent
verschil maakt."
Noordhoek: "Er is momenteel onvoldoende woon-
ruimte. GroenLinks wil daarom een woonvergunning
voor betaalbare huur- en koopwoningen alleen geven
aan mensen die economisch of sociaal aan de ge-
meente Bronckhorst zijn gebonden. Zo krijgen de
mensen die hier vandaan komen een kans, met name
degenen die geen al te hoog inkomen hebben. Boven-
dien voorkom je zo ook nog eens een stroom woon-
werkverkeer.

GroenLinks wil verder dat grondspeculatie wordt
tegengegaan. Grondspeculatie leidt tot hogere hui-
zenprijzen. De gemeente moet hierbij het goede voor-
beeld geven: zelf geen grote winsten maken, en zo
nodig grondspeculanten onteigenen. Hierdoor wordt
betaalbare woningbouw weer mogelijk." 9

Een bestuur in wording. GroenLinks doet voor het eerst mee aan de
verkiezingen in Bronckhorst. V.l.n.r.: Feike Beunk (Hengelo), Elisabeth
Wielinga (Vorden) en Han Martens (Laag-Keppel). Daarachter: Christien
Brongers (Baak), Roei Martens (Laag-Keppel) en Max Noordhoek (Laag-Kep-
pel).

Wonen en Werken
Ooit was er volop bedrijvigheid in zelfs de kleinste kernen. Bakkers,
fietsenmakers, boeren, kruideniers, ga zo maar door. Alles was in de
buurt. Dat is nu wel anders. Hetzelfde patroon lijkt zich te herhalen
op grotere schaal. Middelgrote boerenbedrijven en dito slagers,
supermarkten, postkantoren hebben het moeilijk of verdwijnen.
Veel mensen stappen in de auto en rijden steeds grotere afstanden
om hun inkopen te doen. En nu verdwijnen er ook nog vier gemeen-
tehuizen. Staat dat symbool voor de achteruitgang van de midden-
stand? Wordt het nu ook stil in de grotere kernen? Wat heeft de po-
litiek daarop te zeggen? Kan de politiek helpen om de leefbaarheid
en de levendigheid in de kernen van Bronckhorst in stand te hou-
den ofte vergroten? De zes politieke partijen die meedoen met de
verkiezingen in Bronckhorst op 17 november reageren...

Brn wat n

WD: Je moet streekspecifieke
kwaliteiten stimuleren
Loek Remming van de WD:
"Het idee van slapende kernen
vind ik ook een grote zorg. Je
kunt niemand zeggen waar
men boodschappen moet doen,
maar als je niet oppast krijg je
slaapdorpen. In de praktische
politiek is leefbaarheid een van
de belangrijkste punten: het
moet levendig blijven in de ker-
nen.

Het lijkt me echter te pretentieus
om te denken datje in alle kernen
voorzieningen in stand kunt hou-
den. Al gaat het me aan het hart,
een gemeente kan niet 'even ge-
makkelijk' een kleine kruidenier
in stand houden, dat heeft met de
macro economie van Nederland te
maken. Dat probleem kun je niet
met wat algemene maatregelen
aanpakken. Net zoals het agrari-
sche leven afkalft, valt ook de
middenstand enigszins weg.
Het eerste wat je moet doen is dit
onderkennen en er goed op letten,
en alles wat er wél is zeer waarde
ren en koesteren. Dat geldt trou-
wens ook voor het verenigings- en
sportleven.
Burgers en ondernemers moeten
verder zelf met initiatieven naar
de politiek komen, wij zullen dat
waar mogelijk stimuleren. De WD
weet dat de boerengemeenschap
heel belangrijk is voor, én veel toe-
voegt aan de nieuwe gemeente.
Hoe kun je dat in stand houden?
Door zaken als mini-campings niet
teveel te dwarsbomen, toerisme is
erg belangrijk. Aan de andere kant
is toerisme een te wankele basis
om je gehele economie op te stoe-

len. De kleinschaligheid moet je
echter ook koesteren, want dan
houd je de kwaliteit van je omge-
ving in stand. Als de aardigheid
van de Achterhoek eraf gaat ben je
die inkomsten ook kwijt.
Kwaliteit is dus een belangrijk
punt. Je moet streekspecifieke
kwaliteiten stimuleren; je zou
meer streekgebonden en specifie-
kere winkels op kunnen zetten, en
goed nadenken over hun positie
en plaats. We moeten niet méér
van hetzelfde creëren. Zorg voor
regionale aanpak, ieder op z'n ei-
gen wijze, let op alle aspecten. Hoe
meer je let op de bijzondere kwa-
liteiten van deze gemeente, hoe
liever mensen hier blijven wonen
en hoe leukere toeristen je krijgt.
Dat moet je uitbuiten en verster-
ken. Ik hoop dat we die kwaliteit
met een grotere gemeente verder
kunnen uitbouwen." ^

Loek Kemming: "De kleinschalig-
heid moetje echter ook koesteren,
want dan houd je de kwaliteit van
je omgeving in stand."

DIK NAS VAN DE PVDA:
"Je moetje allereerst afvragen of aantasting van het
voorzieningen niveau wordt veroorzaakt door de
herindeling of dat er andere oorzaken zijn. Dat moet
je eerst vaststellen, wil je iets kunnen doen. Juist op
de winkelvoorziening heeft de politiek de minste in-
vloed. Dat wordt bepaald door particulier initiatief
en door de consument. Je merkt dat bij veel burgers
de winkelvoorziening het hoogste scoort, dat vindt
men belangrijker dan zaken als sport of een dorps-
huis. Terwijl die laatste twee politiek weer hoger op
de agenda staan. Tegelijkertijd bepaalt de consu-
ment die winkelstand in Bronckhorst deels zelf: hij
beslist of ie op zaterdag naar een grote supermarkt
rijdt of niet
Wat kan de PvdA dan wel doen? Er zijn behoorlijk
wat kansen, ook zonder monumenten of winkelcen-
trum. Zo kun je elke kern bekijken: wat is de belang-
rijkste functie, hoe kun je die stimuleren of instand-
houden? Neem Hoog Keppel: daar is weinig uitbrei-
ding mogelijk en de kern kenmerkt zich vooral in ge-
pensioneerden die rustig willen wonen. Daarom is
een gezondheidscentrum in het gemeentehuis een
goed idee. In een gemeenschap met veel oudere men-
sen zijn dergelijke voorzieningen van eminent be
lang en zorgen tevens voor werkgelegenheid: zorg-
aanbod uitbouwen, zorghotels of-boerderijen. In het
stadje Bronkhorst speelt het kijk-entertainment een

grote rol. Daar let je op andc on. Op die ma-
nier bedrijfje politiek die gericht is op de bevolking
en het instandhouden van voorzieningen, en die bij-
draagt aan de cultuur en aan mogelijkheden om
werk te creëren.
We moeten in Bronckhorst zo snel mogelijk de vijf
hoofdkernen bekijken op leefbaarheid. Ik denk dat
juist in plattelandsgemeenten de samenwerking van
de eerstelijns gezondheidszorg heel belangrijk is,
ook voor de werkgelegenheid. Huis- en tandai
maatschappelijk werk en wijkverpleging, fysiothera-
peuten, enzovoort.
Een ander punt is woningbouw. Wil je de voorzienin-
gen op peil houden, dan moetje volgens de sta!
ken minimaal tweeduizend inwoners per kern heb-
ben. Als je dat niet hebt, heb je te weinig draagvlak

om winkelvoorzienin-
gen in stand te
den."

IDick Nas:
"Bekijk per kern de be-
langrijkste functies en
stimuleer <

CDA: De kip met de gouden eieren mesten
Hein Meurs van het CDA: "Het zou best kunnen dat
een groter gemeentehuis in Hengelo uitstraling heeft
voor het dorp. Er komen hier toch een paar honderd
ambtenaren werken. Maar het inwonertal neemt niet
overhand toe, dus het zal voor ondernemers geen we
zenlijk verschil uitmaken.
Een levendige kern heeft ook te maken met sociale
contacten, verenigingen, met veel meer dan alleen
middenstand. Sport en maatschappelijke belangen
zijn zeker zo belangrijk.
De economie en met name de middenstand is vooral
marktgegeven. Hoe meer inwoners, hoe meer kans
dat je behoorlijk wat winkels in stand kunt houden,
mits de mensen er niet alleen heen gaan op zaterdag-
middag voor hun vergeten boodschappen. Toch kan
de gemeente wel wat doen. Bronckhorst wil geen mas-
sale industrieën, maar we kunnen wel andere acti-
viteiten ontplooien. We hebben een aantal 'soorten'
prachtige bedrijvigheid die we moeten behouden. Het
CDA vindt dat Bronckhorst zich uitstekend leent voor
sterke recreatieve ontwikkeling. Onlangs werd dat
weer bevestigd doordat de Achterhoek en de Graaf-
schap prima als fietsroute uit de bus kwamen. We
kunnen in dat opzicht onze gemeente een stevige eco-
nomische oppepper geven. Je moet de kip met de gou-
den eieren mesten en optimaal gebruiken wat aanwe-
zig is. Oftewel: met name onze culturele en land-
schappelijk waarden stevig exploiteren.
Een ander punt is dat we ervoor moeten zorgen dat
het platteland niet leegbloedt. Veertig jaar geleden
verdwenen de meeste kleine boerderijtjes, nu verdwij-

nen de wat grotere. Daar kunnen niet alleen recrean-
ten voor in de plaats komen. Je kunt ook goed uit de
voeten met andere samenlevingsvormen als (minder)
validen, kleine milieuvriendelijke bedrijven, zorg-
boerderijen. Verder wil het CDA graag twee zeer goed
geoutilleerde industrieterreinen die er qua infrastruc-
tuur uitspringen en waarbij tegelijkertijd rekening
wordt gehouden met behoud van ons mooie land-
schap. Je mag niet het ene met het andere kapot ma-
ken. Voor alles moeten we ons gebied geen geweld
aandoen. Maar we moeten wel leven en dat kun je
niet alleen van de natuur.
Het komt erop neer dat als je zorgt voor een goed pak-
ket aan recreatie en toerisme, dat andere bedrijven
vaak in het kielzog worden meegetrokken. Dat, plus
wat meer woningbouw, ook in de kleine kernen, kan
de economische situatie van Bronckhorst goed op peil
houden.

Hein Meurs:
"Je kunt niet alleen van
de natuur leven, maar
je mag ons gebied ook
geen geweld aandoen.



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

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• vv t?(Houder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Open Monumentendag 11 september
ook weer in Vorden!
Op zaterdag 11 september a.s. is het Open Monumentendag in Neder-
land. Aansluitend op het landelijk thema "Merck toch hoe sterck" van
de Stichting Open Monumentendag heeft de plaatselijke vertegenwoor-
diging in samenwerking met de VW besloten gebruik te maken van de
unieke 8-kastelen fietsroute waar onze gemeente beroemd om is.

sen; een routekaart met beschrij-
ving is verkrijgbaar bij de VW op
de Kerkstraat 1. U kunt beginnen
met een bezoek aan de Neder-
lands-Hervormde kerk, waar een
aantal jaren terug, tijdens de res-
tauratie blootgelegde en gerestau-
reerde muur- en plafondschilde-
ringen zijn te bewonderen. Ook
nog binnen de bebouwde kom, is
er de mogelijkheid een korenmo-
len (de Hackfortsche molen) in be-
drijf te bezoeken. De molenaar
leidt u graag rond. Vandaaruit
kunt u doorfietsen richting land-
goed 'Het Hackfort' en de overige
kastelen. Onderweg verandert het
weidse landschap in het voor de
Achterhoek zo kenmerkende 'cou-
lisselandschap'. N.B. De meeste
buitenplaatsen/kastelen zijn be-
woond en om die reden is het

De route is ca. 34 km lang. Een
uitgelezen kans om deze prach-
tige tocht (nog) eens te fietsen.
Om 10.45 en 11.30 uur kunt u de
route fietsen onder begeleiding
van een deskundige gids. Inclusief
een mogelijkheid om onderweg te
pauzeren neemt deze tocht onge-
veer 3,5 tot 4 uur in beslag. Na-
tuurlijk kunt u ook op eigen gele-
genheid delen van de route fiet-

Zicht op molen vanaf de Htg. K. van Gelreweg

niet mogelijk bij elk van de kaste-
len dichtbij het pand te komen.
Al fietsend doet u zo een groot
deel van de gemeente Vorden aan,
totdat u uiteindelijk uitkomt bij

kasteel Vorden dat u onder bege-
leiding van een gids kunt bezich-
tigen. De laatste bezichtigingsmo-
gelijkheid van kasteel Vorden is
16.40 uur.

Te huur
twee volks-
tuintjes
Er zijn 2 volkstuintjes te huur,
gelegen op het binnenterrein
aan Het Hoge en de Berend van
Hackfortweg, van ongeveer 65
m2 per tuintje. De huurprijs be-
draagt € 15,77 per jaar. De tuin-
tjes zijn bereikbaar via een pad
naast de woning op de Berend
van Hackfortweg 31. Heeft u
interesse, dan kunt u zich aan-
melden bij de heer P. van Eykel,
afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koets-
huis), doorkiesnummer (0575) 55
75 12.

Op dinsdag 14 september a.s.
haalt afvalinzamelaar Berkel Mi-
lieu uw huishoudelijk chemisch
afval op afroep aan huis op. Als u
wilt dat de chemocar bij u langs
komt om de chemobox te legen,
moet u zich telefonisch aanmel-
den bij de Afvalinformatielijn:
(0575) 54 56 46. Dit kan uiterlijk
t/m donderdag 9 september. Nog
even voor de duidelijkheid wat
valt er onder huishoudelijk
(klein) chemisch afval? Onder
meer:

• Batterijen
• Petroleum

• Spaar- en energiezuinige
lampen

• TL-buizen
• Verf, lak en beits
• Vloeibare gootsteenontstopper
• Bestrijdingsmiddelen
• Medicijnen
• Zout- en zwavelzuur
• Terpentine, verfverdunner

en kwastenreiniger

Afvalbrengpunt zaterdag open

Uw chemisch afval kunt u ook bij
de afvalbrengpunten in Vorden en
Steenderen inleveren. Het Vorden-
se afvalbrengpunt is op 11 sep-

tember a.s. van 13.30 tot 16.30 uur
open. Het brengpunt in Steende-
ren de 25e. U kunt hier ook huis-
en tuinafval zoals hout, takken,
metaal, puin en klein wit- en
bruingoed gratis kwijt.

Wegwerkzaamheden Stationsweg in volle gang

Zoals u wellicht niet is ontgaan
wordt de Stationsweg op dit mo-
ment gereconstrueerd. Het asfalt
op de weg wordt vernieuwd en er
worden rode suggestiestroken
aangebracht. Dit gebeurt in twee
fasen. Het deel tussen de rotonde

op de Ruurloseweg en de Wel-
koopwinkel is half september
klaar, het deel tussen de Wel-
koopwinkel en de Enkweg begin
oktober. De aanliggende bedrij-
ven zijn wel steeds bereikbaar.
Na de Stationsweg is de Enkweg

aan de beurt. Op deze weg wordt
de asfaltdeklaag verwijderd en
opnieuw aangebracht. Op de
kruisingen van de Enkweg met
de Julianalaan en de Groeneweg
komen plateaus. De rijbaan
wordt ook voorzien van rode
suggestiestroken. De weg blijft
tijdens de werkzaamheden
zoveel mogelijk open om de
aanliggende bedrijven bereikbaar
te houden. Later dit jaar wordt
de Burg. Galleestraat (tussen
het Jebbink en de Stationsweg)
nog onder handen genomen.
Deze weg wordt net als de
Stationsweg volledig gerecon-
strueerd. De Burg. Galleestraat
wordt voorzien van geluidsredu-
cerende betonklinkers en rode
suggestiestroken. Op de kruisin-
gen met het Jebbink/Molenweg,
het Wiemelink en de Prins Bern-
hardweg komen bovendien
plateaus.

OP DE WEBSITE

Surf eens over www.vorden.nl
om meer te weten te komen
over de gemeente. Bijvoor-
beeld over kap- of milieu-
vergunningen, verenigingen
en instanties in Vorden of
over welke zaken burgemees-
ter en wethouders tijdens de
laatste b&w-vergadering
beslissingen hebben genomen.



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

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

G e m e e n t e Z e l h e m k a n d i d a a t s t e l l i n g
De burgemeester van Zelhem maakt het volgende bekend:
1. Op dinsdag 5 oktober 2004 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing
van de leden van de raad van de gemeente Bronckhorst plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij bureau verkiezingen aan het adres Burg. Rijpstrastraat 5,
7021 CP ZELHEM, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur
lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:
de lijsten van kandidaten (model H 1)
de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun
kandidaatstelling (model H 9)
de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke
groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door
samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of
afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst, (model H 3-2)
de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een
lij stencombinatie (model 110) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling
ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. De formulieren
kunnen ook worden gedownload via: www.kandidaatstelling.nl

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig
euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer
28.50.10.077 (o.v.v. waarborgsom kandidaatstelling + vermelding naam politieke
groepering)

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering
van kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis verstrekt door Bureau
verkiezingen Burg. Rijpstrastraat 5, 7021 CP Zelhem (mw. R. Roelvink, tel. (0314) 62
94 55 / dhr. A. Grotenhuijs, tel. (0575) 46 15 41.

Bouwaanvragen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Okhorstweg 3, voor het bouwen van een werktuigenberging, jongveestal en

varkensstallen, datum ontvangst: 25 augustus 2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n f a s e 2
• Baron van der Heijdenlaan 13 in Wichmond, voor het vergroten en veranderen van

een woning

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Dorpsstraat lOa in Wichmond, voor het geheel slopen van een noodgebouw

(supermarkt)

K a p v e r g u n n i n g e n
• Brinkerhof 76, voor het vellen van l treurwilg
• Hamsveldseweg 6, voor het vellen van l notenboom, herplantplicht voor

l notenboom (maat 8-10)
• Zutphenseweg 88, voor het vellen van 9 berken, herplantplicht voor: 6 bomen

(soort nader te bepalen, maat 8-10)

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het houden van een wandeltocht op 19 december 2004

van 09.30 tot 15.00 uur in Vorden
• Vergunning voor verleend voor een extra koopzondag in Vorden op 3 oktober

2004.

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

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

19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het vernieuwen van een woning op het
perceel Gazoorweg 2a.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
3, lid 3.5.4. van het bestemmingsplan 'Werkveld-Oost' en met toepassing van
artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen
voor het bouwen van een tankstation op het perceel aan de Dienstenweg (naast
het bedrijfsverzamelgebouw) op het industrieterrein Werkveld-Oost. Deze
vrijstelling maakt een grotere goothoogte van de luifel en hoogte van de zuil
mogelijk.

• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen
verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het verbouwen van
een boerderij en bijgebouw op het perceel Spiekerweg l, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie N, no. 407 voor een overgang van agrarische- naar
woondoeleinden.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
9 september t/m 6 oktober 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn
kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

V o o r b e r e i d i n g s b e s l u i t ( a r t i k e l 21 W R O )
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat de gemeenteraad in
zijn openbare vergadering van 26 augustus jl. heeft besloten, dat voor de percelen,
kadastraal bekend gemeente Vorden,
a. sectie A nr. 2579 (ged.), plaatselijk bekend Larenseweg 4;
b. sectie O nr. 197 (ged. En 232 (ged.), plaatselijk bekend Zelledijk 9;
c. sectie N nr. 6 (ged.), plaatselijk bekend Hackfortselaan 1;
d. sectie N nr. 157 (ged.), plaatselijk bekend Veldslagweg 3;
e. sectie B nr. 2282 (ged.), plaatselijk bekend Sekdijk 1;
een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

De voorbereidingsbesluiten treden in werking op 9 september 2004 en liggen voor
een ieder ter inzage in de openbare bibliotheek te Vorden en, tijdens kantooruren, in
het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

Tot en met 20 oktober 2004 kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten bezwaar
indienen bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom binnen deze termijn
ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Monumenten
A a n w i j z i n g m o n u m e n t
De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat met ingang van 9 sptember t/m
13 oktober 2004, voor een ieder in de bibliotheek en op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het besluit van
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 augustus 2004 om het
complex 'buitenplaats De Wildenborgh' aan te wijzen tot beschermd monument als
bedoeld in artikel l van de Monumentenwet 1988.

Gedurende bovengenoemde termijn kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, dat het
besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet worden geadresseerd aan het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie
voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 . A l W m b
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 10 september t/m 8 oktober 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden voor het veranderen (uitbreiden

logiesverblijf met 18 kamers) van een hotel-restaurant, volgens het Besluit
horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Dorpsstraat 24 in Vorden.

• Salland Olie B.V., Postbus 22, 8060 AA Hasselt voor het oprichten van een
tankstation type B, volgens het Besluit tankstations milieubeheer, op he£j>erceel
plaatselijk bekend Dienstenweg ong. in Vorden.

• Gemeente Vorden, Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden, voor het oprichten van een
inrichting voor het opslaan van zand, grond en bestratingsmateriaal, volgens het
Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Kerkhoflaan ong. in Vorden.

o n t we r p - b es t u i t ( a r t . 1 3 . 4 W m bO p e n b a r e k e n n i s g e v i n g
e n a r t . 3 . - 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van
27 augustus t/m 24 september 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag
van:
• Dostal's aannemersbedrijf B.V., Onsteinseweg 20, 7251 ML Vorden, voor: een

nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een aannemersbedrijf
in de grond-, weg- en waterbouw, datum aanvraag: 16 maart 2004, adres van de
inrichting: Onsteinseweg 20, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie D, nrs.
2213, 2255, 2256 en 2487

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
25 september 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 25 september 2004.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g van de b e s l u i t e n op de a a n v r a g e n
o m v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden liggen met ingang
van 10 september t/m 22 oktober 2004, ter inzage de besluiten op de aanvragen van:
• de heer H.W. Slöetjes, Schuttestraat 8, 7251 MX Vorden, om: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende, vergunning voor het houden van paarden en schapen en
het stallen van caravans, datum aanvraag: l juni 2004, adres van de inrichting:
Schuttestraat 8, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie B, nr. 2118

• maatschap K.C. Breunissen - E.J. Vaartjes, Broekweg 9, 7234 SW Wichmond, om:
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een
melkrundveehouderij, datum aanvraag: 3 juni 2004, adres van de inrichting:
Broekweg 9 in Wichmond, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie R, nr. 308



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

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
zijn de vergunningen verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. De besluiten zijn
niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvragers;
b. de betrokken adviseurs die over de ontwerp-besluiten hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen de ontwerp-besluiten tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten
opzichte van de eerdere ontwerp-besluiten;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 23 oktober 2004.

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.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie

Op 14 september 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 26 augustus t/m
9 september 2004, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
16 september behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de
door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf 10 september 10.00
uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
en wordt tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de
website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 9 september om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

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

Nieuw onderkomen wereldwinkel Discus nu in Vorden
Onlangs heeft een verandering
plaats gevonden in het Vorden-
se winkelbestand. De dierenspe-
ciaalzaak van Kluvers aan de
Zutphenseweg is van Dobey
naar Discus omgebouwd.

Door deze verandering denken wij
u nog beter van dienst te kunnen
zijn. Al zou het alleen maar zijn
middels een groter assortiment,
welke van meer verschillende, ook
internationale, leveranciers kan
worden betrokken. Overigens kun-
nen de inwoners van Vorden nog

steeds op de zelfde service reke-
nen. Ook de balenpassen voor de
verschillende soorten honden- en
kattenvoeders blijven gewoon in
gebruik, en een gratis zak voeder
is soms toch mooi meegenomen.
Aanstaande zondag zullen wij di-
verse leuke akties en aanbiedin-
gen hebben om één en ander te
vieren.

Wij hopen u dan te mogen begroe-
ten in onze ruim opgezette dieren-
speciaalzaak. Zie advertentie el-
ders in Contact.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Weekblad Contact
heen al vele kopers

de weg naar
Vorden gewezen!

* TUINONTWERP *
-*- TUINAANLEG (RENOVATIE) -*-

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

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

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575) 44 17 15

Barendsen DHZ

is een modern geoutilleerd

familiebedrijf, waarvan de basis

ruim 200 jaar geleden door onze

voorouders werd gelegd.

Wij zijn dagelijks met veel

enthousiasme bezig.

Wij hebben een prettig team en besteden veel aandacht aan de kwaliteit van ons werk en aan een

plezierige werksfeer. De wensen van onze klanten staan centraal.

Om de groei van onze activiteiten bij te houden zoeken wij op korte termijn een nieuwe collega

M A A K T H E T M E T F I X E T

Doe-het-zelf-zaak

Gereedschappen

Uzerwaren

Tuinmachines

Haarden en kachels

Schouwen

2 0 0 j a a r

winkelmedewerker

Wij zoeken:

• Een enthousiaste allround teamwerker

• Liefst met enige ervaring

• Die verder intern opgeleid wordt.

M/V

Wij bieden:

• Een feuke prettige werkomgeving

• Een uitdaging op jouw vakgebied

• Goede groeimogelijkheden.

Wij kijken met belangstelling uit naar kandidaten en stellen het op prijs als je op korte termijn

reageert. Een brief kun je sturen naar ons postadres. Mailen kan ook, frits-barendsen@zonnet.nl.

En als je wilt bellen vraag dan naar Frits Barendsen, van 8.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer

(0575) 55 21 59 en na 18.00 uur op telefoonnummer 06 51821434.

Zutphenseweg 15

7251 DG Vorden
Postbus 48

7250 AA Vorden
T (0575) 55 21 59

F (0575) 55 25 58

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Houdeng

over een afstand van circa

240 kilometer. De uitslagen

zijn: HA Eykelkamp l, 2, 3,

4, 5, 6, 10, 14, 15, 18, 19, 20;

Comb. A en A Winkels 7, 8,

11; M.M. Tiemessen 10,16; C.

Bruinsma 12,13,17.

PC de
Graafschap
Zaterdag 4 september was er

een ponyconcours in Gaan-

deren, daar behaalde Nynke

Woerts met Tamara 2 maal

een Ie prijs in de klasse Zl

met 203 en 184 punten.



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

ZONDAG 12 SEPTEMBER 12.00 - 17.00 UUR

Op zondag 12 september

is er in Vorden

koopzondag

van 12.00 - 77.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deel.

1 SCHOENHANDEL SHOEZZ
2 MOOS EN KO KINDERKLEDING
3 FASHION CORNER
4 DE VORDENSE TUIN
5 BLEUMINK TWEEWIELERS
6 SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUUNTE FASHION
9 YVONNE KINDERMODE

10 VISSER MODE
11 ETOS BARENDSEN
12 FREEWHEEL
13 DUTCH PC
14 SIEMERINK JUWELIER/OPTICIEN
15 DAVORTA BLOEMEN
16 BRUNA
17 ANTHONY'S COUNTRY STORE
18 POLMAN WONINGINRICHTING
19 DROGISTERIJ TEN KATE
20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
21 BARENDSEN FIXET
22 MEEKS MEUBELEN

Ook de
Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:

HOTEL BAKKER

KERKEPAD IJSSALON

GRILL-RESTAURANT DE ROTONDE

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

ASYA RESTAURANT

CAFETARIA LA PLAZA

CAFÉ REST. DE HERBERG



Koopzondag
12 september
in Vorden
Op zondag 12 september a.s. organiseert de Vordense

Ondernemers Vereniging de najaars-koopzondag. Van

12.00 tot 17.00 uur hebben ruim 20 winkeliers hun deuren

geopend voor het winkelend publiek.

Op het marktplein wordt Beachvolleybal gespeeld, terwijl de jeug-

dige voetballertjes ook hun kunnen zullen laten zien.

Kinder kleding en

maat
92-176

Open:
di. - wo. - do.: 9.00-12.00 / 13.30-17.30 uur

vr. 9.00-12.00 / 13.30-20.30 uur
za. 9.00-16.00 uur

Burgemeester Galleestraat 6a
7251 EB Vorden

tel. (0575) 55 38 87

VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

Een heel gezellige middag in Vorden dus, waar al-

tijd van alles te doen is. Ook op de terrasjes van de

Vordense horecaondernemers is het natuurlijk goed

toeven.

Kortom tot ziens in Vorden.

De Vordense Ondernemers Vereniging.

KOM OOK ZONDAG 12 SEPTEMBER A.S.
KIJKEN NAAR DE NIEUWE

BIJ

CORNER
be

Vorden Zutphenseweg 8

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

jongens
sweater
van 11,99
voor:

meisjes
shirt
model boothals
van 8,50 voor:

neisjes
broek denim

jongens
broek corduroy
van 12,99
voor:

dunte
FASHIOrQ

mode voor het héle gezin



BARGNDSEN
Zutphenseweg 15 • 7251 DG Vorden • Tel. (0575) 552159 • Fax 551040

koopzondag
kortingen tot 50%

Grasmachine;

Tuinmeubelen

Barbecue's

Electrisch
(tuin)gereedschap

73
•̂
C

i
5'IQ

Op koopzondag 12 september presenteren
wij u de Visser Mode Flitsen.

Acht mannequins showen u op informele
wijze de nieuwe mode van o.a. Jaifun,
Gaastra, EDC, Esprit, Mexx, Sandwich,

Bandolero, Summum en nog veel meer.

13.00, 14,00, 15.00 en 16.00 uur
Burg. Galleestraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 13 81

DORPSSTRAAT 9 - VORDEN - tel. (0575) 55 25 77

opent officieel haar deuren in de
Dorpsstraat op 16 september a.s.

t/m 25 september

U(D% K(QpWS'
op de gehele wintercollectie

dames-, heren- en kindercollectie

Tijdens koopzondag
f\j^ JÊ^^ 4*^^ mr* i ik. i

• ^^ti^ J ^t& l ^M. M M M ^B

op alle winterjassen
(MEISJES- EN JONGENSKLEDING VANAF MAAT 62 T/M 188)

Openingstijden: ma 13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,
vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-17.00 uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

Gratis
postzegels

SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

weken
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

bij 3 wenskaarten )
De *ctic loop» t/m 18 stpttmtwr en bij minimale bMteding van € S,-

Tijdens de koopzondag
Haarden en Kachelshow

ZUTPHENSEWEG 15» VORDEN
TELEFOON (0575) 55 21 59 • FAX (0575) 5510 40

Tijdens de koopzondag bij
Profile Bleumink verkoop

van

Huurfietsen van o.a. :

Gazelle- Giant- Vico
Batavus

Tevens 50% korting op

restanten regen en
fietskleding

DE FIETSSPECIALIST
Dorpsstraat 12 Vorden 0575 551393 & Spittaalstraat 34 Zutphen
0575 519526 www.profilebleumink.nl info@profilebleumink.nl
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Wasautomaat
1200 toeren, 5 kg,
grote vulopening

adviesprijs: € 649
normaal: € 549,-
NU voor:

BOSCH

Droger
Afvoer, elektronische vochtmeting

\
adviesprijs: €519,-

normaal: €439,-
NU voor:

l«»

BOSCH

Wasautomaat
1400 toeren, 6 kg,
grote vulopening

adviesprijs: € 779,-
normaal: € 629,-
NU voor

BOSCH
Stoom strijkijzer
sensixx II aluminium
1500w
Adviesprijs: €39,- normaal: € 34,-

voor

BOSCH

Afwasmachine
12 standaard-couverts
5 progamma's
Electronic
Aquastop

BOSCH

Koel/vries
176 liter koeler
58 liter vriezer met 2 laden
!! GRATIS !!
Br/fa waterkoeler

9 adviesprijs: € 549,-
normaal: € 429,-
NU voor:

adviesprijs: € 499,-
normaal: € 429,-

V voor:

BOSCH

u de prijzen van de 1200 en 1400 toeren wasmachines
Wat denk u dan wat een 1600 toeren wasmachine u gaat kosten.

Wat denk u wat de meest verkochte stofzuiger van Nederland
gaat kosten met een 1800watt moter, wij weten dat het bedrag
onder de 100 euro komt te zitten.

Om alles te weten te komen moet u echt even langs komen bij

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29 <iV^
Vorden t-^

Al deze messcherpe aktieprijzen gelden ook bij DutchPC Electronics
in de Ambachtstraat 4b te Brummen.

BOSCH

Koeler
142 liter
tafelmodel

adviesprijs: € 329,
normaal: € 249,-
NU voor:

Koffiezetapparaa
15 kopjes en druppel stop

ft alleen tegen inteverig van deze bon



Inboedel Party Restaurant
'de Smid' wordt geveild

Lustrum voor Pannenkoekentodit
Free-Wheel voor skaters of skeeleraars

Eenmaal, andermaal, verkocht!
Dat zal vele malen klinken op
maandag 13 september a.s. er-
kend veilingmeester Bas Kleu-
nen van veilinghuis Het Roode
Hert.

Op die dag zal de gehele inboedel
van Party Restaurant "de Smid" in

het openbaar veilen. Vanaf onge-
veer 1850 tot op heden zijn er vele
beroepen uitgeoefend op die plek.
Begonnen als smederij, boerderij,
bakkerij, winkel, café tot een he-
dendaags modern horecabedrijf.
Als die beroepen zijn terug te vin-
den op deze veiling, van dorsvle-
gel, koperen cakevorm, aambeeld,

koffieblik tot recente hedendaagse
moderne combi-steamer, koelcel,
espressoapparaat, interieur, enz.
Tevens zijn er antieke tuinorna-
menten, lampen, schilderijen, etc.
Te veel om op te noemen. U bent
van harte welkom. Voor meer in-
formatie verwijzen wij u naar de
advertentie elders in dit blad.

Weet hoe je eet en ik lijn niet
ik sport gaan samenwerken
Op zaterdag 11 september a.s.
organiseert Indoor Sport een
informatiebijeenkomst over het
vernieuwde afslankprogramma
'Ik lijn niet ik sport T.

In deze vernieuwde cursus staat de
persoonlijke benadering nog meer
centraal. Indoor Sport reeds jaren
gespecialiseerd in het vinden van
de optimale 'vetverbrandingszone'
die per persoon verschilt en per ac-
tiviteit anders is, gaat samenwer-
ken met Hanneke Janssen van het
voedingsprogramma 'Weet hoe je
eet' ©. Dit programma is geba-
seerd op gezond eten, bewegen en
zoveel mogelijk gebruik maken
van het goede uit de natuur, maar
tevens ook op de ontwikkeling uit
de wetenschap! Het is voor ieder-
een die serieus bezig wil zijn met
zijn/haar gezondheid.

Gewicht verliezen is voor velen
een uitdaging. Géén gewicht ver-
liezen is een nog grotere uitdaging
en een groter risico voor onze ge-
zondheid als er sprake is van over-
gewicht en/of gezondheidsklach-

ten. Weet hoe je eet' © is meer dan
een zogenaamd dieet om af te val-
len, het is een aaneenschakeling
van jarenlange ervaring en kennis
die dit resultaat tot stand gebracht
hebben. Als je besluit echt voor je
eigen lichaam, gewicht en vita-
liteit te kiezen, zal deze beslissing
je levenslang plezier en inzicht ge-
ven in hoe je eet en beweegt. We
zijn gewend geraakt aan een be-
paald leef-, eet- en denkpatroon.

Meestal heeft ons dit onbewust in
de situatie gebracht waarin we ons
nu bevinden. Dit kan voor ieder-
een iets anders betekenen. De één
heeft te kampen met overgewicht,
de ander heeft vetopslag op de
zgn. verkeerde plaatsen en is hier
niet blij mee.

Ook kunnen vitaliteits klachten
zoals vermoeidheid en weinig
energie of gewoon niet lekker in
ons vel zitten een rol spelen. Heel
goede redenen om te beslissen
hier iets aan te gaan doen. Het Ac-
tion-Point beweegprogramma (be-
wegingsadvies op maat) van In-

door Sport sluit perfect aan op het
voedingsgedeelte, ook hier wordt
een persoonlijk programma opge-
steld. Om te beginnen wordt de
persoonlijke vetverbrandingszone
bepaald en een keuze gemaakt uit
diverse sportactiviteiten die het
beste aansluiten bij de doelstel-
ling. En bestaat de mogelijkheid
om het sportieve gedeelte van de
cursus naar eigen wens en tijd in
te delen!

Natuurlijk onder begeleiding van
een beweegadviseur. Als je besluit
het programma te gaan volgen
heb je een positieve beslissing ge-
nomen waar je de rest van je leven
de vruchten van zult plukken en
waar je enorm veel plezier aan
zult beleven. Je zult ontdekken dat
je veel vitaler wordt en veel meer
energie gaat krijgen, met andere
woorden zal de kwaliteit van je le-
ven erop vooruit gaan! Kom zater-
dag 11 september naar onze infor-
matiebijeenkomst bij Indoor Sport
in Vorden. De bijeenkomst start
om 10.30 uur. Als je 'Weet hoe je
eet' © hoefje nooit meer op dieet!

Op zondag 12 september orga-
niseert free-wheel uit Vorden
voor de 5de maal de pannen-
koekentocht voor skaters. Deze
tocht is ter afsluiting van het
skateseizoen. Want hoewel er,
zoals het weer het nu laat aan-
zien, nog lange tijd geskate kan
worden, staat voor free-wheel
dan het schaatsseizoen alweer
voor de deur.

Dit voorjaar moest de Kastelen-
tocht helaas afgeblazen worden
door het slechte weer. Skaters kun-
nen nu echter hun hart nog opha-
len bij de pannenkoekentocht. De-
ze wordt alweer voor de 5de maal
georganiseerd en het weer heeft
ons hierbij nog niet eerder in de
steek gelaten.

Het is een recreatieve tocht op
prachtige wegen door de omge-
ving van Warken en Vorden. In het
Eethuus zal een lekkere skatepan-
nenkoek voor u klaarstaan met
een drankje waarna de tocht met
een bocht weer richting Vorden
gaat. Er zijn diverse afstanden mo-
gelijk, 15, 22,5 of 45 km.

De tocht is daardoor geschikt voor
zowel beginners als gevorderden.
Iedere deelnemer krijgt een duide-
lijke routebeschrijving mee.

Er kan gestart worden tussen
11.30 en 12.30 uur vanaf het win-
kelpand van free-wheel aan de Net-
werkweg 7 in Vorden.

Een helm is verplicht en kan even-
tueel gehuurd worden.

Bij de kosten zijn inbegrepen de
routebeschrijving, de pannenkoek
en het drankje.

Deze dag is er in Vorden ook een
koopzondag. Vele winkels (waar-
onder Free-Wheel) hebben hun
deuren geopend, en in het cen-
trum zijn diverse sportieve acti-
viteiten. Leuk om met deze tocht
te combineren. Voor meer infor-
matie zie www.freewheel.com
onder nieuws.

Men kan ook bellen met Free-Wheel
in Vorden, tel. (0575) 55 42 28 of
een e-mail sturen aan info@free-
wheel.com

Barokke muziek in de Orangerie Ruurlo

Het Leupold Trio komt
naar Oost-Nederland
In de komende maand, op zon-
dagmiddag 26 september, vindt
in de Orangerie bij Huize Ruur-
lo weer een schitterend, nogal
barok muziekfestijn plaats. Het
vanuit de Randstad Holland
opererende en internationaal
bekende Leupold Trio presen-
teert dan 'Saitensprünge', een
speciaal samengesteld pro-
gramma van prachtige compo-
sities uit de zeventiende en de
achttiende eeuw.

Het evenement is georganiseerd
door Klanderman Corrtmunicatie
(Ineke en Arend Voortman), niet
bang om - zonder commerciële
oogmerken - concerten van hoge
kwaliteit te arrangeren voor een
breed, zij het niet massaal publiek.
De 'happening' vindt plaats onder
auspiciën van de Group Ruurlo for
Arts and Music (GRAM), een in-
middels in geheel Oost- en Noord-
Nederland bekend werkverband
van mensen die niet met de cultu-
rele 'mainstream' wensen mee te
zwemmen. De concertzaal van de
Orangerie is welwillend ter be-
schikking gesteld door Metos
Grootkeukeninstallaties, een be-
kende Ruurlose onderneming.

LEUPOLD TRIO:
EEN BIJZONDER ENSEMBLE
Eén van de meest vooraanstaande
luitvirtuozen van dit moment, Sö-
ren Leupold, heeft zijn naam gege-
ven aan het nu ook in Ruurlo op-
tredende trio. Hij bespeelt niet al-
leen de barokluit, maar eveneens
de chitarrone. Samen met Sören
'maken' Eva Stegeman, violiste van
naam, en de bekende cellist Wou-
ter Mijnders, die eveneens de cello
piccolo bespeelt, het Leupold Trio.
Het trio debuteerde vorig jaar met
groot succes tijdens het Internatio-

nale Gitaarfestival 2003 in Bad Aib-
ling (Zuid-Duitsland). Niet alleen
de daar uitgevoerde muziek, maar
ook het nieuwe ensemble zelf
werd met groot enthousiasme ont-
vangen.

De leden van het Leupold Trio ma-
ken allen ook deel uit van het
Combattimento Consort Amster-
dam. Alle drie treden zij verder op
in verschillende formaties.

ORANGERIE-CONCERT: EEN
SCHITTEREND PROGRAMMA
Op het concertprogramma van
zondag 26 september staan com-
posities van bekende groot-
meesters uit de barok, zoals Fres-
cobaldi, Biber, Telemann en Corel-
li. Er worden echter ook werken
van enige mogelijk minder beken-
de componisten uitgevoerd; te
noemen zijn onder anderen Ca-
stello, Weiss en Marini.

De bezetting van het ensemble
wisselt van het ene tot het andere
programma-onderdeel. Alle instru-
menten (viool, cello, chitarrone,
barokluit, violoncello piccolo) ko-
men uitvoerig aan bod, in diverse
combinaties zowel als solo.
Het zeer gevarieerde programma
krijgt mede kleur dankzij de toe-
lichtingen die door de musici zelf
worden gegeven.

ORGANISATIE EN TOEGANG
Het optreden van het Leupold Trio
vindt plaats op zondagmiddag 26
september in de Orangerie bij Hui-
ze Ruurlo (aan de Stapeldijk).

Organisatie en informatie:
Klanderman Communicatie (Ineke
en Arend Voortman); telefoon
(0573) 45 20 75 of 49 18 10; email
a.j .voortman@planet.nl

Kinderldeding- en speelgoedbeurs
het Kraamkuikentje
Peuterspeelzaal het Kraamkui-
kentje organiseert weer een
kinderkleding- en speelgoed-
beurs. Tevens is er kleding van
Beat Kids te koop. De opbrengst
zal geheel ten goede komen
voor de peuterspeelzaal.

De beurs zal gehouden worden op
vrijdagavond 17 september a.s. in
de school de Kraanvogel te Kranen-
burg.

Men is van harte welkom met een
kop koffie en wat lekkers.



'ik laat mij inspireren!'

«
natuursteen

hout & bouwmaterialen,
bouwmarkt

sierbestrating

HCI. Helemaal mijn idee.

BouwCenterïHCI
Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Ulft* - Ettenseweg 39 - tel. 0315 69 62 00
Zevenaar* - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1

*ln de showroom van deze vestigingen staan géén keukenopstellingen

b l o e m e n

Binnenkort starten we (weer) met
BLOEMSCHIKLESSEN

•

U kunt zich nu opgeven.
& Ook korte cursussen

* 4 avonden van de week
•& dinsdagmiddag

NIEUW: woensdagochtend
Openingstijden: ma. t/m do. 8.00-18.00 uur,

vr. 8.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.
Adres: Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo ((ild.)

Tel. (0575) 46 16 22 • www.groot-roessink.nl J

Diverse
Muziek-
instrumenten

Reparatie
Revisie

Stemmen
Etc.

ihiiimniiniiïnrnnr

W.Bal
Muraltplein 42 • Borculo • Tel. (0545) 27 24 91

JRK uw tapijtspecialist
uw frap bekleed

met een oersferk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € i O9»

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m3 vakkundig gelegd

voor sfechfs € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor sfechfs € 795.°°

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

16 m2, keuken 8 m2 o//es u/fersf vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijve'nd bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

bossenbroek

Ruurtoseweg 49
7255 DG Hengelo (Gld.)

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

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

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• projectbegeleiding
• bouwkostenadvies
• bouwadvies

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



WK Superbike Assen

Tonny Wassink 250cc

In Assen werd het afgelopen
weekend het jaarlijks terugke-
rende Superbike evenement ge-
houden. De weersomstandighe-
den waren uitstekend. Er werd
in verschillende klassen gere-
den voor zowel het WK, EK en
het Nederlands kampioenschap.

De eerste race was het EK Super-
stock. Daarin werd Bob Withag,
uitkomend voor het Hartelman
Yamaha racing team dertiende.
Het was overigens zijn eerste wed-
strijd op EK niveau. In het EK Su-

persport deed het team van Hartel-
man het eveneens goed doordat
Harrie van Beek vijde en Johan
Bakker twaalfde werd. Op de der-
tiende plek eindigde Sven Ahnen-
dorp voor het Pajic Kawasaki team.
In het Nederlands kampioenschap
waren de regiorijders ook goed
vertegenwoodigd.

Op donderdag reed Hans Smees
naar een mooie overwinning, het
verschil met de tweede man was
slechts negenduizendste van een
seconde. Op zondag reed Hans

Foto: Henk Teerink

naar een vierde plek. Tonny Was-
sink reed beide wedstrijden in de
achterhoede. De wedstrijden in
het WK Superbikes werden gewon-
nen door James Toseland (Ie man-
che) en Chris Vermeulen van het
Ten Kate Honde team (2e manche).
De Supersport race werd gewon-
nen door Karl Muggerigde.

Jurgen van de Goorbergh werd te-
leurstellend vijfde. Daarintegen
scoorde het Pajic team boven ver-
wachting met een achtste plek
voor Arie Vos.

Diplomazwemmen als sluitstuk
van het zwemseizoen
Afgelopen vrijdagavond vond Michel Cornelis Lynn Hartman
er onder grote belangstelling Randy Crooijmans Remi Lucassen
voor de laatste keer in dit Keivin Crooijmans Sven Mulder
zwemseizoen, diploma zwem- Robin de Groot Ischa Pot
men plaats. De A3 en C kandi- Sander Eggink Harm Reurslag
daten werden opgeleid door Diederik Groeneveld Harm Reurslag
Ernst Jan Somsen en Timme Ties Hellegers Stijn Siemes
Koster. Toke Gudde verzorgde Wesley Hendriks Tim Tuitert
de opleiding "zwemvaardig- Luuk Hesselink
heid"; de opleiding "snorkelen" Floor Hoevers
deed Ernst Jan Somsen. Romy Hoppen DIPLOMA C

Sven Kasteel Voornaam Achternaam
Dit alles met hulp van Inge Klein Kely ' Kasteel Britt Bloem
Haneveld en Sanne ten Have. Tij- Simon Kip Anne Blom
dens dit afzwemmen werden door Jeffrey Klaassen Anne-Fleur Bruins
vele ouders "gewone" en digitale Stef Klein Geltink Rowin Burghout
foto' s gemaakt. Een verzoek van Jordy Lierens Martijn Cai
Timme Koster: "Heeft U foto's die Esther Maina Ceana de Ligt
ik mag gebruiken voor de website Simone Masselink Ilse Driessen
(liefst niet veel groter dan 200 kb) Joost meyer Harry Eggink
graag sturen naar info@zwembad- Huub Mulder Margot Golstein
indedennen.nl . Luuk Smit Zep Groot Roessink

Bas van den Bos Juliette Hamer
HIERONDER DE NAMEN VAN Robin van der Kuip Marlies Korenblek
DE GESLAAGDEN: Ivo Velhorst Bente Kuip
DIPLOMA A Damy Westerlaken Dide Lichtenberg
Voornaam Achternaam Sanne Wit Joost Mokkink
Guido Beerning David Zents Ronnie Peters
Julia Beunk Lotte Pijnappel
Susan Boerlage Yalou teSlaa
Frederique Boitelle DIPLOMA B Diantha Vugts
Corné Bossenbroek Voornaam Achternaam Rachel Waarle
Luca Brummelman Lars Baakman Tim Wagner
Janna Buijk Steven Blom Job Wijs
Laura Burghout Susan Boerlage Britt Wolfhagen

SNORKELEN:
Voornaam
Gijs-Jan
Astrid
Lianne
Hester
Astrid
Femke
Marieke
Fleur
Joost
Jip
Monique
Lydia
Leonie

Achternaam
Groeneveld
Cornelis
ten Have
Eggink
Vromans
ten Have
ten Have
Versteegen
de Klein
Grootveld
Eggink
Kroesbergen
Massink

Diploma
1,2
1,2,3
1,2,3
1,2, 3, A
1,2, 3, A
1,2, 3, A, B
1,2, 3, A, B
1,2, 3, A, B, C
A
B, C
C
C
C

ZWEMVAARDIGHEID:
Voornaam
Sybrenne

Jeroen

Marissa

Sharon

Ruben

Lisanne

Gemma

Irene

Achternaam
Hamer

Ten Have

Ten Have

Bouwmeister

Golstein

Rietman

Eggink

Olthaar

Diploma
1

1

1

1

2

2

3

3

Fandubdag
The Vacuumdeaners afgelast
Optreden in Linde kleine pleister op de wonde
Omdat de fanclubdag op het
Haagse Malieveld op 11 septem-
ber a.s. wegens organisatori-
sche gronden geen doorgang
kan vinden, treden The Va-
cuumdeaners op deze datum
op in "'t Praothuus" in linde, te-
zamen met Juustum en The
Avalanche.

The Vacuumcleaners bevinden
zich midden in een succesvolle
wereldtoer waarbij in totaal ruim
150 landen worden bezocht.

De lovende recensies daarbij zijn
niet van de lucht:
"The Vacuumcleaners is one of the
few bands that moves along the
thin line between free jazz and art-
music", wist de kunstpagina van
"The New York Times" recent te
melden. Ook Europese muziek- en
kunstcritici zijn deze mening toe-
gedaan getuige het overweldigend
aantal beschouwingen dat deze
band in gerenommeerde bladen
ten deel viel.

The Vacuumcleaners weten zon-
der uitzondering de grotendeels
atonale seriële composities te voor-
zien van puntige improvisaties
evenals een dosis swing waar me-
nig bebop jazzliefhebber wakker
van zal liggen. Toch dekt dit state-
ment niet de lading waar The Va-
cuumcleaners voor staan.

'Konzeptuelle Kunst ohne Konzept'
kopte de Berliner Zeitung afge-
lopen zomer na een sessie in deze
gelijknamige stad.
Het aloude begrip 'Tart pour l'art"
heeft volgens de diverse Franse
critici weer opnieuw inhoud ge
kregen door The Vacuumcleaners.
Kortom, met The Vacuumcleaners
trilt het bestaande kunstbastion
op haar grondvesten en waar het
eindigt weet niemand...Zo krijgt
in de gelijknamige song "The Va-
cuumcleaners" de zin "If there's
dust let us know, we clean it up
during the show", een diepere be-
tekenis waarvan de consequenties
slechts vermoed kunnen worden.

St. Jan Concert Zutphen
Tijdens het Open Monumenten-
weekend, zaterdag 11 en zon-
dag 12 september, zullen de be-
zoekers van de St. Janskerk met
verwondering over de drempel
stappen.

Het, na bijna 25 jaar, vertrouwde
beeld van steigers in en rond de
kerk, heeft plaats gemaakt voor
een prachtige en heldere ruimte
welke in de afgelopen maanden al
door tal van bezoekers is bewie-
rookt. Met trots worden daarom
ook tijdens het Open Monumen-
tenweekend de poorten geopend
om de bijzondere sfeer van dit
prachtig herstelde kerkgebouw te
ondergaan. In alle toonaarden zal
Jean van Cleef, de vaste organist
van deze kerk, met regelmaat zijn
eveneens schitterend gerestau-

reerde Timpe orgel laten klinken.
Op zondagmiddag 12 september
zal de Capella St. Jan onder zijn
leiding een concert verzorgen met
werken van o.a. Bach, Monteverdi,
Mendelsohn, Bruckner en Sweel-
inck voorafgegaan door het schit-
terend klinkende Alta Trinita tij-
dens een altijd verstilde en aangrij-
pende intocht.

Tijdens de feestelijkheden rond de
heringebruikname vervulde de
Cappella een indrukwekkende rol
met het opluisteren van de plech-
tigheden, een Vespers van Monte-
verdi en welluidend Bachconcert.
De toegang voor dit concert is vrij.
Voor het vanzelfsprekende onder-
houd van de kerk, wordt na afloop
een vrijwillige bijdrage in dank
aanvaard.

W Vorden organiseert i.s.m. VBV
de Graafschap het voetbaltheater 'de Fan'
De twee jubilerende verenigin-
gen W Vorden en VBV de Graaf-
schap organiseren op woens-
dag 15 en donderdag 16 septem-
ber op het terrein van W Vor-
den het Voetbaltheater "de Fan"
In totaal wordt dit spektakel-
stuk op de velden van 14 prof-
en amateurclubs in Gelderland
en Overijssel opgevoerd, de uit-
voering bij W Vorden is de eni-
ge ui de Achterhoek!

De theaterproductie 'opkomst en
ondergang van een voetbalkoning'
is een mix van toneelvoorstelling,
multimediaproductie, voetbalspek-
takel en lichtshow, waarbij ook
een aantal oud spelers van de
Graafschap betrokken worden.

Het geheel speelt zich af voor de
nieuwe tribune van de W Vorden
en is geschikt voor jong en oud.
Eerdere voorstellingen op o.a de
Wageningse Berg en bij Voor-
waarts Twello waren al een groot
succes!

Centraal in het stuk staat een
groot videoscherm. Hierop ziet het
publiek wat zich tijdens de wed-
strijd allemaal afspeelt in de sky-
box van Arie de Man, een Gelderse
worstenkoning die zijn miljoenen
inzet voor de Gelderland-Overijs-
sel Cup (GOC) Historische beelden
doen oude tijden herleven en scè-
nes op het veld komen levensgroot
in beeld. Dick Advocaat, Karel Aal-
bers, Clarence Seedorf en de vrouw
van Johan Cruij ff hebben als inspi-
ratiebron gediend.

Een doel van de voorstelling is om
ondermeer jongeren in contact te
brengen met het theater.

De voorstellingen beginnen om
20.30 uur en kaarten zijn in de
voorverkoop en aan de kassa van
W Vorden te koop Reserveren kan
bij Stef Kruip op 06 45774684 of
per mail stef@tutti-paletti.nl

Meer informatie kunt u vinden via
een link op www.w-vorden.nl

Fototentoonstelling
De WV heeft destijds in het
kader van het 100 jarig bestaan
een fotowedstrijd uitgeschreven.

De thema's waren: natuur, histo-
rie, cultuur en sportief. De mooiste
foto's waren van Rinske en Pieter
Kramer uit Vorden, Huub Mekers

uit Vorden en de heer Terwel uit
Zutphen. Alle ingezonden foto's
worden vanaf 7 september tot l
oktober in de bibliotheek tentoon-
gesteld.

Men kan ze tijdens de openings-
uren van de bieb bezichtigen.



AH Hengelo
in aktie

Velen van u AH Hengelo
geloofden het niet! . . _..

in aktie
Toch is het echt waar!!

Onze notaris trekt een

uit alle volle spaarkaarten (Een Nissan Micra tw.v. € 13.900,-)

en daarnaast ook nog

(waarde € 50,-)
U krijgt bij elke €10,00 die u besteedt een gratis zegel. Met 20 zegels is de kaart vol en doet u al mee voor

de prachtige prijzen. En dat 10 weken lang. Tel uitje kaarten (kansen).

En Martin in zijn Gall & Gall doet ook mee.
Dat wordt dus weer genieten en genieten!!

H.O.H. GEHAKT

kilo NU3 I I I
COCA COLA

3
I I I

Oh WITTE OF BRUINE BOUEN
zak 10 stuks

van 1.45 voor

PAGE KEUKENPAPIER
pak 8 rol

van 7.OO voor

HERTOG JAN PILSNER 2 krat ,„18.
KRAT 24 FLESJES è 11,99

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

GALL0GALL
WHITE LION

BLENDED SCOTCH WHISKEY

70 cl

99

O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO

X>(G)oh
(0575) 46 12 05 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur



««r

WE HEBBEN HET WEER

Friesche
Vlag®

Nu Stuntacmbieding
Friesche Vlag Magere Vruchtenyoghurt div. smaken:

literpak van €1,49 voor
et,

SUPER DE BOER YYONNI !N Wil .BERT GROT iNHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

u ai: WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

der Wal b.v.

Vostbus 37 7Z50 AA Vorden
•let Hoge 3 7251 XT Vorden

. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar
Vorden gewezen!

HANDELS
DRUKWERK

Uw handelsdrukwerk is
het visitekaartje van uw
bedrijf.
Laat het professioneel
door ons verzorgen!

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

Dames en herensalon

Hetjebbink45 • 7251 BJ Vorden

Voor een afspraak 0575-463066

www.compusystem.nl
Internet /
AMD XP 2400+, 256 MB DDR, DVD St B 2.0, 80 Gl O rpm € 525,-

€569,-

€ 899,-

TopPC (met snel MSI moederbord)
AMD XP 2600+, 256 MB DDR 400. 6 x US'

TopPC Pro (/
AMD ATHLON 64 oOOO+, 512-MB DDR 400, 128 MB ATI Radeon 9600 SE,

i , : ' , .und, 160 GB 8MB HDD

Actie:
17 Inch Monitor, TCO 99, slechts € !

19 Inch Monitor, TCO 99, slechts € " 39j"

Meerprijzen:
Windows XP home € 89.- • NEC ND 3500 16X DVD Brander € 88,- • l>* >o ^2x32x52 CDRW t

• 17 inch monrtorerrVRnaf € 99,- • 17 inch TFT monitoren v .a. € 385,-
• Andere ondc;

• Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken, Internet delen op meerdere PC's en
(her)installaties kunt u bij ons terecht.

• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.OO tot 17.0O uur - tel. (0575) 55 59 6O
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak



L KEUKENS

^ SANITAIR

^^ TEGELS

W NATUURSTEEN

F ROLLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

HoLfSlAG
i RUURLO

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

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Ik lijn niet IK SPORT....! & 'Weet hoe je eet'

Het vernieuwde afslankprogramma van Indoor Sport v orden

Laat u informeren over deze persoonsgerichte afslankcursus
Kom vrijblijvend naar onze informatiebijeenkomst op zaterdag 11 september

Om 10.30 uur bij Indoor Sport Vorden

Tel: 0575.553433 Overweg 16 - 7251 JS Vorden

Vanuit haar vestiging in Ruurio ontwerpt, produceert en installeert Metos grootkeukenapparatuur

en vaatwerkspoelmachines, zowel voor de verzorgingssector als voor bedrijfsrestaurants en

horeca. Kitchen intelligence geeft aan dat Metos actief met haar klanten meedenkt en daardoor

oplossingen creëert met het doel meer tijd vrij te maken voor de maaltijdbereiding.

Metos is marktleider in Nederland en heeft 200 enthousiaste personeelsleden om haar

klanten dagelijks van dienst te zijn. Onze service-afdeling binnendienst bestaat uit 11

goed gekwalificeerde medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor een efficiënte

en juiste serviceplanning, voorraden van de servicemonteurs en de facturatie aan de

klanten van Metos.

Ben jij de administratief medewerker
aan wie METOS haar klanten kan toevertrouwen?

(voor 20 uur per week)

Wij zoeken een enthousiaste administratief medewerker die in de omgeving van Ruurio woont.

Je vindt het leuk om met cijfers te werken en kunt op een vlotte en accurate wijze facturen

opstellen. Je hebt ruime, aantoonbare, ervaring in het werken met Word, Excel en Exact.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: het factureren van de door Metos uitgevoerde

diensten en werken; het beheren van de contract administratie; het aannemen van storingen

indien de coördinatoren bezet zijn; het beheren van de administratie betreffende de garantie-

claims, naar leveranciers. Verder denk je samen met je collega's actief mee en je doet voorstel-

len om de werkzaamheden te verbeteren waar dat nodig is. Naast het marktconforme salaris

dat wij bieden, hebben wij ook aandacht voor de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Herken jij je in onze schets?

• Afgeronde MBO-opleiding administratief op niveau 4 (of MEAO)

• Technische interesse

• Goede mondelinge vaardigheid van de Engelse en / of Duitse taal

• Klant- en servicegerichte instelling

• Communicatief en sociaal vaardig

• Beschikken over zelfstandigheid en teamgeest

Ja, stuur binnen 14 dagen je brief + cv per post of mail

Metos/Personeel en Organisatie - t.a.v. mevr. M.A.E. Rutten, Spoorstraat 62, 7261 AG Ruurio

E-mail: madeleine.rutten@metos.com. Meer informatie over de functie kun je krijgen op

telefoonnummer 078 - 683 14 58.

Gevraagd
INTERIEURVERZORGSTER

VOOR POLIKLINIEK
Twee dagen per week

ca. 16 uur.
U kunt hierover contact op-

nemen met dhr. F.H. Wullink,
Hoenweg 3, Voorst

tel. (0575) 50 18 55.

i > A N c i N < , // D i s c o r 111; i: K

an.btaan.de.

Er is meer.
Kairosavond

bij Pillen 't Zwaantje
Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde

op dinsdag 21 september a.s.
met Blauwdruk, sjamane en

kruidengeneeskundige.
Zaal open 19.00 u.

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

Inl.: Nardie Krabbenborg,
tel. 0544-375708.

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

Dance kelder: DANCE, TRANCE EN RSB <
l i

Q/i de Reac/iclai

UDJROBW. ĵ oc^
< 4> ARE A'S 1OÜIIIN
^ WWW.WITKAMP.COM
• Bobbus opstapplaatsen J!
l | i Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50 •
U * Eefde, De Mfrusffng 2f :55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo,

S Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, F/o/yn 22:00 *
Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurio ,Nieuwe weg 22:30 *

H Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,

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

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

Opruiming
2 halen 1 betalen

Ruitersport Sueters
Spalstraat 23,
7255 AA Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 37 56

ruiters port
Sueiers



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

Varkens-
schnitzels
Naturel of gepaneerd
500 gram

ELDERS 5.99

49

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

PLUS
Tompoucen*
Blister 4 stuks

ELDERS 3.8O

99
Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

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

Grote
bloemkool
Per stuk

ELDERS 1.29

O.449

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

Dubbelfrisss
Diverse soorten
Pak 1 liter

ELDERS O.69

Ol39

DOUWE
EGBERTS

Douwe Egberts
Aroma Rood

Snelfilter
of grove maling
Pak 500 gram

ELDERS 2.49

PLUS
Kibbeling

Pak 250 gram

1!

Fijn
volkorenbrood

eel ca. 800 gram

Normaal 3.49 ELDERS 1.27

Sun
Vaatwastabs

Citroen of normaal
Pak 100 stuks

Of 3 in 1
Pak 66 stuks

ELDERS 15.99

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

Elke week een groot aantal aanbiedingen die u
ECHT NERGENS ANDERS GOEDKOPER aantreft.

Treft u een BESTSELLER elders in dezelfde week

aan voor een lagere prijs? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald!

Hamlappen
Kilo

ELDERS 7.98

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-18.00

Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem

Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.piussupermarkt.nl

::PLUS
37/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 september 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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