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Harmonicadag en koopzondag "hand
in hand"

Spelen in de tuin.

In hoeverre de harmonicadag in
Vorden "koopzondag" positief
heeft beïnvloed, laat zich moeilijk
raden. Feit was dat de spelende har-
monica-muzikanten voor veel (ex-
tra) bezoekers zorgden. Deze har-
monicadag, de laatste uit een serie
van tien, die de afgelopen maan-
den in de Achterhoek en Twente
werden gehouden, speelde zich
zondag af in- en rondom "De Her-
berg". De organisatie van dit evene-
ment was in handen van "De Trek-
kebuuls" uit Hengelo.

Een groep enthousiaste muzikanten
die deze dag zelf ook een paar keer het
podium beklommen om de toeschou-
wers en mede- muzikanten gezellig in
het gehoor liggende deuntjes voor te
schotelen.

Zij openden reeds vroeg in de ochtend
het "muzikantenbal" met liedjes zo-
als: "Aan de oever van de Yssel staat

een veerhuis", "Rode rozen, rode lip-
pen, rode wijn", de "Zuiderzeeballa-
de", noem maar op. Koren op de mo-

len van het publiek dat bij de meeste
liedjes dapper meezong. Na dit optre-
den was het de beurt aan de "Harmo-
nikanen" uit Zelhem. "Wij zijn van-
daag vanwege een sterfgeval maar met
een kleine groep (6 man)", zo vertelde
één van de muzikanten. Toch slaagde
de Zelhemse groep erin met liedjes als
"O, heideroosje", en "Een frisse och-
tendwandeling", de handen van het
publiek op elkaar te krijgen. Wat daar-
na verder volgde was een keur aan re-
gionale "harmonica- artiesten" zoals
bijvoorbeeld groepen en artiesten met
prachtige namen als "Gemudelijk An",
de Brugthalers, Jan Huskesband, De
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Volk zaal in de Herberg.

BerBenDijo's, Halle Heide etcetra.
Het was niet alleen luisteren, ook tij-
dens deze harmonicadag mannen en
vrouwen die alleen of in groepjes mu-
ziek maakten, met één gezamenlijk
hobby: de (trek) harmonica. Wilde het
publiek of muzikanten even "rust"
dan kon men op deze (koop) zondag
volop in de Vordense winkels terecht.
Ook deze dag sportieve activiteiten. Af-
gelopen zaterdag had het grondverzet-
bedrijf Beeftink het marktplein omge-
toverd tot een grote zandbak, waar de
Vordense Ondernemers Vereniging
(VOV) in samenwerking met de volley-
balvereniging "Dash", beachvolleybal-
wedstrijdjes organiseerden.

Zondagmorgen bij "De Herberg" even-
eens een komen en gaan van fietsers
die deelnamen aan een door de VRTC
"De Achtkastelenrijders" georgani-
seerde toerrit. Bij de N.H. kerk stonden
s' morgens tientallen emmers met
bloemen. Vrijwilligers brachten name-
lijk na de kerkdienst een "bloemen-
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groet" a'an 80 plussers en aan de zieke
inwoners van Vorden.

In de voorbije weken hebben we in Nederland met volle teugen kunnen "
proeven" van de zonnige nazomer. Het afgelopen weekend kon men in
Vorden bovendien letterlijk van de nazomer proeven. Onder dit motto
werd namelijk bij theeschenkerij " Heiderboom" aan de Helderbooom-
dijk in het buurtschap Linde de " oogsttijd" in beeld gebracht. Denise en
Paul Becker organiseerden in en rondom hun verbouwde boerderij tal
van evenementen, waarbij het accent toch vooral op het" proeven" kwam
te liggen.

Overigens kan men ook vakantie hou-
den op de " Heiderboom". Paul Becker:
"Wij nebben hier twee gastverblijven
waar 12 volwassenen onderdak kun-
nen vinden. De meeste gasten komen
uit het westen van het land, genieten
hier van de rust en vinden het heerlijk
om in de omgeving door de prachtige
natuur te fietsen", zo zegt hij. De afge-
lopen dagen stond de " Heiderboom"
echter in het teken van
" proeven"!

De bezoekers konden niet alleen ge-
nieten van het zelfgebakken brood en
allerhande andere lekkernijen, maar
ook ruime aandacht voor tal van in-
maak producten zoals bijvoorbeeld
jam chutney, bramensambal ( lekker
bij kaas), zoetzure ananas ( lekker bij
rijst met kip), vlierbessensambal (
heerlijk bij vis ). En dat alles veelal uit
eigen tuin. Ook werden er diverse de-
monstraties verzorgd. Zo konden de
bezoekers onder meer zien hoe appel-
wijn wordt gemaakt. Denise Becker: "
Van deze hobby kunnen we twee keer
genieten. Eerst in de buitenlucht bij
het maken van de appelwijn. In de

wintermaanden is het voor de tweede
keer genieten. Lekker thuis bij de open
haard met een glaasje wijn"!

Marijke van der Duys uit Zutphen
bracht dit weekend bij de " Heider-
boom" vele uren achter het spinne-
wiel door. "De wol komt rechtstreeks
van het schaap. Wanneer het gespon-
nen is wordt de wol "getwijnd" en
ontstaat er een dubbel gemaakte stevi-
ge draad, uitstekend geschikt voor bij-
voorbeeld het breien van truien. Ik
vind het gewoon leuk om met wol te
knutselen. Een rustgevend werk", zo
lichtte Marijke haar hobby toe.

Gerry Delen- Schütz, eveneens uit Zut-
phen, liet zien welke leuke producten
je allemaal uit stro kunt vlechten zo-
als prachtige "sieraden", gemaakt van
korenaren.

Verder werden er bij "De Heiderboom"
op het houtgestookte fornuis kookde-
monstraties gegeven. Liefhebbers van
planten en bloemstukken kwamen tij-

dens deze " nazomer" ook volop aan
hun trekken.

Hetzelfde kan gezegd worden van de
stand met tweedehands spullen. Ge-
wone " spullen" maar wel veelal uit de
tijd van grootmoeder.
In de theeschenkerij konden de bezoe-
kers gezellig zitten, nippen aan een
glaasje wijn, proeven van de zelf ge
maakte appelgebak of zich gewoon
een zelfgemaakt broodje gezond goed
laten smaken.

Verderop onder het lover stond de
stand van Erik Mak van "Acacia
Boom" uit Barchem. Hij liet zien welke
attributen een boomverzorger alle-
maal nodig heeft bij het uitoefenen
van zijn beroep. Erik:" Als ik hier door
de Achterhoek over provinciale wegen
rij en dan schrik ik vaak van het vele
dode hout in de bomen. Slecht onder-
houden en bovendien erg gevaarlijk,
al die dode takken. Gemeentes zouden
daar meer aandacht aan moeten
schenken", zo vertelde hij.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 september 10.00 uur ds. J. Kool Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 september 10.00 uur ds. J. Ek, Brummen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 september ds. D. Westerneng Viering H.
Avondmaal. 19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dank-
zegging Avondmaal).

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 september 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 september 17.00 uur Eucharistieviering volks-
zang. Zondag 18 september 10.00 uur Woord- en Com-
muniedienst m.m.v. herenkoor.

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

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

Tandartsen:
17-18 september: D. Stolk, Ruurlo telefoon 0573 452400.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30- 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (GlcL)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com
Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.
Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 9.30
uur t/m 17.30 uur. Zaterdag van 9.30 uur t/m 15.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende

edities
in de gemeente

Bronckhorst

Omdat het werkt!
®HERgALIFE.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Paardenpension en appar-
tementen „Oude Meulenbrug-
ge" in Warnsveld heeft enke-
le boxenvrij. Gelegen in het
natuurgebied „Het Grote veld"
met veel uitgepijlde ruiter-
paden. Voor info tel. (0575)
43 13 56.

• Te koop: garderobekast
(b340xd70xh220) Wit met 3
schuifdeuren Hang/leg. Tel
0575-4601 01.

• Open huis voor work-
shops Huis en tuindecora-
ties en knutselen voor kin-
deren. Zondag 25 septem-
ber van 10.00 uur tot 16.00
uur. M.Frederiks, Wiendels-
weg 1, 7256 KZ Keijenborg.
Tel.: 0575-466 34 42.

• Kaakkanonsloop Groen-
lo zondag 2 oktober. In-
schrijfgeld voor kinderen t/m
12 jaar € 1, vanaf 13 jaar € 2
voor de 2,5 km, € 3 voor de
5 km, € 4 voor de 10 km en
€ 5 voor de 15 km. De lopers
voor de 2,5 km gaan om
12:00 uur van start en de lo-
pers voor de 5- 10 en 15 km
gaan om 12:45 uur van start.
Inschrijving is mogelijk tot 15
minuten voor aanvang van de
wedstrijd in de sporthal van
de Ni-Je Veste Wheme aan
de Maliebaan.

• Cursus Kleurenleer van
Johannes riten, met behulp
van schildertechnieken in
olieverf en aquarel. Zowel
voor beginners als gevorder-
den. 12 lessen; van 19.30 tot
21.30 uur. Start; 20 en 21
sept. Plaats; Nieuwstad in
Vorden. Opgeven; Emmy v.d.
Hoff tel; 0575 - 51 48 02
(svp na 17.00 uur)

• Teken - en schilder cur-
sus met diverse materialen
inl. Rian Drok tel. 0575 - 54
2937.

Lekker nazomeren bij de Bakker

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

Vlaai v/d week

Appel-citroenvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren
€4,00

Weekendaanbiedingen

Appelslofje € 5,95

Bolussen
zake 5 stuks € 2,49

• Cursus Bloemsierkunst
voor gevorderden en ver-
gevorderde. Met behulp van
thema's leert u op kunstzinni-
ge wijze de technieken toe-
passen in een nieuwe kijk op
plantaardige materialen.
12 lessen; van 19.30 tot
21.30 uur. Start; maandag /
donderdag 22 sept. Plaats
Nieuwstad in Vorden. Opge-
ven; Emmy v.d. Hoff tel.; 0575
• 51 48 02 (svp na 17.00 uur)

• Chakra tekenen info 't
Kleine Veld. tel. 0575 - 54 29
37 e-mail Riandrok2003-
@yahoo.com

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

• Persoonlijke groei door
te tekenen vraag info Rian
Drok Vorden. tel. 0575 - 54
29 37 e-mail riandrok2003-
@yahoo.com.

• Cursus mandala tekenen
info Tekenpraktijk 't Kleine
Veld Vorden tel. 0575 - 54 29
37

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

• Wandelend genieten
van de herfst? Kijk op
www.voettochten.net of bel:
0575 451718 (06 512 545
78) Gea Voettochten voor
een wandelweek in Tsje-
chisch Bohemen. HP € 255-
gemakkelijk te bereiken per
auto en trein 700 km. Kleine
groep - met begeleiding.

• Te koop: Snijmais 5,55 HA
beste snijmais tel. 0575-43
1408.

Voor meer contactjes zie verder op in het Contact •

Dagmenu's
14 sep. t/m 20 sep. 2OO5

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

Dagmenu's kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.

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

Prijs voor ijs met slagroom € 1,75 p.p.

Woensdag 14 september
minestronesoep/boeuf Bourgingnon met rösti en groente

Donderdag 15 september
duitse biefstuk met uien, aardappelen en salade/ tiramisu
en slagroom

Vrijdag 16 september
mosterdsoep/ weense vis met ravigotesaus, aardappelsa-
lade en groente

Zaterdag 17 september
spare ribs met zigeunersaus, frieten en groente/ ijs en slag-
room (alleen afhalen)

Maandag 19 september
gesloten

Dinsdag 20 september
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente/ijs
en slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ook è 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 D'nnen °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

^^A^* Wendie en Thomas



Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze J-j ;
dochter en zusje

®
i

Annemein Klaasje
|

Zij is geboren op 12 september 2005.
i

Gerard, Klara, Jesse,
Rosa en Kasper Weenk

Hoetinkhof 265
7251 WN Vorden
Tel.(0575)554278

Op vrijdag 23 september trouwen

Irene Regelink

&
Gerben Wolbnnk

om 10.30 uur in Kasteel "Huize Vorden".

Wij nodigen u uit op onze receptie van 16.00 tot
17.30 uur bij "De Nieuwe Aanleg".

"De Nieuwe Aanleg"
Scheggertdijk 10, Almen

Dagadres:

Ons adres:

Op zondag 18 september a.s. hopen wij

Wïm Neerlaar

&
Anita Neerlaar-Kommerkamp

ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van har-
te welkom op onze receptie van 14.30 uur tot
16.00 uur in café-restaurant "de Keizerskroon",
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

7261 LX Ruurlo, september 2005
Formerhoekweg 5

Op 23 september 2005 geven wij,

Bastiaan Scholten

&
Romy Cornegoor

elkaar het ja-woord om 11.00 uur in kasteel
Landgoed „Engelenburg", Eerbeekseweg 6 te
Brummen.

Ons adres:
De Teuge 26
7205 GC Zutphen

Nieuw in praktijk Balans
Sabaaydi-massage met warme kruidenstempels

Een exclusieve massage voor lichaam en geest,
voor een diepere ontspanning.

Ook uw adres voor voetreflexologie
rug-nek-schouder massages.

Tip: Verras eens een ander en schenk een kadobon

Voor afspraken en/of info kunt u contact
opnemen met Jolande Loman, Tel nr: (0575) 551989.

12-09-1995 12-09-2005

Bert Spaarwater

Liefde is onuitwisbaar...

Graag willen wij iedereen bedanken voor de
belangstelling voor en na het overlijden van

Hennie Eckhardt-Smit

De kinderen

Vorden, september 2005

DANKBETUIGING

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor
het medeleven en belangstelling die ik heb mogen
ontvangen bij het overlijden van mijn moeder.

L Harmsen

Htg.K.v. Gelreweg 14
7251 XL Vorden, september 2005

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta
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.

DE RADSTAKE
17 sept

X-ROG
BONNIE ST. CLAIRE

PUZ

24 sept
FRAGMENT

FOOLS FOR
FORTUNE

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud

Legitimatie verplicht - Min, leeftijd 16

"EL EINCUEINTRO'

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

ook:
- Nederlands

voor Spaanstaligen
-vertalingen:

Sp/Ned; Ned/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld

emilia@freeler.nl
(0575) 57 19 46

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of
logen. Verkoop di. t/m za.
van 10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69.

organiseert een

KLAVERJAS-

EN
JOKERAVOND

donderdag
15 september
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

'Hiermee wordt uw keuken

even la cucina."

In Italië wordt traditioneel veel aandacht en tijd besteed aan
lekker eten en koken. Heeft u weinig tijd maa rhoudt u wel
van de Italiaanse cuisine? Ons Pomodore haasje is zo klaar:

in spek gerolde varkenshaas met zontomaatjes en verse tijm.
Dus ciao en tot snel!

Keurslagerkoopje

Duitse bief stuk
met gratis saus 4 stuks €

Speciaal aanbevolen

Ribkarbonade
naturel of gekruid 100 gram €

69

Weekaanbieding

Hamlappen

Special

Pomodoro haasje 100 gram €

398

1?5

498

298

55^ Vlogman, keurslager

500 gram €

Weekaanbieding

Provencaalse
. . . . boontjes schotel
8
rsi

j§ Vleeswarentrio
1100 gram HaiTIWOrSt +
£100 gram Zeeuwsspek +
'S.ioo gram Boerenmetworst
| samen voor de prijs van :

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

, ">,
iii \

Restaurant

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

eten wat de pot schaft
bij ons opeten € 7,50 • afhalen € e,oo

van di. 13 sept. t/m ur. 16 sept.

Rollade

Gebakken aardappelen

Rauwkost

Dessert

Elke zondagavond
warm 8L koud bi^ffet € 15*00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 Jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

Niet kunnen lezen en schrijven
maakt je kansloos. De UNESCO
vecht ertegen! Help mee aan de
bouw van scholen via giro 194800.

U N E S C O Centrum Nederland

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN

• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

ledere week kijkt men

uit naar wat de slager,

de bakker en de

groenteman te

bieden hebben.

Contact wordt niet

gelezen, maar gespeld.



Nierstichting NS Pubüeksprijs 2005

In Vorden gaan in de week van 18 tot en met 24 september weer vele collectanten op stap voor de Nierstichting. Onder hen zijn 5 mensen,
die dit al vanaf het begin doen, nu 35 jaar geleden! Samen 175x op pad, dat is toch geweldig! Dat de Nierstichting dit waardeert, bleek
wel uit het feit, dat de mensen uit handen van Monique Stoop, regiocoördinator een boeket bloemen kregen aangereikt.
Rimke Kramer, de collectecontactpersoon in Vorden had gezorgd voor heerlijke koffie en thee met iets lekkers erbij. Op de foto staand v.l.n.r.
mevr. Alie Boerstoel, mevr. Hermien Korenblek, mevr. Willy ter Maten. Zittend v.l.n.r. mevr. Reina Scheffer en de heer Reint Wesselink.

Lopen in het Landschap:

Neem een kijkje in melkveestal op Kieftskamp
Geldersch Landschap en Gelden
sche Kasteelen organiseren op de
eerste zondag van de herfst een bos-
wachterswandeling op landgoed
Kieftskamp te Vorden. Deskundige
gidsen staan klaar om je vanalles te
vertellen en te laten zien. De wande-
ling voert langs loof-en naaldbos-
sen, landbouwgronden en schilder-
achtige hoeven. Tijdens de wande-
ling zal een bezoek worden ge-
bracht aan de nieuw gebouwde
melkveestal aan de Lieferinkweg.

De wandelingen starten om 11.00 uur
en 14.00 uur. Duur: 1,5 uur. Aanmel-
den is niet nodig en deelname is gra-
tis. De start is vanaf de parkeerplaats
bij het kantoor van Geldersch Land-
schap en Geldersche Kasteelen aan de
Lindeseweg 2 te Vorden.

LOPEN IN HET LANDSCHAP
In totaal worden er op 50 locaties in
Nederland, in alle provincies in ten-
minste 4 natuurgebieden, wandelex-
cursies door de provinciale Land-
schappen georganiseerd. Een over-

zicht van alle locaties, wandelingen
en activiteiten kunt u vinden op
www.lopeninhetlandschap.nl. Lopen
in het Landschap wordt dit jaar voor
de tweede keer georganiseerd. Vorig
jaar mochten we 10.000 mensen ver-
welkomen in onze natuurgebieden.

KIEFTSKAMP
Landgoed Kieftskamp bestaat uit een
zeer aantrekkelijk typisch Achter-
hoeks landschap met loof- en naald-
bossen, beken, vijvers, essen, houtwal-
len en enkele fraaie boerderijen. Het
landgoed is rijk aan diverse vogelsoor-
ten. In het bijzonder de zogenaamde
holenbroeders komen vrij veel voor zo-
als bosuil, holenduif, zwarte, groene
en grote bonte specht, boomklever,
glanskop en boomkruiper. Ook de
roofvogelstand is goed vertegenwoor-
digd. Reeën, hazen en konijnen wor-
den regelmatig gesignaleerd.

NIEUWE MELKVEESTAL
Al vele eeuwen wordt het karakter van
landgoed Kieftskamp sterk mede be-
paald door agrarisch gebruik. In de ja-

ren '80 waren er circa twintig pachters
op Kieftskamp. Halverwege de jaren
'90 waren er nog slechts vier. Gezien
de kleinschaligheid van drie van de
bedrijven zag het er naar uit dat ook
deze binnen afzienbare tijd zouden
verdwijnen.
Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen hebben midden jaren '90
een plan opgesteld voor herstructure-
ring van de nog aanwezige boerenbe-
drijven. Dit plan heeft er toe geleid dat
twee pachters gestopt zijn en dat op de
meest geschikte locatie een modern
biologisch melkveebedrijf gereali-
seerd is. Tevens is er 17 hectare land-
bouwgrond vrijgekomen met hoge na-
tuurweten-schappelijke waarde, waar
het beheer gericht zal zijn op het ver-
hogen van deze natuurwaarden. Een
belangrijk onderdeel van het project
vormde de bouw van een nieuwe in
het landschap passende melkveestal,
waarvan de bouw nu gereed is. Het ge
hele project is mogelijk gemaakt
dankzij financiële steun van de Euro-
pese Unie, de Provincie Gelderland,
pachters en verpachter.

Expositie van tekeningen en beelden
In galerie Agnes Raben aan de
Nieuwstad 20 wordt vanaf 18 sep-
tember tot en met 16 oktober aan-
staande een expositie gehouden
van Dieter Rogge (tekeningen) en
Gunther Gerlach (beelden).

Dieter Rogge, geboren in Bremen, stu-
deerde in zijn geboortestad kunstpe-
dagogiek en politiek aan de Universi-
teit. Hij is een echte tekenaar. Zijn te-
keningen en werken op papier hebben
vaak het landschap als thema. Hij
maakt gebruik van grafiet, houtskool
of zwart krijt. Hij werkt altijd in zwart-
wit met zo nu en dan wat " bruinto-
nen". Gunther Gerlach is geboren in
Neustrelitz in Mecklenburg en stu-

deerde beeldhouwen bij Jan Kobassa
in Kiel. Hij is ook lid van de kunste-
naarsgroep EXR ( Experiment Raum).
Hij maakt bij het beeldhouwen uitslui-
tend gebruik van hout. Zijn werk
wordt in klassieke zin "sculpturaal"
genoemd, waarbij hij met een ketting-
zaag en andere scherpe werktuigen
materiaal verwijdert en naar vorm
zoekt. De laatste tijd accentueert hij
zijn sculpturen door deze met witte
verf over te schilderen wat tot een spel
van lichte en donkere vlekken en vor-
men leidt.

Beide kunstenaars nemen aan vele ex-
posities in binnen- buitenland deel.
Tijdens de opening van hun expositie

zullen zij zondagmiddag 18 septem-
ber vanaf 15.00 uur in Galerie Agnes
Raben aanwezig zijn. De expositie is
geopend op vrijdag/ zaterdag/ zondag/
en maandag van 12.00 tot 17.00 uur en
op afspraak 0575- 551647. Echter van
vrijdag 30 september tot en met maan-
dag 3 oktober is de galerie gesloten.

Tijdens die dagen presenteert Agnes
Raben werken van Dieter Rogge, Gunt-
her Gerlach, Hugo Pasman, Jürgen Ma-
rose, Omid Moshksar en Rainer Till-
man op " Art Twente" op het adres
Hart van Zuid, Esrein 44 in Hengelo
(O). Te bereiken via de A35, afslag 27.
De openingstijden zijn die dagen van
11.00-18.00 uur.

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Op vrijdag 16 september organiseert
peuterspeelzaal "Het Kraankuikentje"
weer een kinderkleding- en speelgoed-
beurs in de gymzaal van basisschool
"de Kraanvogel". Er zijn heel veel leu-
ke, mooie en lekkere dingen te koop

voor weinig geld! Ook is er een afde-
ling met de nieuwe kledinglijn van
Beat Kids voor scherpe prijzen!

Voor de kinderen is een leuke speel-
hoek ingericht. De volledige op-
brengst is voor de peuterspeelzaal
"Het kraankuikentje". De koffie staat
klaar (= gratis)! (Zie Contacrje).

Onyx Mode
In het artikel over Onyx Mode in
het Contact van 30 augustus ston-
den enkele data's foutief vermeld.
Dit door een misverstand op de
redactie van weekblad Contact.

De NS Publieksprijs voor het Neder-
landse Boek 2005 is de enige boe-
kenprijs, waarbij het Nederlandse
publiek bepaalt welk boek favoriet
is. Ook in de bibliobus kunnen
stembiljetten worden ingeleverd!

Meestemmen voor het 'Boek van het
jaar 2005' kan van 4 september tot en
met 20 oktober 2005. Er zijn zes geno-
mineerde titels waarop kan worden
gestemd, maar ook een titel naar ei-
gen keuze is mogelijk. In de bibliothe-
ken en bibliobussen of in de boekhan-
del zijn stembiljetten verkrijgbaar,
evenals bij het Utrecht Uitfeest en in
diverse publicaties. Stemmen kan op
tevens via de site www.nspublieks-
prijs.nl.
Boekverkopers en bibliothecarissen
nomineerden zes boeken. Deze wer-
den geselecteerd uit de bestverkochte
boeken van de afgelopen 12 maanden
(juni 2004 -juni 2005) met een tweetal
criteria. Eerste is dat het moet zijn ver-
schenen in de afgelopen achttien
maanden en tweede is dat het oor-
spronkelijk in het Nederlands uitgege-
ven fictie en/of factie moet zijn.
De volgende boeken zijn de genomi-
neerde titels:

'De thuiskomst' van Anna Enquist,
'Troost' van Ronald Giphart, 'Knielen
op een bed violen' van Jan Siebelink,
'De reünie' van Simone van der Vlugt,
'Je gaat het pas zien als je het door-
hebt' van Pieter Winsemius, en 'Sonny
Boy' van Annejet van der Zijl.

De winnende schrijver krijgt een prijs:
een bedrag van 7500 Euro en een
sculptuur van Jeroen Henneman.
Maar ook meestemmende lezers kun-
nen leuke prijzen winnen! De hoofd-
prijswinnaar mag een jaar lang elke
week een boek uitzoeken ter waarde
van 20 Euro. Daarnaast zijn tien trei-
narrangementen voor twee personen
naar Wenen, ter waarde van elk 600
Euro, te winnen. En er worden vijftig
NS-dagkaarten van bijna 40 Euro mét
Boekenbon van 10 Eu verloot. Prijswin-
naars ontvangen voor medio decem-
ber 2005 persoonlijk bericht van de
CPNB.
De NS Publieksprijs is een initiatief
van NS en Stichting CPNB (Collectieve
Propaganda van het Nederlandse
Boek). De stembus sluit op zaterdag 29
oktober 2005 om 18.00 uur en de uit-
slag wordt bekend gemaakt op 3 no-
vember 2005.

Brandweer plaatst Meiboom
Maandagavond 4 sept jl. werden de be-
woners van de Ruurloseweg opge-
schrikt door de komst van een aantal
brandweer voertuigen. Gelukkig niet
voor een calamiteit, maar voor het
plaatsen van een Meiboom. Aan de
Ruurloseweg verrijst de nieuwbouw
van Bulten Tuin, Park en Bosmachi-

nes. Erik Bulten is niet alleen trotse ei-
genaar van deze onderneming, maar
is tevens lid van de vrijwillige brand-
weer. Volgens traditie werd het berei-
ken van het hoogste punt dan ook ge-
vierd met het plaatsen van een Mei-
boom. Meer foto's zijn te vinden op
www. brandweerVorden.nl

Reunie Vordense Indië-
veteranen
Zoals ieder jaar komen de Indië-ve-
teranen uit Vorden en omstreken
op donderdag 13 oktober a.s. weer
bij elkaar.

In het verleden was het gebruikelijk
om tijdens deze jaarlijkse samen-
komst en uitstapje te maken naar een
museum of een militaire accomoda-
tie, gevolgd door een Indische maal-
tijd ter plaatse of bij de Chinees.
Gezien de hoge leeftijd van de deelne-
mers is afgesproken het samenkomen

te beperken tot een gezamenlijke
maaltijd bij het plaatselijke Chinees
restaurant Fan Sheng. Deze samen-
komst bij de Chinees is de laatste jaren
als zeer plezierig (en smakelijk) erva-
ren. Mochten er nog veteranen zijn,
die nog nooit hebben deelgenomen
aan deze Vordense reunie, schroom
dan niet en schuif gewoon aan tafel!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Graag tot ziens! Telefonische inlichtin-
gen: Jaap v.d. Broek, tel. (0575) 55 13
75; Harry de Bruin, tel. (0575) 55 11 44.

Welzijn Ouderen Vorden
De hobbyclub Vorden gevestigd in de
kelder van het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6 in Vorden, opent per l sep-
tember weer haar deuren voor 55-plus-
sers die graag willen hobbyen. Heeft u
thuis weinig ruimte of helemaal geen
plaats, of heeft u niet het juiste gereed-
schap? Dan is de Hobbyclub Vorden de
aangewezen plek om toch uw hobby te
kunnen beoefenen. Maar wenst u al-
leen sociaal contact, dan bent u ook
van harte welkom. De mogelijkheid
bestaat voor een ieder om zijn/haar
vrije tijd invulling te geven met een
leuke bezigheid. Alleen of samen kan
een hobby worden uitgeoefend. Er
wordt gedaan aan houtbewerking,
maar ook andere hobby's kunnen wor-
den uitgevoerd. We hebben een fijne

ruimte tot onze beschikking, voorzien
van goed handgereedschap en machi-
nes. Met name: een cirkelzaagmachi-
ne, een lintzaagmachine, vlakbankje
etc. Ook is er leiding aanwezig om u
(indien u dat wenst) technisch te advi-
seren en te ondersteunen. De hobby-
ruimte is geopend van september t/m
april op maandag-, woensdag- en don-
derdagmorgen. De kosten van ge-
bruikt materiaal zijn voor eigen reke-
ning. Heeft u interesse of wilt u eerst
even een kijkje komen nemen wat er
allemaal zo gemaakt wordt, dan bent
u van harte welkom. Informatie is in te
winnen bij de coördinator van Welzijn
Ouderen Vorden, mevr. Louise van
Uden, telefoon 0575 553405, of bij Piet
Brouwer telefoon 0575 555363.



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

• Te koop of te huur:
mooie dubbel ARR Ramlam,
dubbel en enkel ARR ooi-
lammeren, zwartbles. Tel.
0575 - 44 18 40.

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

% Vrijdag 16 september:
Kinderkleding- en speel-
goedbeurs van 18.30 tot
20.30 uur. U bent van harte
welkom. Basisschool "De
Kraanvogel", Eikenlaan 22
Kranenburg.

• Aloë vera info stand op
Open dagen Pompoenerie
Tonda Pandana. 16,17 en 18
sept. Jannie Nijkamp 0575-
521316.

• Te huur gevraagd: Die-
renarts (mevr. J. Bel) zoekt
zelfstandige woonruimte in /-
omgeving van Vorden. tel.:
06-16 60 04 80.

% Ontspan voor het week-
einde. Yoga in Vorden o.l.v.
Theo de Gans Vrijdagavond
(ook di.av.) in sportschool
Strada. Cursus Heilig Pad in
Warnsveld o.l.v. Marjan. Inl.
0573 - 44 11 38 www.dhan-
wantari.nl

• Dierenarts zoekt huur-
woning, min. 2 slaapka-
mers. Vanaf 1 november, om-
geving Ruurlo of Vorden.
Weet U iets, graag reaktie
naar: svroessel@hotmail.com
of 06-14492199.

• Gezocht: huishoudelijke
hulp voor 3 uur per week in
Vorden. Reacties graag na
17.00 uur tel.nr: 06 - 53 80
3526.

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

Decorsign websolutions & computers
nc^F/^D e i r* M 6roenl°»B""»848

Ub i \ o/b/v 7261 RN Ruurl°
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: lnfotcodecorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

Trekking verloting

s.v. Ratti t.b.v. 60 jaar

jubileum en renovatie

kleedkamers.

Trekkingsdatum 10 september 2005.

De volgende prijzen zijn gevallen op de lotnummers:

REISCHEQUE t.w.v. € 250,-
DIGITALE CAMERA
DINERBON t.w.v. € 150,-
KLEURENTELEVISIE
HOME CINEMA SET
KEUKENMIXER
KOFFIEZETAPPARAAT

02333
02327
03775
02040
00507
02017
00596

Winaars kunnen zich in verbinding stellen met:
Martin Heuvelink 0575-553561 of 06-10059662
André Balvert 0575-554489 of 06-20005560
s.v.Ratti 0575-556856

Trekkingslijst is ook te zien op de site www.ratti.nl

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX, ARTI
FORT, GISPEN EN SPEKTRUM

l M E U B E L S T O F F E R I N G

Halvestraat 2-4,7412 VN Deventer, tel. 0570-615033

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Drukker!)
U itgtvf rij

Ontwerp en lay out
on demand

.en/verpakkingen
Int tdii

Systeembehee Weevers

Jansen & gal Jf
autoschadebedrijf m

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FOCWA
BOVtt

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

Volksfeest Linde 2005

1866 2005

rri
ILOGOCDS

ZONDAG 18 SEPTEMBER:
Fietstocht. Start tussen 12.30 uur en 13.30 uur bij het

" Proathuus" in Linde. De finish is in de feestweide aan de Lindeseweg.
De kosten: Kinderen tot 16 jaar gratis, 16 jaar en ouder € 2.50 p.p.

Prijs uitreiking is na afloop.

DONDERDAG 22 SEPTEMBER:
Toneelavond, aanvang 19.30 uur.

Toneelgroep Linde zal u deze avond vermaken met het blijspel:
"Zo heeft Meu Gerre het gewild". In de pauze is er een grote verloting met de

mooiste prijzen, en speciaal voor de kleinsten is er een grabbelton.
Entree: € 4.— p.p

VRIJDAG 23 SEPTEMBER:
Vogelschieten voor dames en heren en speciaal voor de dames alleen

"Vogelgooien". Deelname vanaf 16 jaar € 3,- p.p. Voor het vogelschieten voor de jeugd
tot 16 jaar, is de deelname € 0,50 p.p.

Dit alles onder begeleiding, met stemmings muziek, van "Medler Four"!
Aanvang in 19.30 uur. Inschrijven vanaf 19.00 uur!!

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 's middags 13.00 uur
Opening volks- en kinderspelen door een vertegenwoordiger van de gemeente
Bronckhorst. Met o.a. dogkar rijden, schietsporten, kegelbaan, boemerangbowling,

sjoelbakken, ballero, roldebal, etc. Met leuke middag vullende kinder-spelen.
Kosten deelname volksspelen, € 0,80 per deelname. Kinderspelen zijn gratis.

M.m.v. Muziek vereniging Sursum Corda.
Mededeling: Van 12.30 uur tot zondag 13.00 uur is de Lindeseweg voor al het
doorgaande verkeer, tussen Het Stapelbroek en de Vosheuvelweg afgesloten.

Zaterdagavond 19.30 uur
Grandioze feestavond m.m.v. het dans- en showorkest:

De Flamingo's
i.v.m. drank en horecawetgeving kan om legitimatie gevraagd worden.

Entree: € 8,-.p.p.

vrijdag 16 september tot 20.00 uur
zaterdag 17 september tot 17.00 uur

RESTANTENVERKOOP
Voor TEGEL & SANITAIR AANBIEDINGEN

kijk op: www.badhuisbaak.nl

Baak
badkamers & tegels

Dambroek 12
7223 DV Baak
0575 - 441017

di - do - vrij
woensdag
zaterdag

10.00-14.00 uur
14.00-17.00 uur
10.00-16.00 uur

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Suikerbrood Bosvruchten
•jij Bavaroise

groot €
De enige

ZWAPNHALZEN
volgend origineel recept klein €

Echte Bakker
VAN ASSELT

Waldkorn
vital

lekker meer-
granenbrood

±800 gram

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

Schoonmaakbedrijf

G LI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

JUBII IMACT

5üu/o
WKKBLAD

/(hun L lCONTACT
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie
als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-
stellen bij onze filialen.

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

d r u k k e r i j Weevers

ISO 9001

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL. (0575) 51 23 06

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

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

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

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

FA. JANSEN DE SMID BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60

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



Open repetitie avond Koor Reborn Jolande Loman:

Op 20 september a.s. organiseert
Koor Reborn een open repetitie.
Hou je van muziek of ben je ge-
woon nieuwsgierig hoe het gaat bij
Reborn. Sta je altijd te zingen, hou
het dan niet langer binnen de mu-
ren van de badkamer.

Kom op 20 september naar het With-

mundi-gebouw (naast de NH-kerk) in
Wichmond. Vanaf 20:00 uur ben je
van harte welkom om samen met an-
dere zangers en zangeressen de lol van
het koorzingen te beleven.
Heb je vragen, neem dan contact op
met Annet te Stroet, tel.nr. 0575-
463858.
Tot zings op 20 september.

Workshop beeldsnijden in hout
Op geitenboerderij Groot Winden-
berg te Vorden wordt op 24 en 25
september en l en 2 oktober een
workshop beeldsnijden in hout ge-
organiseerd, zowel beginners als
gevorderden zijn welkom om op
deze prachtige locatie in alle rust
een weekend te komen snijden en
hakken in hout.

Tijdens deze workshop kan er bijvoor-
beeld een reliëf gesneden worden, een
abstracte vorm in een mooi stuk hout,
een beeldje, een mooie wandelstok of

een ornament voor een meubel. Elke
deelnemer kan op zijn eigen niveau
en naar eigen idee aan het snijden
gaan, natuurlijk bijgestaan door de
docent die ideeën aandraagt en aan-
wijzingen geeft. Het hoofddoel is om
op een plezierige manier aan het snij-
den te zijn, waarbij en passant veel te
leren is over het beeldsnijden, het
hout, vormgeving en gereedschap.

De workshop wordt gegeven door Jan
van Harskamp, voor verdere informa-
tie telefoon 0488 - 42 00 26.

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

baan de Wehme: info bij de receptie.
- Hobbyen en Meer Bewegen voor Ou-

deren van Welzijn Ouderen Vorden.
- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-

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

- 's maandags Kaartclub 55+.

SEPTEMBER
14 Klootschieten ANBO bij de Kleine

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

wedstrijdseizoen.
18 Fietstocht Volksfeest Linde.
18 Pleinmarkt te Vierakker.
21 Najaarscontactmiddag Welfare,

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

Steege.
21 's avonds NBvP dhr. Willemsen ver-

telt over vaste planten.
22 Toneelavond Volksfeest linde.
22 Klootschietgroep de Vordense Pan.
22 september PCOB 's middags in het

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

23 Vogelschieten etc. Volksfeest linde.
23 ANBO "Leven in Lapland, een bij-

zondere ervaring" (dialezing).
Dorpscentrum, zaal 't Stamperrje.

24 Volks- en kinderspelen, Volksfeest
Linde.

24 PCOB Rijbewijskeuring 70+ in de
Wehme, info tel. 55 20 03.

28 Klootschieten ANBO bij de Kleine
Steege.

29 Klootschietgroep de Vordense Pan.

Altvioolconcert op kasteel
Hackfort
Op zaterdag 24 september brengt
altvioliste Marjolein Dispa in de
stijlvolle Westerholtzaal van kas-
teel Hackfort werken ten gehore
van G.Ph. Telemann en J.S. Bach.
Het avondvullende programma be-
gint om 20.00 uur. Kaarten zijn te
reserveren bij de Ledenservice van
Natuurmonumenten, tel. 035 655
99 55 of bij bezoekerscentrum Velu-
wezoom, tel. 026 497 91 00.

PRODUCTIEVER DAN BACH
De Duitse componist Georg Philipp Te-
lemann (1681 -1767) ontmoette Bach
in 1708. De twee werden goede vrien-
den. Tijdens zijn leven werd Telemann
een "groter" componist gevonden dan
Bach. Hij was ongelooflijk productief:
hij schreef meer werken dan Bach en
Handel samen. De 12 fantasiën - waar-
van Marjolein Dispa een aantal ten ge-
hore zal brengen - zijn grillig van
aard, met een zeer snelle afwisseling
van karakter en toonsoort. Ze zijn vol
humor, maar soms ook lieflijk.

SUITES
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
schreef zijn 6 suites tussen 1717 en
1723, in de periode dat hij kapelhof-
meester was in Köhten. Hij schreef ze
oorspronkelijk voor cello solo.
De suite is een dansvorm, die vanaf
1600 een sterke ontwikkeling door-
maakte. Alleen de structuur van de
oorspronkleijke dans is bewaard geble-
ven.

MARJOLEIN DISPA
Marjolein Dispa is als hoofdvakdocen-
te verbonden aan het Conservatorium
van Amsterdam. Ze geeft cursussen in
Duitsland, België, Frankrijk en Zwit-
serland.
Sinds vele jaren maakt zij deel uit van
Amsterdamse Sinfonietta en ze is vas-
te remplacant bij het Koninklijk Con-
certgebouw Orkest. Naast haar mede-
werking aan diverse radio- en televisie
opnamen maakte zij inmiddels diver-
se CD's met kamermuziek- en solower-
ken.

Bart Besemer elfde
in ronde van Twello
Bart Besermer uit Leuvenheim, rij-
dend voor RTV Vierakker-Wichmond,
heeft zaterdag een knappe prestatie
geleverd in de ronde van Twello voor
Elite/neo-renners. Het was een zeer
zware koers. Het parcours was vrij
kort en er zaten bijna tien bochten in.
Het was constant remmen en weer
aanzetten. In combinatie met een
sterk deelnemersveld werd het een

ware slijtageslag. Van de ruim zestig
gestarte renners haalden uiteindelijk
maar twintig de eindstreep. Bart kon
zich goed staande houden en behaal-
de een mooie elfde plaats. De overwin-
ning ging naar Marcel Slagman.
Op zondag 4 september werd er in
Holten een MTB-wedstrijd verreden.
Op het mooie maar zware parcours
werd Marco Loman bij de amateurs
prima tweede. De overwinning ging
naar Nederlands kampioen Christaan
Last.

"Na een Thaise massage voelt men
zich als herboren"!

;
;

Jolande Loman in haar praktijkruimte

Jolande Loman, wonende aan het Jebbink in Vorden, heeft gedurende een
aantal jaren veel met "zorg" te maken gehad. Dagelijks een familielid ver-
zorgt waardoor ze veel ervaring als "mantelzorger" heeft opgedaan.
"Soms best wel zwaar, waardoor ik zelf op gegeven moment ook bepaalde
klachten kreeg. Ik heb me toen laten behandelen door een voetreflexolo-
ge. De klachten namen af en ik geraakte hevig geïnteresseerd in deze
vorm van alternatieve geneeskunde. Ik ben opleidingen gaan volgen en
sinds 2001 ben ik ook zelfstandig voetreflexologe met een eigen praktijk-
ruimte aan de Beatrixlaan hier in Vorden", zo zegt Jolande Loman

"De voeten zijn heel belangrijk aan
het menselijk lichaam. Niet alleen om
je voort te bewegen maar je kunt er
ontzettend veel uit afleiden. In onze
huidige maatschappij zit bij veel men-
sen de energie in het hoofd. Mensen
zijn niet" geaard", hebben weinig con-
tact met de grond. De energie stroomt
niet genoeg door. Heeft alles te maken
met het feit dat ze weinig tijd voor
zich zelf hebben. Doordat de energie
niet weg kan, ontstaan er blokkades in
het lichaam. Afvalstoffen worden niet,
of niet voldoende afgevoerd.

Natuurlijk zullen mensen met klach-
ten zich tot een huisarts wenden. Dat
is ook goed, dat is de reguliere weg. De
arts zal op zijn beurt reguliere medi-
cijnen voorschrijven. Toch kan het zijn
dat er van alles is geprobeerd en dat de
conclusie luidt" daar moet men maar
mee leren leven", denk bijvoorbeeld
aan migraine e.d. Het gevolg is dat
sommige mensen toch naar alterna-
tieven gaan zoeken, men wil immers
van de klacht af. Ze kunnen dan bij-
voorbeeld terecht bij een voetreflexo-
loge. Ook voor mensen die gestressd
zijn kan de hulp van een voetreflexo-
loge uitkomst bieden.

HUISARTS
Let wel en ik zeg het bij alle duidelijk-
heid, ik ga absoluut niet op de stoel
van een huisarts zitten. Sterker nog,
wanneer na een aantal behandelingen
blijkt dat de klachten niet afnemen,
adviseer ik gelijk om direct weer con-
tact met de huisarts op te nemen. Ver-
trouw ik iets niet, dan behandel ik de
klacht ook niet. Het is sowieso aan te
bevelen dat de "patiënt" altijd contact
net de reguliere huisarts houdt", zo
zegt Jolande Loman. In haar praktijk-
ruimte hangt een kaart met een door-
snee van de voeten, waaruit blijkt dat
er " punten" onder onze voet zitten
die corresponderen met de organen in
het menselijk lichaam.

Jolande: "Bij de behandeling pak ik
eerst de hele voet. Doordat in bepaalde
organen afvalstoffen blijven hangen,
kan er bijvoorbeeld hoofdpijn of mi-
graine of een andere klacht ontstaan.
Wanneer ik dan op bepaalde punten
druk uitoefen, kan ik blokkades ophef-
fen. Ook kun je aan de kleur van de
voet zien of men veel of weinig energie
in het lichaam heeft. Knalrood bete
kent te veel energie en een witte voet
geeft aan, te weinig energie. Wat ik

dus als voetreflexologe eigenlijk doe is
het lichaam aanzetten tot een bepaal-
de prikkel (reflex) waardoor het li-
chaam zich zelf geneest", zo zegt ze.

THAISE MASSAGE
Trouwens men kan in de "Praktijk Ba-
lans" van Jolande Loman ook voor an-
dere behandelingen terecht. "Wil men
zich echt geestelijk en lichamelijk ont-
spannen dan moet men een "Sabaay-
di- Massage" ondergaan. Hier in de
Achterhoek zijn volgens mij maar
twee praktijken waar men deze vorm
van massage geeft. Ik heb het zelf on-
dergaan, een fantastische ervaring
hetgeen er toe heeft geleid dat ik mij
er verder in heb bekwaamd. "Sabaay-
di" is een nieuwe vorm van Thaise
massage met warme kruidenstempels
en olie. Deze kruidenstempels zijn ge-
vuld met geneeskrachtige kruiden",
zo zegt Jolande Loman.

De massage is niet bedoeld om men-
sen van klachten af te helpen ("helpt
trouwens wel bij vastzittende spie-
ren", zo zegt Jolande) maar is meer be-
doeld voor geestelijke en lichamelijke
ontspanning. "Men voelt zich na zo'n
Sabaaydi- massage als herboren", zo
zegt Jolande enthousiast. De Sabaaydi-
massage bestaat uit een aantal hande-
lingen. Allereerst worden rug en
schouderpartij met warme Thaise
kruidenstempels gemasseerd. Daarop
volgt een ontspannende oliemassage
van de rug. De laatste restjes spanning
vloeit weg bij de hoofdmassage, waar-
na de behandeling wordt afgesloten
met een oliemassage van de voeten.

Volksfeest linde begint met fietstocht
Als voorproefje van het volksfeest in het buurtschap linde wordt er zon-
dagmiddag 18 september een fietstocht georganiseerd. De start van deze
circa 35 kilometer lange tocht is tussen 1230 en 1330 uur bij 't Proathuus.
Donderdag 22 september vindt er in de feesttent nabij de molen in Linde
een toneelavond plaats. Dan wordt door de toneelgroep linde in het dia-
lect het blijspel" Zo heeft meu Gerre het gewild" opgevoerd. De regie is in
handen van Henk Broekgaarden. Aanvang 1930 uur.

Vrijdagavond 23 september wordt om
19.30 uur begonnen met het vogel-
schieten voor dames en heren.
Het vogelgooien is een spel dat alleen
voor de dames wordt georganiseerd,
met andere woorden wie wordt de "
Knuppelkoningin" van Linde.

Voor de jeugd tot 16 jaar staat er even-
eens het onderdeel "vogelschieten" op
het programma,. Met dit verschil dat

er dan met een kruisboog wordt ge-
schoten. Na afloop kan er in de feest-
tent onder de tonen van " Medler
Four" een dansje worden gemaakt.

Zaterdag 24 september worden vanaf
13.00 uur in de feestweide de volks- en
kinderspelen gehouden.
Op het programma staan onder meer
dogcar rijden, kegelen, sjoelen, ballero
en dergelijke. Burgemeester Henk van

der Wende zal deze festiviteiten offici-
eel openen.
Herbert Hulstij n geeft voor de aan-
vang van de spelen een demonstratie
vendel zwaaien.

De kinderen kunnen zich deze mid-
dag tevens op een groot luchtkussen
vermaken. Ook is er voor de kleintjes
op het feestterrein een draaimolen.
Direct na afloop van de spelen vindt
om 17.00 uur in de feesttent de prijs-
uitreiking plaats.

Het volksfeest in Linde wordt zater-
dagavond afgesloten met een dave-
rend feest waaraan medewerking zal
worden verleend door het dansorkest
de " Flamingo's ".
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Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

HOME
Zelhemseweg 21

Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.haTTnsenvakschilders.nl

lir

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415/06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte
www.gzgeveltechniek.nl

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

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

Jubileumactie met de
meest verkochte HR-ketel

Voor 12 jaar garantie op uw HR-ketel gaat u naar:

Installatiebedrijf
Janssen
Keijenborg .̂

St. Janstraat 39 Telefoon 0575 - 46 17 60 7256 BB Keijenborg www.instaljanssen.nl L

rr

Nefit houdt Nederland warm

Bruidsshow
maandag 19 september 2005
de Hanzehof Zutphen
aanvang: 19:30 uur
Bloembinderij
Bruidsjaponnen
Bruidsheren
Bruidsmoeders
Bruidsvideo
Drukkerij
Fotograaf
Huwelijkssluiting

Juwelier
Kapsalon
Lokatie
Trouwvervoer 'koetsen'
Trouwvervoer 'auto's'

Fred Hietbrink
Covers
Walle Tempelman
Pijnappel
Albert Bakker
Wevo-Druk
Feith
Gem. Zutphen
Eden Hotel Zutphen
Slotboom
Styling Tremour
Resort Hotel Inntel
de Goldberg
Groenouwe

Zaal open: 18:45 uur
Aanvang show: 19:30 uur
Entree: € 8,95 (Inclusief consumptie)

Onder het genot van een drankje kunt u de presentatie bewonderen
van de deelnemende bedrijven.

Voorkom teleurstelling en reserveer tijdig uw kaarten bij

Bruidsmode

Turfstraat 25, Zutphen
Tel. (0575) 51 44 18 Sinds 1884

Die
sierbestrating
maakt
mijn tuin
helemaal af

Harmonie is het sleutelwoord in een mooie tuin.
Alles is goed met elkaar in balans en het geheel
sluit stijlvol aan op uw woning.
Bij het leggen van sierbestrating let u daar dus op.
Bij BouwCenter HCI kunt u precies de rake keus
maken uit een gevarieerd aanbod bestrating-
materiaal, natuursteen en tuinafscheidingen.
Daarom kiest u voor BouwCenter HCI.

Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl

iBouwCenter.HCI
II Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81
» Ulft Fttenseweg 39, tel. 0315 69 62 00
• Zevenaar Ampèrestraat 3, tel. 0316 52 32 01
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Martin Spiegelenberg:

" Mijn leven wordt beheerst door
pompoenen en kalebassen"!

Martin Spiegelenberg met zijn pompoenen

" We waren nog niet zo lang geleden met een gezelschap op rondreis door
Kenia. In verre vreemde oorden ben ik dan tevens op zoek naar bijzonde-
re planten. Altijd bezig om te proberen om weer iets " bijzonders " aan
mijn collectie toe te voegen. Op gegeven moment zag ik in een klein dorp
een slingerplant met een vrucht. Dat had in grote mate mijn interesse,
dus op de hurken de vrucht van heel dichtbij bekijken. Stonden daar
opeens twee inboorlingen met een speer in de hand naast mij. Ze keken
niet bepaald vrolijk. Ik heb hen met veel "gebarentaal" duidelijk kunnen
maken dat ik die vrucht alleen maar wilde bekijken. Ze dachten blijkbaar,
die blanke man wil het meenemen. Gelukkig begrepen ze mij en uitein-
delijk mocht ik die vrucht zelfs houden. Bleken het toch heel vriendelijke
mannen te zijn!"

Dit voorjaar heb ik in Gambia nog een
aparte meloensoort gevonden. Ik heb
hier ook een zeer speciale kalebas uit

China. Ook een pompoenenras afkom-
stig van de Nancy Coke Indianen, ver-
der de "Amis" een ras die voorkomt bij

één of andere sekte in Amerika. En zo
probeer ik telkens weer wat speciaals
aan mijn collectie toe te voegen". On-
der het genot van een koel drankje
kijkt Martin Spiegelenberg, getooid
met zonnehoed, mij op het terras van
zijn woning aan. Als een "waterval"
vertelt hij de ene na de andere anekdo-
te, die allemaal betrekking hebben op
zijn grote" verzamel- en kweekwoede".

Een verzameling van in totaal 500 tot
600 soorten pompoenen, augurken,
kalebassen, komkommers, zoete me-
loenen en watermeloenen. Allemaal
behorend bij de "pompoenenfamilie"

in vaktermen aangeduid als "Cucurbi-
tacae". Martin staat op en kijkt la-
chend toe of de naam wel goed is op-
geschreven! De Vordenaar heeft een 4
ha groot bedrijf aan de Oude Zutphen-
seweg, alsmede een terrein aan de
Rondweg aan het eind van de Horster-
kamp. Op zijn visitekaartje staat "
Pompoenerie Tonda Pondana" ( op de
site aangeduid als www.tondapanda-
na.nl.

Martin Spiegelenberg is terecht trots
op zijn collectie. " In heel Europa is
geen " mar te vinden met een derge-
lijke grote verzameling. Het is voor
een deel een commercieel gebeuren
maar ook voor een groot deel mijn
hobby. Mijn leven wordt dan ook to-
taal beheerst door kalebassen en pom-
poenen", zo zegt hij, terwijl hij er ge-
lijk aan toevoegt: " Als ik hier over
mijn land loop, weet ik blindelings al-
le namen en soorten. Heb ik mij alle-
maal in de loop der jaren aangeleerd",
zo zegt Martin. Voor een leek bijna
niet te bevatten. Namen als Butternet,
Pomme d' Or, Halloween, Ironside,
Sweet Grey, Sankt Martin, Mayo Segu-
alca. Allemaal namen van pompoenen
die Martin niet alleen " oplepelt"
maar waarvan hij ook alle bijzonder-
heden kan opnoemen. Als de Vorde-
naar ooit nog eens mocht besluiten
om mee te doen aan het programma "
Wedden dat", zal hij ongetwijfeld een
goed figuur slaan!

OPEN DAGEN
Op vrijdag 16 september tot en met
zondag 18 september, worden er bij de
"Pompoenerie Tonda Pandana" vanaf
10.00-18.00 uur open dagen gehouden
waar belangstellenden ( vorig jaar bij-
na 3000 bezoekers uit alle delen van
Nederland, redaktie ) de collectie kan
bewonderen en kopen. Tevens volop
gelegenheid om zaden van pompoe-
nen en kalebassen te kopen. Voorts
zijn er demonstraties en worden er op
zondag 18 september zelfs wedstrij-
den georganiseerd in " pompoen
handboogschieten".

Alvorens Martin Spiegelenberg in
1997 zijn boomkwekerij van de hand
deed, was hij een paar jaren daarvoor
al bezig met het kweken van pompoe-
nen. " Ik had een stukje grond braak
liggen waar ik louter voor de hobby

pompoenen heb gezaaid. Toen ik een
boekje over pompoenen onder de
ogen kreeg, had ik al snel 25 soorten.
Mijn interesse was definitief gewekt.
Het leuke is, wanneer je zaait weet je
nooit wat er uit de vrucht te voor-
schijn komt. Dat is echt fascinerend.
Ik heb hier twee kasten met bijen. De
bijen vliegen met het stuifmeel over
alle soorten. De stamper van de plant
ontvangt al dat stuifmeel en dat geeft
nadien een enorme verbastering. Ik
sta dan steeds weer verbaasd wat er
uitkomt", zo zegt Martin Spiegelen-
berg die zich sinds eind negentiger ja-
ren officieel " pompoenenkweker"
mag noemen.

KWEEKTUNNEL
Een deel van zijn collectie is dus zui-
ver hobbymatig, de commerciële pro-
ducten worden aan bloemisten en par-
ticulieren verkocht. Martin: " In april
wordt met zaaien begonnen, daarna
begint het "verspenen" en worden de
planten in grote potten in de zgn.
kweektunnel opgekweekt. Half mei
worden ze vervolgens buiten uitge-
plant. Ligt er nog een nachtvorst in
het verschiet dan krijgen ze een " pot
op de kop". Trouwens ik krijg iedere
morgen een fax van "Weer on Line"
over de weersverwachting, luchtvoch-
tigheid en bepaalde tips. Een uniek
systeem waarmee ik mijn voordeel
kan doen", zo zegt de pompoenenkwe-
ker.

Vanaf de derde week van augustus tot
eind oktober ( of eerder wanneer het
begint te vriezen) wordt er geoogst. Ge-
durende de zomerperiode heeft Mar-
tin Spiegelenberg de hulp van scholie-
ren, die maar al te graag een vakan-
tiecentje willen bijverdienen. Voor
hem zelf zijn het "tropenweken", ze
ven dagen werken. Dat betekent om
5.30 uur opstaan en om 22.00 uur ein-
de werkdag! "Het is mijn hobby hè," zo
zegt Martin laconiek. Na de oogsttijd
wordt het wat rustiger op het bedrijf.
Tijd voor andere dingen. Eerst nog in
januari een reis naar " verre landen"
met tevens de hoop dat er nog " iets
bijzonders" wordt ontdekt. In het
voorjaar houdt hij zich bezig met de
verkoop van tuinplanten, waarna de "
pompoenenfamilie" zijn leven weer
gaat beheersen. En dat met heel veel
liefde voor het vak!

Zilver voor Jan Brink lid Willem Teil bij NK Vrij Pistool
In de accommodatie van schietver-
eniging Willem Teil in het Gelderse
Hengelo werden wedstrijden ge-
houden om het Nederlands kampi-
oenschap Vrij Pistool. De nationale
titel ging naar Chris de Graaf van
schietvereniging Op de Korrel uit
Bemmel. Zilver was er voor Jan
Brink, lid van de organiserende
vereniging Willem Teil uit Henge-
lo. Aan het NK deden 33 schutters
mee.

Vrij Pistool is de moeilijkste discipline
van alle pistool onderdelen. Elke klei-
ne beweging met de hand wordt tege-
lijk afgestraft op de schijf. Er wordt ge
schoten over een afstand van vijftig
meter waarbij op een schijf van tien
centimeter het doel van vijf centime-
ter geraakt moet worden. Het schieten
gebeurd staand. Het voordeel van vrij
pistool is, dat er van alles aan het pis-
tool gewijzigd en verbeterd mag wor-
den als het maar veilig blijft.

Aan het NK mogen alleen schutters
deelnemen die zich van tevoren ge-
klasseerd hebben. Na een voorronde
van zestig schoten, mogen de beste
acht een finale schieten om te bepalen
wie zich Nederlands kampioen mag
noemen. De kampioenschappen wer-
den op elektronische banen verscho-
ten. Dat wil zeggen, dat het schot ge
waardeerd wordt op een computer.
Daardoor is het mogelijk om het resul-
taat direct op een monitor bij de
schutter te vertonen en tevens op een
groot projectiescherm in de kijkers-
ruimte. Hierdoor kon het publiek di-
rect meekijken naar het resultaat van
de schutters. Dit systeem is vrij nieuw
en wordt nog maar bij enkele schiet-
verenigingen toegepast. De 33 deelne
mers die meededen aan het NK ko-

men uit het hele land. Dit aantal is
een record.

Jan Brink, wedstrijdleider van het NK
en lid van de Hengelose schietvereni-

ging Willem Teil, schoot zelf ook mee.
Hij werd tweede met 605,4 punten. De
finale was heel spannend. Chris de
Graaf schoot 605,6 punten bij elkaar
en werd eerste. Jan Brink kwam 0,2

punt tekort. Derde werd Hendri van
Eijk van SV Someren Heide (Someren)
met 597,9 punten. Uitslagen teamwed-
strijd: Ie. SV Op de Korrel uit Bemmel,
bestaande uit; Chris de Graaf, Frank

Streng en Michiel van Dorp. 2e. Ko-
ninklijke Scherpschutters Van Rotter-
dam l, bestaande uit; Hans van Zes-
sen, Gerard Mastenbroek en Peter Ben-
ne. 3e. Koninklijke Scherpschutters
Van Rotterdam 2, bestaande uit; Fol-
kert Fischer, Bert Salverda en André
Nifterik.

Wedstrijdleider van het NK Vrij Pistool
Jan Brink, was blij dat Willem Teil het
kampioenschap mocht organiseren.
Brink: öHet is een uitdaging om het
goed te laten verlopenö. SV Willem
Teil heeft wel vaker de organisatie van
grote evenementen. In augustus is er
altijd een open internationale wed-
strijd met zo'n 150 deelnemers uit Ne
derland en Duitsland. óEn we houden
onze openwedstrijden en in het voor-
jaar het jaarlijkse stratenschiettoer-
nooi voor de inwoners van Hengeloö,
zegt Jan Brink.

Willem Teil is een actieve vereniging
en bezoekt diverse wedstrijden. Ieder
jaar levert de club wel een Nederlands
kampioen af. Jos Arnoldus is dit jaar al
Nederlands kampioen geworden op
het onderdeel 50 meter liggend klein
kalibergeweer en nu Jan Brink tweede
bij vrij pistool. Vorig jaar was het team
luchtpistool van Willem Teil Neder-
lands kampioen en Andreas Bruns
eveneens bij hetzelfde onderdeel.

Op 25 september is er bij Willem Teil
een open dag. Deze dag begint om
13.00 uur. Iedereen kan dan kennis
maken met geweer, pistool en hand-
boogschieten. Voor het stratenschiet-
toernooi kan men zich nu al opgeven.
Voor informatie: bel op dinsdag-en
vrijdagavond of op zondagmorgen
naar het clubgebouw van SV Willem
Teil. Telefoon: 0575-461944.



In gesprek met de fractie
van de Partij van de Arbeid

Exdtyng SE:

Elke maandag voor de raadsverga-
dering is er gelegenheid de fractie
van de PvdA te spreken.

Heeft u vragen of suggesties, kom eens
binnenlopen.
Voorafgaand aan de fractievergade-
ring is er een inloopmogelijkheid van
19.30 uur tot 20.00 uur. U hoeft zich
niet van te voren aan te melden.
De vergaderingen van de fractie zijn
openbaar, dus u kunt ook na 20.00 uur

uw inbreng leveren. Uiteraard kunt u
ook een raadslid bellen voor een af-
spraak op een ander tijdstip.
Voor de volledigheid de data: 19 sep-
tember, 24 oktober en 21 november.
Locatie: gemeentehuis Hengelo.

Voor meer informatie kunt u bellen
met de fractiesecretaris Joop Rutten
0575 451330. Ook op onze website is
informatie te vinden: www.bronck-
horst.pvda.nl

Start nieuw seizoen N.B.V.P.
vrouwen van nu
Het bestuur heeft in samenspraak
met haar leden weer een gevari-
eerd programma samengesteld.

Met veel mogelijk heden van het vol-
gen van diversen cursussen o.a. Com-
puter, bloemschikken, ornament
kaarten en sierraden maken, work-
shop vlinder of dakpan enz..
Excursies o.a. Pluimveemuseum een
Paardenstoeterij en melken].

Men begint 21 september s'avonds, de
heer Willemsen komt alles vertellen
hoe en wat met vaste planten, tuin-
clubleden verzorgen verder de avond.

Nieuwsgierig geworden? alle vrouwen
uit Vorden kom op 19 oktober naar on-
ze open avond in de Herberg aanvang
19.45. Die avond gezellige gevarieerde,
populaire Filmmuziek door Trio Naja-
de uit Laag Soeren met viool.cello en
piano.
Dan kunt U kennismaken met onze
vereniging die volgend jaar 55 jaar be-
staat, en onze landelijke organisatie
met 60.000 leden die dit jaar het 75 ja-
rig jubileum viert 14 oktober op Pa-
pendal in Arnhem.

Programma boekje kan men inzien in
de bibliotheek in Vorden.

Paardensport

De pony-dressuurwedstrijd in Geeste
ren op zondag 11 september verliep
voor de amazones van PC De Graaf-
schap uit Vorden wel heel succesvol.
Hoewel er slechts 6 amazones en een
ruiter aan de start verschenen, ging
men toch naar huis met maar liefst elf
prijzen.
In de ochtend werd begonnen met de
B-dressuur. Vera Kingma met haar po-
ny Sunny Boy behaalde hier een Ie
prijs in de categorie B-C met 162 pun-
ten. In de middag kwamen de gevor-
derde ruiters aan de start.
Anke Woerts met haar pony Tamara
reed in de klasse L2-DE tweemaal naar
een Ie plaats met resp. 171 en 161 pun-
ten.
In de categorie M l-D wist Hester Slegt
beslag te leggen op een Ie en een 2e
prijs met haar pony Woodrow Caris-
brooke met 169 en 155 punten.
In de Ml-E klasse behaalde Carlijn
Kingma met haar pony Knurp ook
tweemaal een Ie prijs met 158 en 157
punten.
In beide ringen van de M2-DE was het
ook al een Graafschap-amazone die de
eerste prijs behaalde. Linda Berenpas
met Splendour haalde in de ene ring
met 159 punten het oranje lint op, ter-
wijl Martiene Bijenhof met Taran in
de andere M2-ring met de eerste prijs
naar huis ging met 157 punten.
Tot slot wist Hester Slegt met haar po-
ny Easter Boy ook nog tweemaal te
winnen in de klasse Z-DE met 185 en
189 punten.

De Vordense rijverenigng de Graaf-
schap heeft op zondag 4 september
haar onderlinge wedstrijden verreden.
Deze wedstrijd wordt elk jaar aan het
eind van het buitenseizoen georgani-
seerd.
De wedstrijden werden verreden in en
om de manege aan de Hamelandweg
onder zomerse omstandigheden. In
totaal hebben plm 50 rijdende leden
aan een van de onderdelen dressuur,
springen of cross deelgenomen. De
uitslagen waren als volgt:
Dressuuur: Paarden B: Ie prijs August
Koster 171 pnt, 2e prijs Marina Gotink
165 pnt, 3e prijs Lydia Kroesbergen 163
pnt.
L1-L2: Ie prijs Inge Regelink 166 pnt,
2e prijs Paulien Kouwenhoven 165
pnt.
B. groen: Ie prijs Anne-Marie Korne-
goor 172 pnt.
B/L paarden: Ie prijs Frederieke Gotink
175 pnt, 2e prijs Marina Gotink 169
pnt, 3e prijs Martine Pijpker 167 pnt.
Pony's: B Groen: Ie prijs Dian Lense
link 157 pnt, B categorie C/D: Ie prijs
Iris Dozeman 158 pnt, b categorie E Ie

prijs Nynke Woerts 163 pnt, L1/L2 Ie
prijs Anke Woerts 163 pnt, categorie
M1/M2 Ie prijs Hester Slegt 163 pnt.
B/C: Ie prijs Jermaine Pellenberg 168
pnt, B/E Ie prijs Maartje Boekholt 178
pnt, L/E: Ie prijs Jorieke Pellenberg en
Carlijn Kingma, beiden 166 pnt. M/E
Ie prijs Annemieke Mulderije 165 pnt.
Nadat ook de onderdelen springen en
cross waren verreden konden ook de
eindklasseringen bekend gemaakt
worden.

Voetbal

VORDEN GAAT ONDERUIT IN
BORCULO
Vorden verloor al na een paar minu-
ten in de wedstrijd Rene Nijenhuis, die
na een behoorlijk harde overtreding
van een Reunie speler het veld moest
verlaten. Dennis Wentink, net terug
van vakantie, verving hem.
Met deze overtreding zette Reunie ook
een beetje de toon van de wedstrijd.
Men schuwde de fysieke strijd niet, en
de scheidsrechter liet na wat hij aan
het einde van de wedstrijd wel deed
met gele kaarten, namelijk handelend
optreden. In de 21ste minuut kwam
de thuisploeg met 1-0 voor te staan
na wat fouten bij Vorden achterin.

Ruim tien minuten later kreeg Vorden
een vrije trap toegewezen op ongeveer
25 meter van het Reunie doel. Erik Ol-
denhave schoot hard in laag over de
grond, waar Hugo van Ditshuizen in
het strafschopgebied half liggend de
bal achter de keeper schoot. Vorden
dacht met deze 1^1 stand de rust te
kunnen halen.
Maar vlak voor het rustsignaal kreeg
Jeroen Ringlever de bal tegen de hand
op de doellijn. Uit de toegekende straf-
schop scoorde Reunie beheerst de 2 -1.
In de 52ste minuut dacht heel Reunie
opnieuw recht te hebben op een straf-
schop, vanwege vermeend hands van
Rob Enzerink. De scheidsrechter wees
dit resoluut van de hand. Arnold Nor-
de ontving de bal vervolgens uit de
counter op rechts, en zette scherp
voor. Waar goudhaantje Hugo van
Ditshuizen er voor de tweede keer
goed bij zat. Hij scoorde beheerst de 2
- 2. In de 64ste minuut kreeg Vorden
een vrije trap ruim buiten de zestien
meter lijn van de tegenstander. Bas
Brunsveld schoot de bal strak in rech-
terhoek, waarmee Vorden voor het
eerst in de wedstrijd aan de leiding
ging met 2 - 3 . Reunie gooide echter
daarrta nog meer strijdlust in het spel,
en dat werd beloond in de 70ste mi-
nuut.
Een wat onnodig weggeven hoek-
schop bracht de 3 - 3 op het scorebord.

DJ Ron van den Beuken
Zaterdag 17 september betreedt DJ
Ron van den Beuken de DJ booth
van City Lido.

Ron heeft een zeer succesvol jaar ach-
ter de rug met CD releases en veel op-
tredens in o.a.Brazilië, Argentinië, Bel-
gië, Dubai en Duitsland. In het najaar
vertrekt Ron voor een aantal optre
dens naar Australië. Maar eerst zater-

dag City Lido waar hij met female DJ
Secret Simba en resident Milo.nl een
geweldige gig gaat neerzetten. In de
vernieuwde Soulkitchen laat Michel
de beste 80s en 90s horen en voelen.
Club de Reau staat voor heerlijke Ur-
ban, met een vleugje Groove en Latin
gemixed door Jeroen.
Gogo dancers en de special effects zor-
gen weer voor de finishing touch.

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

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

Sffie'jf uut
Gerrie kazend:" Koningin Beatrix op be-
zoek? In Steenderen op de karmis? Geleuf
iej dat Gert?" Gert lacht d'r umme:"Bun iej
toch wiezer. Dach iej dat Hare Majestijt al-
le kattenkarmsen afgeet? En de hele fami-
lie met? En ze schrieft net of 't eigen fami-
lie is, dat steet mien tegen. Bea dit en Bea
dat. Wat mear hoogachting is te waard-
eern. Maor hier een ander bericht.

LEKKER ZWEMMEN!
1000 man in het water op 31 Aug. in
de Vordense Dennen." Gerrie hef het
jubelverhaal in de krante ezene en wil
no wel is zien hoe of dat zwembad d'r
uutzuut.

De kleinkindre met en dan d'r op af.
Gert moppert altied dat het zo vuile
geld kost an de gemeente. 150 000 eu-
ro an subsidie en dan wilt ze nog een
groot bedrag extra, veur achterstallig
onderhold? Nieje kleedkamers een
niejen ingang en een mooie kantiene
veur de snoeperieje. Tot en met 2006
bunt ze no in elk geval onder de pan-
nen. Zeker van die subsidie van 150
000. Dat is 3 euro per bezoeker? En
biej slech wear vuile mear? Wil de ge
meente d'r no, d'r bovenop, d'r extra
geld in stekken? En al de andre zwem
paleizen van ons Bronckhorst. Kriegt

die ok zovulle geld of nog mear?
Gerrie weet dat vuile volk, zoas Gert,
nooit op het zwembad kump. Den hef
ja nooit zwemmen 'eleard. Met het
sportgebeurn het zelfde verhaal. Elk
klein gehucht in ons Bronckhorst
mot van alles hebben, maor zeg Gert,
wie betaalt dat? En dat zal alleen
slechter worden. De sportminnende
groep steeds kleiner en de groep 'ou-
dere jongeren' groter. Gert den dech
dat het grotere Bronckhorst een
groot veurdeel hef, ze staot wat mear
op afstand en laot zich neet deur een
antal plaatselijke fanatiekelingen in
de luren leggen. En de overheid wil
de gemeenten in de gaten hollen.
Want die hebt de belasting sterk om-
hoog ebracht de laatste tied . Vanuut
den Haag wilt ze d'r wat an doon. Al-
lerearst de Onroerende Zaak Belas-
ting. Het deel van de huurders af-
schaffen. Dat is een mooi begin. En
dan later ok het deel van de eigen-
aarn. Die O.Z.B, is een heel rare belas-
ting. Was iej zuunig en iej koopt met
vul gemartel een eigen old huus en
knapt dat op met eigen wark en extra
kosten. Vuile mooier en dan., kump
de gemeente de prijs hoger schatten
..en een volgend kear moi extra beta-
len. Maak iej oew geld op met vacan-

tie of met biej huus extra uutrusten.
Achter 't huus in een huurhuus, dan
betaal iej niks. En dan is de ene ge-
meente vuile duurder dan de andurn.
Ho of dat no toch kan?

Gert zeg dat kump deur dure dingen.
Leuke dinge veur de mensen.Ne
sporthal, een groot niej sportcom-
plex, een dorpscentrum en in de gro-
te plaatsen ne schouwburg of ne mu-
ziekhal. Och, Gerrie lut Gert meest
maor praoten. Ze is het argens wel
met hem eens. Maor no wil ze met de
kleinkindre lekker naor 't zwembad.
Maor wat is dat een raar spul? In het
zwembad in de Dennen is 't stille as
op 't karkhof. De hele wekke scheen
de hete zonne. En no de boel al vast
ne winterbeurte geven? Het bunt hier
ambtenaarn. Zovulle uurn maken en
dan niks mear. Of de zonne hoog an
'n hemel steet? Niks met te maken.
No is Gerrie toch knap mieterig. Ver-
dorie, laot ze onmiddelijk het hele
zaak j en morgen te koop zetten. Ver-
kopen an ne zakenman met plezier
in zuk wark. Met vrouw en kindre wil
den graag de zonne uurn benutten.
En dat kon wel is ne oplossing wez-
zen veur mear zaken in ons grote du-
re Bronckhorst.

Maar er zat nog meer in voor de thuis-
ploeg, onder het motto alle ballen
hoog voor de pot viel vlak voor tijd de
4 - 3 uit opnieuw een hoekschop.

De uitgevallen Rene Nijenhuis had bij-
na de gehele wedstrijd vanaf de zijlijn
gevolg. Hij was van mening dat Vor-
den niet had horen te verliezen ' We
gingen veel te veel in het spelletje mee
van Reunie. Veel lange halen van ach-
teruit met allemaal hoge ballen voor
de pot. Wij probeerden wel te voetbal-
len, maar het tempo lag veel te laag. Je
weet natuurlijk van te voren dat het
een moeilijke middag zou worden
hier, maar na de 2 - 3 voorsprong had
ik verwacht dat we het wel zouden
gaan redden. Zat er niet in, en dat heb-
ben we volgens mij helemaal aan ons
zelf te danken/

WEDSTRIJDEN V.V. VORDEN
12-9-2005, Vorden E5 - Steenderen E3;

17-sep-05, Vorden Vorden Dl, D2 en
D3, Zwaluwentournooi; Vorden C2 -
Beekbergen C2; Vorden B2 - Steende
ren B2; Vorden Cl - WHCZ C2.

12-9-2005 Steenderen Dl - Vorden D2;
17-9-2005 WHCZ B2 - Vorden BI; Gors-
sel C2 - Vorden C3; Dierens. B. - Vorden
El, E2, E3, E5 Zwaluwentournooi; Be
Quick Vorden E4 en E6, Zwaluwen-
tournooi; AZC Vorden Fl, F2, F3, F4,
Zwaluwentournooi.

UITSLAGEN ZATERDAG
10 SEPTEMBER
Bon Boys Al -Vorden Al 1-1; Vorden BI
- csv Apeldoorn B2 2-1; Loenermark B2
- Vorden B2 2-8; Vorden Cl - Diepen-
veen Cl 6-1; Schalkhaar C4-Vorden C2
6-2; Vorden C3 - Lochem SP C3 0-0;
Dinxperlo Dl - Vorden Dl 1-3; Vorden
D2 - Loil sv Dl 2-6; Peeske 't D2 -Vorden
D3 3-0; Vorden El - Be Quick El 6-1;
Vorden E2 - AZC El 1-8; AZC E2 - Vor-

den E4 3-3; WHCZ E6 - Vorden E5 9-1;
Vorden E6 - Wolfersveen E2 1-4; Vorden
Fl - Doetinchem Fl 1-0; Dierense boys
Fl- Vorden F2 5-0; Vorden F3 - Zelos F5
12-1; HC '03 F4 - Vorden F4 2-3.

UITSLAGEN SENIOREN ZONDAG
11 SEPTEMBER
Reunie l -Vorden l 4-3; Ulftse Boys 2 -
Vorden 2 0-3; Be Quick Z. 4 - Vorden 3
2-0; Vorden 4 - Klein Dochteren 3 1-2;
Vorden 5 - SHE 6 5-2.

Duivensport

P.V. VORDEN
Uitslagen wedvlucht vanaf Strespy/
Thieu over een afstand van ruim 235
kilometer: HA Eykelkamp l, 4, 7, 8,
12,13,14; M.M.Tiemessen 2,10,15,16,
17, 20; C. Bruinsma 3, 6, 18; Comb. A
en A Winkels 5,19; Jitske Winkels 9; J.
Meyer 11.



V i s s e n

ROB GOLSTEIN CLUBKAMPIOEN
DE SNOEKBAARS
Rob Golstein is met 884 punten bij de
senioren van "De Snoekbaars" club-
kampioen geworden. D. Huetink werd
met 878 punten tweede, terwijl W.
Vreeman met 876 punten beslag legde
op de derde plaats. Aan de laatste on-
derlinge wedstrijd, welke in de Oude
Yssel werd gehouden, vingen de veer-
tien deelnemers 14.030 gram vis. De
uitslag was als volgt: l Jan Groot Jeb-
bink 2700 gram, 2 Wim Vreeman 1630
gram, 3 Rob Golstein 1440.

Tennis

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VTP
De afgelopen twee weken is er op het
Vorden TennisPark weer gestreden om
de felbegeerde titels van clubkampi-
oen. Met 111 deelnemers en ruim 200
partijen was er sprake van een zeer
goede bezetting. Het heerlijke nazo-
merweer zorgde voor een gezellige
sfeer voor, tijdens en na de partijen op
het park. De gezelligheid was te vin-
den op de banen en buiten op het ter-
ras voor de kantine waar veel tot in de
late uurtjes nagenoten en gesproken
werd over, onder andere, gespeelde en
nog te spelen partijen.
Bij de senioren waren de categorieën
ingedeeld op speelsterkte en bij de ju-
nioren worden de deelnemers inge-
deeld op basis van onderwijs, basison-
derwijs en voortgezet onderwijs in de
enkels en in de dubbels en mix werd
alle jeugd bij elkaar gezet. Ook was er
in het basisonderwijs bij de jongens
een verliezersronde
Hieronder een overzicht van alle eer-
ste en tweede prijswinnaars. Op de fo-
to staan alle kampioenen.

MIX 7-8 l Ria Loman+Wim Loman; 2
Wilma Korenblik+Ben Korenblik.
MIX 4-5-6 l Lisette Dijkman+Martie
Dijkman; 2 Ans van den
Vlekkert+Adriaan van Helden.
DD 7-8 l Wilma Korenblik+Ria Loman;
2 Rianne Lubbers+Ilse Winkel.
DD 4-5-6 l Gerda Bijenhof+Lisette Dijk-
man; 2 Ans van den Vlekkert+Hennie
Coppiens.
HD 7-8 l Rutger Wullink+Frank van
Zeeburg; 2 Martij n Eggink+Rogier
Oonk.
HD 4-5-6 l Cees van Voskuilen+Alexan-
der Molendijk; 2 Martie Dijkman+An-
dré van den Vlekkert.
DE 7-8 l Karin Heij; 2 Ilse Winkel.
DE 4-5-6 l Martine Dijkman; 2 Anne-
marie Meddens.
HE 9 l Martij n Eggink; 2 Frank van
Zeeburg.
HE 7-8 l Wijnand Florijn; 2 Gerrit
Holsbeeke.
HE 4-5-61 Alexander Molendijk; 2 Cees
van Voskuilen.
meisjes dubbel l Lisette Arfman+An-
neleen Dijkman; 2 Carlijn Heijink+Le-
onie Wassink.
jongens dubbel l Paul Broekhuizen +
Jarno Jansen; 2 Joeri ten Kate + Maar-
ten Pelgrum.
mix l Anneleen Dijkman+Maarten
Pelgrum; 2 Arlette Oosterhuis + Paul
Broekhuizen.
meisjes v.o. l Anneleen Dijkman; 2
Carlijn Heijink.
meisjes basis l Arlette Oosterhuis; 2
Annelie de Graaf.
jongens v.o. l Remon Korenblik; 2 Jar-
no Jansen.
jongens basis l Paul Broekhuizen; 2
Joeri ten Kate.
Verliezersronde-1 Koen Oosterhuis.
Verliezersronde-2 Kristiaan Mulder.

Voetbal

SOCH NIEUWS
Socii moest het dit weekend thuis op-
nemen tegen 't Peeske. Na een goede
bespreking ging Socii er goed tegen-
aan. In de 21e minuut gaf Henri Eg-
gink de bal een lobje over de keeper en
maakte er een 1-0 voorsprong voor So-
cii van. Na goed bal bezit van Socii
kwam er in de 42e minuut een onge-
lukkige tegen goal van 't Peeske die 1-
1 maakte. Met deze ruststand gingen
de spelers de rust in voor een kopje
thee.
Vlak na de rust was het een speler van
't Peeske die al in de 49e minuut de 1-
2. Hierdoor was Socii even de weg

kwijt door dat alles even iets moeilij-
ker ging. Door iedereen er weer goed
bij te betrekken werd het spel later in
de 2de helft weer gespeelt door Socii.
In de 69e minuut kwam daar Roland
Wolbrink die een goede corner nam
en Jan Willem Krijt kopte de bal nest-
jes in een maakte 2-2.
Daarop was er later in de wedstrijd
een buitenspel van Socii die de
scheidsrechter door liet spelen, hier-
door kwam de keeper van 't Peeske on-
gelukkig in op een speler van Socii die
een terechte penalty kreeg. Helaas
mocht het niet baten voor Socii om de
3 punten thuis te houden doordat Jan
Willem Krijt de penalty niet benutten.
Toch desondanks was het een prachti-
ge wedstrijd om te zien, waar iedere
kijker van genoten heeft. De jongens
heb goed gespeeld en laten zien wie ze
zijn en wat ze kunnen.
Volgende week mag Socii het uit op
maken tegen Zeddam 1.

Uitslagen
Almen BI - SBC BI 2-3; SBC Cl - WL
Cl 1-1; WHCZ C4 - SBC C2 3-2; SBC Dl
- Warnsveldse Boys D3 9-3; SBC D2 -
Angerlo V D4 10-4; Sprinkhanen D2 -
SBC D2 10-1; SBC El - Brummen E2 2-
5; SBC E2 - WHCZ E5 2-3; WHCZ F2 -
SBC Fl 1-7; Wolfersveen Fl - SBC F2 3-
2; Socii - 't Peeske 2-2; Schalkhaar 6 -
Socii 2 5-1; Helios 6 - SociiS 3-3; Socii 4
- Zutphen 3 2-2; Socii 5 - SCS l 3-5.

Programma Zondag 18 September
Zeddam l - Socii 1; Gorssel 2 - Socii 2.

RATTI l - NOORDDIJK l
Na een gezellige feestavond ter ere van
het 60 jarig bestaan van voetbalclub
Ratti, betrad een redelijk volledig elf-
tal zondagmiddag tegen enen de
kleedkamer. Daar wachtte een leuke
verrassing, sponsor Antoon Peters had
namelijk voor het volledige elftal nieu-
we trainingspakken en inloop shirts
verzorgd, dit ook met oog op het 60-ja-
rig jubileum.
Gesteund door dit sympathieke ge-
baar, begon de hoofdmacht van Ratti
welvarend aan de eerste thuiswed-
strijd van de competitie tegen Noord-
dijk. De eerste 20 minuten speelde Rat-
ti sterk en wist het twee goede kansen
te creëren, helaas trof riiemand doel.
Helaas liet Ratti zich na dit sterke be-
gin zich een beetje inzakken en was
het Noorddijk die het initiatief over-
nam. Na een lange bal van de bezoe
kers die verkeerd werd ingeschat door
de Ratti verdediging en precies tussen
de laatste man en de zestien meter lijn
inviel kon een Noorddijk spits de bal
oppikken en tekende de 0-1 aan. Ratti
kon hier niet direct op antwoorden en
had alle moeite om Noorddijk voor
rust op de 0-1 te houden.
In de rust kon trainer Rein Kattebeld
zijn frustratie niet beheersen en mid-
dels een donderspeech kwam de Ratti
hoofdmacht sterker de kleedkamer
uit. De gehele tweede helft kon Ratti
druk zetten en was zeker 70 procent
van het balbezit voor de Kranenbur-
gers.
Helaas werden er niet echt grote kan-
sen gecreëerd en werd het nog maar
eens pijnlijk duidelijk, hoezeer Ratti
een echte spits mist, zoals vorig sei-
zoen Mark Sueters en ook zeker de ge-
blesseerde Jeroen Fleming. Hoewel
Ratti tot het eindsignaal druk bleef
zetten en de bezoekers totaal niets
meer in te brengen hadden, wist Ratti
de gelijkmaker er niet meer in te prik-
ken en zo bleef het 0-1 in Kranenburg.

programma
13/09/2005 Ratti DA1 - Voorwaarts T
DA1.
17/09/2005 Ratti BI - Erica '76 B2.
18/09/2005 Ratti 2 - Ruurlo 6.

17/09/2005 WSV C4 - Ratti Cl; Grolse
Boys 3 - Ratti 4

18/09/2005 AD '69 5 - Ratti 3; Steende-
ren DA1 - Ratti DA1 Rekken l - Ratti 1.

'S.V. Ratti: 60 jaar, maar is nog lang
niet toe aan pensioen'

Weekblad Contact blijft
betaalbaar voor de kleine

adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende edities

in de gemeente Bronckhorst.

'S.V. Ratti bestaat 60 jaar. Maar is
nog lang niet toe aan z'n pensioen.'
Met deze woorden gaf voorzitter
Freerk Boekelo de officiële aftrap
aan de zeer geslaagde feestavond
op zaterdag 10 september ter gele-
genheid van het 60-jarig jubileum
van de Kranenburgse voetbalver-
eniging.

Met zeer veel leden, vrijwilligers en
sponsoren als toehoorders schetste
voorzitter Boekelo dat s.v. Ratti moei-
lijke tijden heeft gekend, maar dat de
vereniging tegenwoordig 'lekker
draait'. Dankzij de onontbeerlijke
sponsoren wist Ratti onlangs een fraai
scorebord te plaatsen langs het hoofd-
veld. Ook het aantal scoreborden
langs het hoofdveld neemt nog steeds
toe en met de hulp van een gulle spon-
sor kon Ratti haar kantine van ander
meubilair voorzien.
Ten tijde van het jubileum kan Ratti
ook vol trots leden en gasten ontvan-
gen op voetbalcomplex 'De Eik'. De
kleedkamers zijn schitterend gereno-
veerd. Daarnaast heeft het buitenwerk
van de kantine, de kleedkamers en de
dug-outs een grondige face-lift gehad.
Dit alles dankzij de waardevolle in-
spanningen van vele vrijwilligers.

Na het openingswoord van voorzitter
Boekelo was het woord aan Martin
Heuvelink van de activiteitencommis-
sie GZN. Namens de GZN heette Heu-
velink iedereen van harte welkom op
het bijzondere jubileumfeest. Inmid-
dels liep de spanning onder de leden

al hoog op voor de trekking van de ver-
loting. Alvorens het zover was, meldde
heuvelink dat er maarliefst 3000 loten
waren verkocht door de Ratti-jeugd.
De C-jeugd werd speciaal in het zonne-
tje gezet, omdat zij op eigen initiatief
zeer lang op pad zijn geweest om loten
aan de man te brengen. Als dank ont-
ving de C-jeugd een schitterende voet-
bal.

Na de verloting (met schitterende prij-
zen als een reischeque ter waarde van
250 euro, een digitale fotocamera, een
dinerbon van 150 euro, een kleurente-
levisie en een home cinema set) was
het aan 'husiband' The Avalache, (met
de doelman van Ratti l, Wouter Gud-
de, binnen de gelederen) om de feest-
avond een muzikaal vervolg te geven.

The Avalanche wist met z'n enthousi-
asme en goede muziek de stemming
er meteen goed in te krijgen. Alle aan-
wezigen keken echter wel vreemd op
toen er ineens een pizzakoerier van
pizzeria/grillroom Asya op het podi-
um stond met vijf walmende pizzado-
zen. Vier dozen, met daarin heerlijke
pizza's werden geopend en verdeeld
onder de vrijwilligers die zich hebben
laten gelden in de renovatie van de
kleedkamers. Gerard Waarle en Bart
Nijhof werden naar voren gevraagd
om namens alle vrijwilligers de vijfde
pizzadoos in ontvangst te nemen. In
deze doos zat een schitterende mes-
sing plaquette met daarin gegraveerd
de namen van alle vrijwilligers die
hun steentje hebben bijgedragen aan

de renovatie van de kleedkamers. De
plaquette zal ongetwijfeld een mooie
plek krijgen in het kleedkamercom-
plex.

Tijdens de 'tweede helft' van The Ava-
lanche gingen de voetjes van de vloer
en werd er lekker geswingd op de ste-
vige muzikale klanken. De special act
van de avond werd verzorgd door het
damesteam van Ratti. Onder het mot-
to 'wegens groot succes geprolon-
geerd' brachten zij hun muzikale non-
nen-act nogmaals ten tonele. De voor-
stelling van de dames viel zeer goed in
de smaak en het publiek schreeuwde
om meer. Aangezien de dames van
Ratti (nog) maar één nummer op hun
repertoire hebben, werd het lied 'I will
follow him' voor een tweede maal ge
zongen.

Met de jubileumkrant, de opening
van de kleedkamers en de feestavond
als hoogtepunten kan Ratti terugkij-
ken op een zeer geslaagde en gezellige
jubileumviering. De conclusie is dat
Ratti met veel vertrouwen de komen-
de 60 jaar tegemoet gaat.

Voor de heren van Ratti l was het feest
nog niet ten einde. Op zondag ontvin-
gen zij ter gelegenheid van het 60-jarig
jubileum uit handen van hoofd- en
shirtsponsor Schildersbedrijf Peters
schitterend mooie nieuwe trainings-
pakken en inloopshirts. De heren van
Ratti waren zeer verheugd met de ver-
assing van Schildersbedrijf Peters en
gingen vol trots op de foto.

Hans Smees ONK kampioen tijdens
Superbike weekend
Voorafgaand aan het WK Superbi-
ke werd er op donderdag een ONK
wedstrijd gehouden op het TT cir-
cuit van Assen.Het is gelukt,Hans
Smees is kampioen in de 250-cc.Het
was vanaf het begin een wedstrijd
waar alles in zat.In het begin nam
Hans zijn teamgenoot Bram Appe-
lo de kop.maar kon die niet vast
houden.

Hans voerde daarna enige tijd het veld
aan,maar de Kingma-Aprilia begon
vreselijk te trillen waardoor Hans het
gas wat minder los trok.Randy Gevers
kon voorbij komen en Hans eindigde
als tweede met de titel in de broek-
zakAppelo lag het grootste gedeelte
van de race op de vierde plaats maar
wist in de slotfase langs Jan Roelofs te
komen en behaalde daarmee een der-
de plek.
Het Jaap Kingma Team was dan ook
zeer gelukkig met de behaalde resulta-
ten :een tweede en derde plaats in de
wedstrijd en de kampioenstitel .Er wa-
ren veel supporters uit de regio die
een dagje vrij hadden genomen om
deze wedstrijd te zien.De hele avond

werd er door gefeest en Hans Smees
vond het helemaal super.Hans en
Bram rijden op 24 en 25 september de
laatste wedstrijd van dit seizoen, nog-
maals in Assen.Tonnie Wassink uit
Hengelo kon zich dit keer niet in de
punten rijden.

Op vrijdag en zaterdag werd er ge-
traind voor het WK supersport en su-
perbikes.Op zondag waren er de races
die bezocht werden door 36.500 bezoe
kers Aan deze wedstrijden deden ook
regionale teams en coureurs mee.

De pole position in de supersport klas-
se werd behaald door de Fransman Se-
bastien Carpentier die voor het Neder-
landse team van Ten Kate uitkomt.
Arie Vos ontslagen bij Hartelman Ya-
maha Racing Support werd vervangen
door de Fin Vesa Kallio.Kalio zette een
keurige 17e plaats neer in de trainin-
gen en good old Mile Pajic behaalde de
29e start plaats.Chris Vermeulen ook
uitkomend voor Ten Kate Honda pak-
te de pole in de Superbike klasse.
De wedstrijden op zondag waren het
aanzien meer dan waard.In de sup-

persport 600 ging het er heet aan
toe.De twee Franse coureurs Foret en
Charpentier vochten een geweldig du-
el uit en deze werd pas in de laatste
meters beslecht in het voordeel van
Foret.

De Ten Kate rijder Charpentier behaal-
de de tweede plek en werd tevens we-
reldkampioen.Hartelman Yamaha rij-
der Kallio werd prima 15e nadat er
nog wat problemen waren geweest tij-
dens de laatste training en warming-
up.Torleif Hartelman was dan ook
zeer te spreken over het behaalde re-
sultaat van de Fin.Mile Pajic,ondanks
zijn hoge leeftijd, was met zijn 20e
plek meer dan tevreden.

De Austalier Chris Vermeulen uitko-
mend voor het Honda Ten Kate team
won de twee manche's in de superbike
categorie.

Aankomend weekend wordt er in As-
sen gestreden om het EK suppersport
600 en de ONK superbikes waar al on-
ze regionale teams en rijders bij aan-
wezig zullen zijn.



IN ONZE SCHOONHEIDSSALON

Vrijdag aanwezig in onze
schoonheidssalon

topvisagist Niels
(genomineerd Make-up Award 2005)

rnovie
activa face care

Hair & Beauty
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IN ONZE KAPSALON

Volg nu
I geheel vrijblijvend

een workshop
naar Keuze!! 107%

Actie!
Bij aankoop van een Healing ColorCare
Shampoo en Conditioner ontvangt u GRATIS
een Fade Protector & Mor;

NIEUW: VACUWELL STUDIO

DE NIEUWSTE VETVERBRANDINGSTRAINING
VOOR BENEN, BUIK EN BILLEN
De perfecte combinatie van lopen op een
loopband in een vacuumruimte zorgt voor
een optimale vetverbranding op de bekende
probleemgebieden.
De Vacuwell methode helpt ook tegen
hardnekkige cellulitis, koude voeten
en lichte spataderen. De oplossing voor
een gerichte figuurcorrectie!

Wilt u ook 8-20 cm verliezen
in 1 maand?
Bel dun nu voor een afspraak,

en u kunt deze nieuwe methode een keer

\ gratis proberen, en vanaf het eerste moment
versteld staan van het resultaat.
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vrijdag 16 sept. 10.00-16.00 uur • zaterdag 17 sept. 10.00-12.00 uur

Zojuist gepubliceerd:
www.chamlon.nl
Ontworpen en geproduceerd door

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsite's
Softwareontwikkeling Systeembeheer

f Martin Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a

7251 JP Vorden
Tel.(0575)551464
Mobiel: 06 54323046
Fax: (0575) 55 11 05

www.tondapandana.nl

OPEN DAGEN
16 - 17 - 18 SEPTEMBER

van 1O.OO tot 18.OO uur
• Bezichtiging van de collectie op de

kwekerij en in de kas
• De pompoen culinair
• Halloween en pumpkincarving
• Demonstratie bloemwerk en nog veel meer!

Toegang € 2,5O, kinderen t/m 12 jaar gratis

• Ruim 3000 m2 showroom!
• Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!
Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg, (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De
Roskam), tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.sfaapspeciaMstdrempt.nl. email: info@slaapspecialistdrempt.nl.

Maandag open van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag/woensdag 9.00 tot 18.00 uur,
donderdag 9.00 tot 20.00 uur, vrijdag 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 9.00 tot 17.00 uur. 't
GRATIS: montage, bezorgen door heel Nederland, opslag voor latere levering

d e a l e r v a n : A k v a , S v e d e x , A v e k , P u l l m a n , A u p i n g , E a s t b o r n , U b i c a , L a t t o f l e x , J e n s e n , T e m p u r

www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie
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SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

LLUIKEN

NIEUWSTE
KEUKENMODELLEN

EXCLUSIEVE WAND- EN
VLOERTEGELCOLLECTIE

zie: WWW.SHOWROOMKEUKENS.NL

HOljSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

ZEER VEILIG
VEEL VOORDEEL BIJ RUESIN

\~t£- The Urban Sports Car.

Normaal vanaf: 1 11.490

Veiligheidspremie: 1 800

Nu vanaf €10.690*
1 485 extra voordeel op speciale serie Attraction

Kom op
16 en 17

september naar
het Veiligheids-

weekend! A

u KUNT:
UW AUTO GRATIS OP VEILIGH
UW OGEN LATEN METEN
OPNIEUW EEN THEORIE-EXAMEN AFLEGGEN
EEN RIJVAARDIGHEIDSPROEF DOEN

NATUURLIJK KUNT U OOK GEWOON EVEN
KOMEN KIJKEN!

v_^O La vie est belle.

Normaal vanaf: €12.990

Veiligheidspremie: €1.000

Nu vanaf €11.990*
€ 755 extra voordeel op speciale serie Attraction

Eurocasion

\_xT~ Technologie komt tot leven

Normaal vanaf:

Veilighaidspremia

Nu vanaf €16.190
Leaseprijs vanaf € 340.

Technologie waar u wat aan hebt.

Normaal vanaf: € 25.830

Veiligheidspremie: € 3.000

Nu vanaf €22.830

Leaseprijs vanaf € 499. Pack Athena met o.a.
lederen bekleding en stoelverwarming voor € 399'.

ACTIE GEBRUIKT
Op alle gebruikte auto's bij Ruesink:

Van € 2.000,- tot € 4.500,-

Gratis jaarabonnement
op de Autoweek

Van € 4.500,- tot € 7.500,-

Gratis Sony radio
met MP3

Vanaf € 7.500,-

Gratis
Torn Torn
navigatie

g>
TJ
o
O)

l
o>
o.

Tevens uitgestelde betaling van
6 maanden met een maximum

van € 7.500,=
Toetsing BKR en aanbetaling van 25%

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

B RUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetinchem, tel. 0314-323500.

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

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

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

Laarstraat 33, Goor, tel. 0547-274018.

CITROEN
'Geldt op spe< i t i ' ! Ho's. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoerinq Prij i zijn il BTW en BPM, • "n en verwijderingsbijdrage Elke nieuwe Citroen heeft 2 jaar

' , . • .. n ...gen corrosie van binnenuit. Gecombineerd brandstofv. .rui i van 4,1 L/100k. 10,0 L/100km (10,0 km/L) CO,-uitstooi . . i ' tot 238 gr/km.
Financieringen worden verstrekt door Cr: n registl i • BKR in Tiel. De acties zijn geldig t/m 30 september 2005 Uiterste registratiedatum is 30 november 2005. Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de

i i l i i l i i i ! • naar d e actievoorwaarden. Zolang d e voorraa i jen voorbehouden. Citroen prefereert Total. B e l voor ii
-.O 90 of kijk op .-

08111 Hl HI3lltI3l«
lekenen cursussen

(v. beginners, gevorderden, met
ervaring) Start op 19, 20 en

21 sept Cursustijd van 19.30 tot
21.30 u. Kosten 72 euro per

cursus. Voor meer info zie artikel
elders of bel Margriet van der

Haak-de Vries, tel. 06 107 298 49.
E-mail: m.s.devries.nl
www.ithaca.helpt.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

t
\
\
\
\

Te koop
Aardappelen en diverse groenten

Biologisch geteeld

8M 019258M. Abbink
Heideweversweg 8

7255 LV HENGELO (GLD)
telefoon 0575-460059 I

w

l
l
l
l

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-:•:- TUINONTWERP -*-

-*- TUINAANLEG (RENOVATIE) -:•:-
-;•:- TUINONDERHOUD"-

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

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

DE VERGAiNKELlJKHEID
VAN HET LEVEN,

DE DUURZAME HERINNERING
VAN NATUURSTEE!»..

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

advies te woord zullen staan.

RMP
Grafmonumenten

natuursteen

Snelliusstraat 32 7102 ED Winterswijk Tel. 0543 513388
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem Tel. 0314 383107

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

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

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

Openingstijden
ma t/m wo 8. 30 -15. 00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken,
overige afdelingen tot 1 5.00 uur)
vr8. 30-12. 30uur

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

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

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

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

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

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

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

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

Veel bouwstops in Bronckhorst
Gemeente is genoodzaakt bouw stil te leggen als regels niet worden gevolgd

Bouwen volgens de regels is belangrijk. Voor de veiligheid en gezondheid, maar ook om het
karaktervan Bronckhorst te behouden.

Voor het bouwen van huizen, bijgebouwen en bedrijven gelden regels. Deze
zijn opgenomen in de Woningwet en het Bouwbesluit. De regels zijn opge-
steld om veiligheid en gezondheid te garanderen en ervoor te zorgen dat het
karaktervan Bronckhorst behouden blijft. Het is dus noodzakelijk dat bouw-
bedrijven zich hieraan houden, maar dat geldt ook als u bijvoorbeeld zelf
een schuur in de achtertuin bouwt. Helaas blijkt dat dat niet altijd gebeurt.
De gemeente moet dan optreden. Zo zijn in Bronckhorst dit jaaral 15 bouw-
stops afgekondigd. En dat is een vervelende zaak.

De wet onderscheidt voor het
(ver)bouwen van bouwwerken drie
categorieën: vergunningsvrije, licht
vergunningsplichtige en regulier
vergunningsplichtige bouwwerken.

Voor de meeste bouwplannen is een
vergunning nodig. Voor kleinere
bouwwerken, dakkapellen, dakra-
men, (schotel)antennes, aan- en uit-
bouwen, bijgebouwen (bijvoorbeeld

een schuur/tuinhuisje) en overkap-
pingen, kozijn- en gevelwijzigingen,
schuttingen en tuinmuren en zon-
nepanelen en -collectoren kan het
zijn dat u geen vergunning nodig
heeft. Deze moeten echter ook altijd
aan de voorschriften van de Woning-
wet en het Bouwbesluit voldoen.
Onder welke categorie uw bouwplan
valt, kan de gemeente u vertellen.
Ook kunt u meer informatie vinden
op de website www.vrom.nl. Via
deze site zijn verschillende folders
te downloaden.

De gemeente is wettelijk verplicht
bouwactiviteiten in Bronckhorst te
controleren op de voorschriften in
de Woningwet en het Bouwbesluit.
Hiervoor gaan controleurs op pad.
Als de gemeente overtredrngen con-
stateert, worden afhankelijk van de
ernst ervan, maatregelen genomen.
Altijd wordt eerst in overleg met de
betrokkene(n) gekeken of een over-
treding eenvoudig ongedaan ge-
maakt kan worden. Maar soms zijn
overtredingen zodanig dat een bouw
direct wordt stilgelegd. Dit gebeurt
in elk geval als er zonder vergunning
wordt gebouwd, terwijl dit wel nodig
is. Als een bouwstop wordt afgekon-
digd, moet dit ook gemeld worden
aan de politie. De politie maakt dan
een proces-verbaal op. "Het is ver-
velend, maar noodzakelijk als een
bouw stilgelegd wordt", zegt Arne
van Hout, hoofd van de afdeling Bou-

wen en milieu. "Wat ons opvalt, is
dat het regelmatig gaat om activitei-
ten van bouwbedrijven en architec-
ten en die zouden toch beter moeten
weten. Maar het gebeurt ook wel dat
particulieren gaan (ver)bouwen en
er niet aan gedacht hebben eerst
naar de gemeente te gaan. Ik wil
hierbij graag benadrukken dat dit
erg belangrijk is, want als een bouw
wordt stilgelegd, leidt dit vaak tot
extra kosten. Er moeten waarschijn-
lijk wijzigingen in de plannen aange-
bracht worden of zelfs afbreken kan
nodig zijn. En (ver)bouwen is al kost-
baar genoeg. Ook op de vertra-
gingen die de maatregelen opleve-
ren zit natuurlijk niemand te wach-
ten. Wij raden daarom iedereen aan
voor ze gaan (ver)bouwen eerst con-
tact op te nemen met de gemeente.
Onze medewerkers kunnen precies
aangeven wat wel en niet mag. Ook
welstandseisen (een bouwwerk
moet passen in de omgeving) nemen
we hierbij mee. De regels worden
opgenomen in de bouwvergunning,
als deze aangevraagd moet worden."

_ . : • P*» ,

Dus
Gaat u (laten) (ver)bouwen?
Ga altijd eerst naar de gemeente.
De medewerkers van de afdeling
Bouwen en milieu in het gemeen-
tekantoor adviseren u graag over
alle mogelijk- en onmogelijkhe-
den. U voorkomt hiermee onnodige
problemen tijdens of na de bouw.

Let op: gemeentegids Bronckhorst 2006
inde maak
Wegener gaat gids maken

U kent de gemeentegids als een na-
slagwerk boordevol informatie over
de gemeentelijke organisatie, ver-
enigingen, scholen, stichtingen,
bedrijven en instellingen in Bronck-
horst. Natuurlijk wordt ook begin
2006 een vernieuwde gids huis aan
huis verspreid. De nieuwe gids is
wederom voorzien van een handige
bijlage met de openbare telefoon-
nummers van inwoners en bedrij-
ven in Bronckhorst. De gemeente-
gids Bronckhorst 2006 wordt
samen met specialist Wegener
Suurland gemaakt. In de gids is
ruimte voor advertenties van
bedrijven uit Bronckhorst en de
omliggende regio. Heeft u hier een
bedrijf, dan is de kans groot dat
Wegener u, mede namens de ge-
meente, binnenkort benadert over
de advertentiemogelijkheden. U

Aanleg passeerhavens voor landbouw
verkeer op rondweg Zelhem (N315)
Verkeershinder van 12 t/m 26 september 2005

kunt hiervoor zelf ook contact op-
nemen met Wegener via tel. (040)
26421 11.

Als u wijzigingen of aanvullingen
hebt op (adres)gegevens die van uw
instantie/vereniging in de huidige
gemeentegidsen zijn opgenomen,
stuur deze dan zo spoedig mogelijk
naar Wegener Suurland BV, Post-
bus 9510, 5602 LM Eindhoven o.v.v.
Gemeentegids Bronckhorst. In de
huidige gids zit hiervoor een spe-
ciaal formulier, maar een brief-
(kaart) volstaat ook. Het is niet
alleen voor ons als gemeente
van belang inwoners zo actueel
mogelijk te informeren, ook voor
uw vereniging/instantie is het
belangrijk op juiste wijze vermeld
te staan, bijvoorbeeld voor nieuwe
leden die zich willen aanmelden.

De provincie Gelderland werkt van
12 t/m 26 september op de Rondweg
in Zelhem (provinciale weg N315).
Tussen de rotonde Stikkenweg en de
rotonde Ruurloseweg worden zes
passeerhavens voor het landbouw-
verkeer aangelegd. Ook wordt voor
het verkeer op deze weg een advies-
snelheid van 60 km per uur aange-
geven. De werkzaamheden worden -
buiten de spits tussen 09.00 en 15.30
uur uitgevoerd. Het verkeer wordt
met behulp van tijdelijke verkeers-
lichten over een rijbaan langs het
werk geleid. Hierdoor kan verkeers-
hinder ontstaan.

Feestelijke opening
De passeerhavens worden aange-
legd als 'proef' voor het toestaan van
het landbouwverkeer op de Rond-

weg. Op 26 september opent de pro-
vincie samen met de gemeente off i-
cieel deze passeerhavens. Het pro-
gramma begint om 15.00 uur op de
carpoolplaats aan de Stikkenweg en
eindigt om 16.30 uur bij Ellen's eet-
huisje aan de Burg. Rijpstrastraat in
Zelhem. Hier vindt ook de prijsuit-
reiking van de kleurwedstrijd voor
de basisscholen, groepen 1 t/m 4,
plaats.

Gemeentewijzer online is geen gemeentegids Bronckhorst

Van enkele bedrijven in Bronckhorst hebben wij vernomen dat zij bena-
derd zijn door het bedrijf 'Gemeentewijzer online' voor een advertentie.
Deze aanbieder is niet betrokken bij de gemeentegids Bronckhorst 2006
(de papieren huis aan huis uitgave of de digitale versie die op de website
van de gemeente staat), waar de gemeente op dit moment samen met uit-
gever Wegener Suurland aan werkt. Een advertentie bij gemeentewijzer
online heeft dus niets te maken met de gemeentegids Bronckhorst.

Website
V x X *

Surf eens over
www.bronckhorst.nl om meer te
weten te komen over de gemeente.

Bijvoorbeeld over hoe de afval-
inzameling of het leerlingenver-
voer is geregeld of om de notulen
van de laatste raadsvergadering
na te lezen.



Jongeren tussen de 12-23 jaar kom naar het Jongerenslotdebat op 14 september in Vorden!

Ben je tussen de 12 en 23 jaar en
inwoner van Bronckhorst dan heb
je voor de zomervakantie een brief
ontvangen over het nieuwe jeugd-
beleid dat de gemeente gaat ontwik-
kelen. Daarin is onder andere
gevraagd of je mee wilt werken aan
een enquête, waarbij je kans maakte
op een MP3 speler! Een groot aantal
van jullie heeft deze ingevuld.
Onder andere met jouwant-
woorden stellen we het nieuwe
jeugdbeleid op.

De volgende stap is het JONGEREN-
SLOTDEBAT. Hierbij nodigen we je
van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens deze avond onder leiding van
Hanno Ambaum (ervaringsdeskun-
dige) kun je aan de hand van een
aantal onderwerpen spreken met
andere jongeren, gemeenteraadsle-
den en mensen die professioneel of
vrijwillig met jongeren werken.
Je krijgt dus nog een keer de kans
om je mening te geven over dingen
die jij als jongere in de gemeente be-

langrijk vindt. Ook deze informatie
nemen we mee in het jeugdbeleid.
Aan het eind van de avond verloten
we de MP3 speler. Natuurlijk is er
tijdens de bijeenkomst ook muziek.
Hiervoor hebben we uitgenodigd:
LADY EN DE VAGE BAND.

Dat wil je toch niet missen? Een
avond over onderwerpen die jij be-
langrijk vindt, goede muziek en wie
weet neem jij de MP3 speler mee
naar huis!

Kom daarom op:

U SEPTEMBER VAN
20.00-22.30 UUR

IN SPORTHAL 'T JEBBINK,
'T JEBBINK 13, VORDEN

Vanzelfsprekend zijn naast jongeren
ook andere belangstellenden wel-
kom tijdens de avond. Voor meer
informatie over het jeugdbeleid: kijk
regelmatig op www.bronckhorst.nl.
Je kunt ook contact opnemen met

jongerenopbouwwerker, Jore Bron,
tel. (06)38242281 of e-mail:
jowbronckhorstf9planet.nl.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Hoog-Keppel, 17 en 18 september 2005, besloten tuinfeest met muziek, weiland aan de

A.G. Noijweg 51
• Halle, 9 oktober 2005, autocross-wedstrijd, hoek Aaltenseweg/Stuifveenweg
• Zelhem, 5 november 2005, uitvoering gymnastiek en jazz, sporthal de Pol
• Vorden, 13 november 2005, hobbybeurs, dorpscentrum Raadhuisstraat 6
• Vorden, U t/m 8 januari 2006, kerst/wintercircus, camping/stoeterij de Goldenberg

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. aan b en w. Voor meer
informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid, tel.
(0575)750224/29.

Bouwvergunningen
• Drempt, Rijksweg 30, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo Gld., Roessinkweg 4, geheel vernieuwen van een berging/garage
• Hengelo Gld., Winkelskamp 3, geheel plaatsen doorgang van Winkelskamp 5 naar 3
• Laag-Keppel, Rijksweg 91, geheel oprichten van een serre onder de bestaande veranda van

horecagelegenheid 'De Gouden Leeuw'
• Olburgen, Zandweide 3, oprichten woning met garage/berging
• Steenderen. Tulpstraat 16, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning
• Vorden, Burg. Galleestraat 10, gedeeltelijk vernieuwen/vergroten woning
• Vorden, De Horsterkamp 8, gedeeltelijk veranderen balustrade brug en 2e verdieping kasteel

(voormalig gemeentehuis)
• Vorden, De Jongstraat 71, plaatsen negental gegalvaniseerde gaasschermen voor

klimopplanten en plaatsen vijftal houten schermen voor klimhortensia om de tuin van de
openbare weg te scheiden uit overwegingen van veiligheid en privacy

• Vorden, Enzerinckweg 12, bouw kapschuur (stalling paard, parkmachines en opslag)
• Vorden, Nijverheidsweg 3, gedeeltelijk vergroten bedrijfshal

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem. Wolfersveenweg 27, voor de bouw van een schuur van 75 nr>2 ter vervanging van te

slopen schuren tot een oppervlakte van 149 m2 (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied,
herziening 2-1988')

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 39/W19, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning (geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988')

Het ontwerpbesluit artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen van 15 september t/m 12 oktober 2005; het ontwerpbesluit artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van
15 september t/m 26 oktober 2005, tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. Een ieder kan gedurende de
termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten naar keuze schriftelijk of
mondeling naar voren brengen bij b en w.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Kastanjelaan ong., voor het geheel oprichten van vier woningen (geldend

bestemmingsplan "t Paradijs fase III 2003'. de maximale goothoogte (5,5 m.) wordt
overschreden (5.8 m.)

• Vorden, Mispelkampdijk 10, voor het uitbreiden van een woning (geldend bestemmingsplan
'Vorden Zuid-West 1992')

Het eerst genoemde bouwplan ligt van 15 september t/m 26 oktober 2005 tijdens de openings-
tijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu.
Het als tweede genoemde bouwplan ligt van 15 september t/m 28 september 2005 tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Voor beide
plannen geldt dat wanneer u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid bent de
stukken in te zien, u een afspraak kunt maken met een van de medewerkers van deze afdeling,
tel .(0575)750288.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Winkelskamp 3-5, voor het bouwen van een tussenlid als berging/doorgang

tussen twee sportzalen. Het betreft een tijdelijke vrijstelling van de voorschriften van het
bestemmingsplan 'Winkelskamp 1988' voor een periode van maximaal 5 jaar

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Wolsinkweg 1, voor het bouwen van een tuinhuis buiten het agrarische bouwper-

ceel (vrijstelling van het bepaalde in het bestemmingsplan 'Buitengebied 1984', past wel in het
in procedure zijnde bestemmingsplan 'Buitengebied 2001' (agrarisch bouwperceel gewijzigd))
Steenderen, Kastanjelaan ong., voor het geheel oprichten van vier woningen. Het betreft een
vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan "t Paradijs fase III 2003'
(de maximale oppervlakte van bijgebouwen (20 m2) wordt overschreden (30 m2)l

De bouwplannen en de bovengenoemde ontwerpbesluiten (artikel 19, lid 3 WRO) liggen van
15 september t/m 26 oktober 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575)750288.

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

Verleende vergunningen, vrijstellingen en
ontheffingen

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 5 september 2005:
• Vorden, Gazoorweg 6, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, het Leemgoor 16 en 18, bouwen dubbele carport
Verzonden op 8 september 2005: +• j*
• Hummelo, Rozegaarderweg 11, gedeeltelijk veranderen en vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 5 september 2005:
• Baak, Zutphen Emmerikseweg 145, oprichten inpakruimte
• Hengelo Gld., Tramstraat 2a, 2b en 2c, bouwen drie woningen. Verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, het Schapenmeer 1, vergroten vakantiewoning. Verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Plantsoenstraat 2, gedeeltelijk veranderen woonhuis
Verzonden op 6 september 2005:
• Vorden, Almenseweg 28, bouwen bijgebouw
Verzonden op 8 september 2005:
• Hengelo Gld., Spalstraat 43, 43a, 43b, 45, 45a, 45b, de bouwvan zes appartementen. Verleend

met vrijstelling op grond van artikel 19. lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, geheel vernieuwen van een agrarisch bedrijfsgebouw. Verleend

met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Lindeseweg 18a, vernieuwen en veranderen agrarisch bedrijfsgebouw
• Steenderen, Kastanjelaan (ong.) kavel 68. bouwen woning met garage
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 4, realiseren mestopslag
• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3, verbouw voormalig bankgebouw tot woning
• Zelhem, Ruurloseweg 23a, plaatsen zwembad. Verleend met vrijstelling op grond van artikel

19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen
Verzonden op 5 september 2005:
• Zelhem, Hummeloseweg 18, geheel slopen asbesthoudend dakbeschot woning
Verzonden op 6 september 2005:
• Hengelo Gld., Hummeloseweg 25, geheel slopen dakbedekking en asbesthoudend dakbeschot
Verzonden op 8 september 2005:
• Halle, Halle-Heideweg 25, sloop asbesthoudend dakbeschot
• Vorden. Zutphenseweg 39. het gedeeltelijk slopen van binnenmuren, het geheel slopen van de

betonvloer met putten, het verwijderen van de dakpannen en het verwijderen van een aantal
houten buitenkozijnen met deuren van een opslagruimte

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 31 augustus 2005:
• Baak, Dollemansstraat 12, voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit (geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied 1993/2000')
Verzonden op 5 september 2005:
• Hengelo Gld., Handwijzersdijk 2, voor het tijdelijk bewonen van een stacaravan (geldend

bestemmingsplan 'Kom Es An 1997')

Vrijstelling artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 9 september 2005:
• Baak, Dollemansstraat 12, voor de overgang van agrarische naar burgerwoondoeleinden

Kapvergunningen
Verzonden op 1 september 2005:
• Zelhem, Ruurloseweg 23a. voor het vellen van één acacia. Herplantplicht
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 69, voor het vellen van vijf coniferen één hulst. Herplantplicht



Openbare bekendmakingen

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 13 september 2005:
• Laag-Keppel, Hummeloseweg 8a. voor verbranding nabij de Keppelsestraat
• Halle, Halle-Heideweg 15, voor verbranding nabij de Halle-Heideweg
• Zelhem, Populierenweg 5, voor verbranding nabij de Populierenweg
• Keijenborg. Remmelinkdijk 10, voor verbranding nabij de Remmelinkdijk

Ontheffing Wegenverkeerswet
• Halle, stichting Nijmansfeest, een oriëntatierit over diverse wegen in onze gemeente op

9 september 2005 van 19.00 tot 22 uur

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen kunnen rechtstreeks belang-
hebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten aan aanvragers
(zie datum bij de bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen
tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu,
Ruimtelijke en economische ontwikkeling en Openbare werken. In het bezwaarschrift moet
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna, ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Monumentenvergunning
Verzonden op 6 september 2005:
• Baak, Wichmondseweg 17, Kerk Heilige Martinus, voor het plaatsen van een tussenwand en

de herinrichting van het liturgisch centrum (rijksmonument)

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. Het
besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondisse-
mentsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden
verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
«•-Vorden, in verband met het herstraten van de weg is het Elshof van 12 september t/m

15 november 2005 afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden zullen in deze periode in
gedeeltes worden uitgevoerd. Getracht wordt de overlast tot een minimum te beperken

Vorden, in verband met het houden van open dagen en bezichtiging van de collectie op de
kwekerij, in de tunnels en de kas van PompoenerieTonda Pandana, geldt van 16 t/m 18 sep-
tember a.s. een stopverbod op en langs de beide zijden van de Oude Zutphenseweg vanaf de
Zelstweg tot aan de Hamelandweg

• Hummelo, in verband met het volksfeest op 13 en 14- september 2005 gelden de volgende
verkeersmaatregelen: de Torenallee (N314). tussen de Broekstraat/Zutphenseweg en de
Zutphenseweg, de Dorpsstraat en de Hummeloseweg, tussen de Zelhemseweg/Dorpsstraat,
zijn op 13 september van U.OOtot 19.00 uur en op U september 2005 van 08.00 tot 19.00 uur
afgesloten voor het verkeer. De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer is: komende
vanaf Toldijk vanaf de kruising Torenalle/Broekstraat via de Broekstraat, naar de Zelhemse-
weg en komende vanaf Laag-Keppel vanaf de kruising Hummeloseweg/Zelhemseweg via de
Zelhemseweg en de Broekstraat naar de Torenallee

• Zelhem, in verband met het houden van de jaarlijkse septemberfeesten gelden onderstaande
tijdelijke verkeersmaatregelen:
- de parkeerplaats nabij sportcomplex de Pol gelegen aan de Vincent van Goghstraat is van

13 t/m 19 september 2005 afgesloten
- de Vincent van Goghstraat, gelegen tussen de Jacob van Ruysdaelstraat en de Frans Hals-

straat, is van 14 t/m 18 september 2005 afgesloten
- het Stationsplein met parkeerplaats en de dr.Grashuisstraat, vanaf het Stationsplein tot

huisnr. 24. zijn op 17 september 2005 van 12.00 tot 18.00 uur afgesloten
-de Markt is op 15 september 2005 van 19.30 tot 20.00 uuren 16 september 2005 van 09.45 tot

10.15 uur afgesloten
- op de Vincent van Goghstraat, tussen de Halseweg en de Jacob van Ruysdaelstraat en het

gedeelte tussen de Jan Steenstraat en de Frans Halsstraat geldt aan beide zijden van de weg
een parkeerverbod van 14 t/m 18 september 2005

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

Bestemmingsplannen
Onthouding goedgekeurd wijzigingsplan 'Michelstraat 4a Zelhem'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 23 augustus 2005 goedkeuring onthouden aan
het wijzigingsplan 'Michelstraat 4a Zelhem'. Het plan heeft betrekking op het vergroten van een
agrarisch bouwblok op het perceel Michelstraat 4a in Zelhem.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 15 september t/m
26 oktober 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575] 75 03 70.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van ter inzagelegging tegen het besluit tot
onthouding van goedkeuring beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Zutphen-Emmerikseweg 75b'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Zutphen-Emmerikseweg 75b' ligt van
15 september t/m 12 oktober 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op het vestigen van een watersportbedrijf in de bestaande bedrijfs-
bebouwing.

Inspraak bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp, herziening 2005-2'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp, herziening 2005-2' ligt van
15 september 2005 t/m 26 oktober 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien. dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Dit plan heeft betrekking op:
• gewijzigde ontsluiting van enkele bedrijfspercelen
• gewijzigde ontsluiting en uitbreiding van het bedrijf VIV Vreeland
• verruiming van de gebruiksmogelijkheden van boerderij Reuterink

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

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Keijenborg Noord 2004 Eijkelkamp'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 19 augustus 2005 het bestemmingsplan
'Keijenborg Noord 2004 Eijkelkamp' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de bouwvan
twee woningen op percelen tussen de Koldeweiweg en de Hengelosestraat. Het plangebied
maakt momenteel deel uit van de tuin, behorende bij het perceel Koldeweiweg 6 in Keijenborg.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 15 september t/m
26 oktober 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de
beroepstermijn in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat
op het verzoek is beslist.

Wet milieubeheer
Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 15 september t/m 26 oktober
2005 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer
ter inzage:
• Steenderen, Landlustweg 2, voor het veranderen van de inrichting, waarop het Besluit detail-

handel en ambachtsbedrijven milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft
betrekking op de opslag en verkoop van carbid.

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften van bovenge-
noemd besluit. Omdat het besluit geen specifieke voorschriften geeft voor de opslag van carbid
worden nadere eisen opgelegd.

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 15 september t/m 26 oktober
2005 tijdens de openingstijden ter inzage een verklaring tot acceptatie van een melding op grond
van artikel 8.19. lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Keijenborg, Branderhorstweg 3, voor het realiseren van een nieuwe werktuigenloods
Deze verklaring is op 13 september 2005 verzonden.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden echter niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting als gevolg van de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. Bezwaarschriften
worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente
Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van
het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Gelijk met indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening.

Ontwerpbesluiten
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 15 september t/m 26 oktober
2005 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Steenderen, Landlustweg 2, voor het stellen van nadere eisen voor de opslag van carbid

(art. 5.1 .b Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven en afd. 3.4 Awb)
• Hengelo Gld., Moatweg 6, voor een uitbreidingsvergunning voor een vleesvarkensbedrijf

(art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de
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vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 27 oktober 2005. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gege-
vens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen
tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en milieu,
tel . (0575)750287.

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.5 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 15 september t/m 26 oktober
2005 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Drempt, H. Remmelinkweg 7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een veehouderij

De strekking van het besluit/de verlening luidt:
Voorzover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verteend onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd

b.degenen die tegen het ontwerpbesluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het

eerdere ontwerpbesluit
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

bedenkingen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Graven-
hage en wel vóór 27 oktober 2005.

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

Wet bescherming persoonsgegevens
B en w hebben uitvoering gegeven aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De meldings-
plichtige verwerkingen persoonsgegevens zijn gemeld bij het College Bescherming Persoons-
gegevens en er is een inventarisatie gemaakt van de niet-meldingsplichtige verwerkingen van
persoonsgegevens.

U kunt deze verwerkingen gedurende de openingstijden inzien in het gemeentekantoor. Het
inzien van de registraties is kosteloos. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
kunt u verzoeken om inzage van uw gegevens. Als blijkt dat deze niet juist zijn, kunt u vragen
om correctie. Voor het indienen van een verzoek om inzage van uw gegevens bent u op grond
van deze Wet een vergoeding verschuldigd.

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels
De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.
Alles op voorraad: 40.000 m2.

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

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

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

vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.
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Twente-route

Op! Diverse voorraadtegels voor stuntprijzen.
Prijzen vanaf € 5,00/m2. OP=OP

Totaal warenhuis
Jansen „de

KOOPZONDAG
18 SEPTEMBER

Profiteer NU

10 tot 25% KORTING
op het gehele assortiment incl. nieuwe collectie!

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

We gaan voor kwaliteit.'.'!
Aanbiedingen deze week

Bloemkool voor 0.69
Nieuwe oogst conference peren of delcorf

appels 2 kilo 0.99
Komkommers 3 voor 0.99

AARDAPPELEN
eigen oogst frieslander-premiere bildstar dore

v.a. l O kilo 2.99
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575-45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

POSTERS
d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575)55 10 10
Fax (0575) 55 1086
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

Weevers druk

Halseweg 3l, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314)625053
Fax (0314) 65 06 43

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

Acquisiteur: FELIX TAKKENKAMP, Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen, Telefoon (0575) 45 23 98

De HEESTERHOF AL m JAAR NET EVEN ANDERS

Daarom geven we t/m
ZA l OKT 12Wo KORTING

Op alle in voorraad zijnde planten waar geen korting op

zit en contant betaald

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Tel: 06-53362300 of 0575-462892
E-mail heesterhof@hotmail.com

website www.deheesterhof.nl

Vanaf l september de volgende openingstijden

wo t/m vr 13.00-17.00 uur za gehele dag of op afspraak

Grote maat Rododendrons geknopt en in pot gekweekt

70 cm hoog speciaal geprijsd van € 25.00 voor € 20.00 p st

De HEESTERHOF AL m JAAR NET EVEN ANDERS
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KERKSTRAAT 3

In centrum van Halle gelegen, royale VRIJSTAANDE
SEMI-BUNGALOW met slaapkamer en doucheruimte
op begane grond, en dubbele garage met bergzolder.
Rondom voorz. van rolluiken en screen aan voorzijde.
Bouwjr. ± 1970; Inh. ± 500 m3 incl. gar; Opp. 415 m2.
VRAAGPRIJS € 298.000,= K.K.

Info: Rabomakelaars, kantoor Doetinchem,
tel. 0314-33 56 77, doetinchem@rabomakelaars.nl

Kijk voor meer dan
300 woningen op
www.rabomakelaare.nl

rabomakelddrs.nl

HOETINKHOF 153

Op een rustige locatie gelegen verrassend ruime
TUSSENWONING met vrijstaande berging. In deze
kindvriendelijke buurt ligt een zeer ruim speelveld om
de hoek.
Bouwjr. 1982; Inh. ca. 350 m3; Opp. 145 m2.
VRAAGPRIJS € 199.000,= K.K.
Info: Rabomakelaars, kantoor Zutphen,
tel. 0575-54 74 44, zutphen@rabomakelaars.nl

HANS MEMLINGSTRAAT 3

In gewilde, kindvriendelijke woonwijk nabij centrum van
Zelhem gelegen HELFT V/E DUBBEL WOONHUIS
met garage, carport en diepe achtertuin welke volop
privacy geeft.
Bouwjr. ca. 1978; Inhoud ca. 400 m3; Opp. 246 m2.
VRAAGPRIJS € 229.000,= K.K.

Info: Rabomakelaars, kantoor Doetinchem,
tel. 0314-33 56 77, doetinchem@rabomakelaars.nl

ZELHI M

KOERIERSHOEK 4

Gunstig gelegen in gewilde en kindvriendelijke woon-
omgeving ligt deze ruime en goed onderhouden
HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met garage
en carport.
Bouwjr. ± 1985; Inh. ± 375 m3; Opp. 221 m2.
VRAAGPRIJS € 254.000,= K.K.
Info: Rabomakelaars, kantoor Doetinchem,
tel. 0314-33 56 77, doetinchem@rabomakelaars.nl

Didam, Doetinchem, 's-Heerenberg, Varsseveld-UIft, Winterswijk en Zutphen LMV

BRUNCHBUFFETTEN
ledere laatste zaterdag van de maand. Brunchbuffet, warm en koud
€ 14,50 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 8,50 p.p. Gaarne reserveren

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus",

waar nu dagelijks geopend vanaf 12.00 uur,
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Pirr, oftewel hete kip,
het bekende halve haantje van de gril en kipfüets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grofe groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl
.•pNARTE

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

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

Voor kinderen nu een groot luchtkussen aanwezig

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

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

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

wat betaalbaar is.

Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden.

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

Op de eerste
najaarscollectie

-20%
m. u. v. jassen

De ski- en boardbroeken
zijn binnen

wheel
Netwerkweg 7, 7251 KV Vorden

Tel. (0575) 55 42 28

KOMT ER IN UW

NAASTE
FAMILIE
DIABETES VOOR?
250.000 Mensen in Nederland

hebben diabetes zonder dat
ze het zelf weten. Daarom zou
iedereen de Diabetes Risico

Test moeten doen op

www.diabetesfonds.nl
of bel 0800-5766 123

^: Diabetes Fonds

Jubileumactie Nefit
&

Open huis Installatiebedrijf
Janssen Keijenborg

15 Jaar geen zorgen

Bij aankoop van een nieuwe HR-ketel heeft u vanaf
80 euro per jaar voor 15 jaar lang geen enkele verde-
re kosten aan uw HR-ketel. Uw HR-ketel wordt jaarlijks
onderhouden en alle storingen welke voor kunnen ko-
men aan uw HR-ketel worden snel en vakkundig ver-
holpen zonder enige verdere kosten. Kom ook op 17
September naar onze open dag van 13:00 tot 18:00,
daar kunnen wij u alles laten zien wat u wilt weten en
u een persoonlijk advies geven. Deze actie loopt tot 31
december 2005.

Installatiebedrijf
Janssen
Keijenborg r

Telefoon 0575 - 46 17 60 rf
www.instaljanssen.nl

St. Janstraat 39
7256 BB Keijenborg

Nefit houdt Nederland warm NEFIT



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

Koetsenrit 'In Stap en Draf' in een prachtige
omgeving
De vereniging het aangespannen
paard In Stap en Draf organiseerde
zondag 4 september een klasse-
mentsrit. Aan de koetsentocht
door het buitengebied van Henge-
lo deden vijftig aanspanningen
mee. Tijdens dit evenement was er
tevens op het terrein De Hietmaat
een wedstrijd voor dressuur en
vaardigheid. Hieraan deden dertig
deelnemers mee.

De jurering voor authentieke aan-
spanningen werd verzorgd door de Na-
tionale Vereniging Traditioneel Gerij
(NVTG). De behaalde punten telden
mee voor het Nationaal kampioen-
schap.
Ook voor de niet authentieke aan-
spanningen was er een prijs te verdie
nen. Volgens de jury waren er enkele
bijzonder mooie aanspanningen bij.

Om tien uur vertrok de stoet vanaf het
evenemententerrein De Hietmaat.
Voorop ging de aanspanning met
vaandel van de organiserende vereni-
ging In Stap en Draf. Verschillende ty-
pe rijtuigen volgenden zoals de lan-
dauers, recreatie- toer- en marathon-
wagens, Spiders, Wagonetten en vele
andere aanspanningen.

De sherrystop van de morgenrit was
bij de familie Schieven aan de Scharf-
dijk. Het publiek kon hier al het moois
bekijken maar ook tijdens de pauze op
het terrein De Hietmaat.

De middagrit ging richting Keijenborg
waar op het Booltinkplein een sherry-
stop was. In een gesloten formatie
ging de stoet richting De Hietmaat
waar de finish was. Het was een ge-
slaagde rit met mooi zomerweer. De
deelnemers genoten van het prachtige
coulisselandschap en van de afwisse-
lende omgeving.

UITSLAGENLIJST
Rubriek: 1.= Authentiek jurering 2. = Niet-Authentiek jurering 3.= Recreatief-jurering

nibr. nr deelnemer

l 11 fam. Hoftijzer-Eggink
l 24 mv. W. Nieuwburg
l 13 dhr. G.J. Meijrink
1 36 dhr. GJ. Borninkhof
2 3 dhr / mv. B.H.G. Balster
2 19 dhr. BA. te Roller
3 16 dhr. D. Detwiler

plaats soort
paard/pony

tijpe rijtuig aantal beh.
punten

Aalten Haflinger
Eefde KWPN
Brammen Haflinger
Zelhem Fries
Beekbergen Hackney
Marien-velde KWPN
Velp Fries

Zwitserse Wagonette 71.5
Dos a Dos 69
Oost. Huwelijks / feestkoets 67.5
Victoria 58.5
'Old Times' Gig 72
Victoria replica 71.5
Marathon-wagen 61

Klasse-
ring

Ie
2e
3e
4e
Ie
2e
Ie

UITSLAG
van de Dressuur en Vaardigheids-
wedstrijd te Hengelo op 4 septem-
ber 2005

Er wordt twee keer een Dressuurproef
verreden in twee ringen en daarmee
heeft elke klasse ook twee keer een
winnaar.

Rubriek 1/6: enkelspan paard klasse B:
Ie prijs: Jan Visser, Laag Keppel / Juliet-
te Post, Garderen

Rubriek 2/7: enkelspan paard klasse
L,Z:
Ie prijs: Patrick Niesink, Keijenborg 2x

Rubriek 3/8: enkel- en tweespan pony
klasse B:le prijs: Patrick Wormgoor,
Zelhem / Jolanda Beunk, Barchem

Rubriek 4/9: enkel- en tweespan en
tandempony klasse L,M,Z:
Ie prijs: Henk Ligtenbarg, Neede /Joop
Aalderink, Toldijk

Rubriek 10: hobbyklasse (niet start-
kaarthouders):
Ie prijs: Gijs Lourens, Geesteren GLD
2x

De Vaardigheidswedstrijd is in drie ru-
brieken verdeeld:

Rubriek 11: klasse LMZ, Paard:
Ie prijs: Gerrit Velderman, Geesteren
GLD

Rubriek 12: klasse LMZ, Pony:
Ie prijs Patrick Wormgoor, Zelhem

Rubriek 13, Hobbyklasse:
Ie prijs: Veronique Hoogenkamp,
Zelhem

Voor het aller-laatste plaatselijke nieuws: www.contact.nl

ij bij Chevrolet Chevrolet

Kalos

vanaf € 9.995,

Lacetti

vanaf €14.995,-

mf GO 300* voor € 99,- op de Kalos of Lacetti

Altijd handig, zo'n TomTom navigatiesysteem. Daarom krijg je 'm nu bij de Kalos en Lacetti voor maar € 99,-. Beide auto's staan al bekend om hun enorme
veelzijdigheid en gebruiksgemak, en nu wijzen ze je ook nog de weg. De Kalos kenmerkt zich door zijn sportieve design en optimaal ruimtegebruik. De Lacetti
is een ruime en veilige 5-deurs family coupe met voor- en zij-airbags en radio/CD-speler. Vind snel je weg naar de Chevrolet dealer en maak een proefrit.
Chevrolet. It's a big plus

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

CHEVROLET
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Compacttrekkers van 18 tot 45 pk, Zitmaaier van 17 pk
hydraustatisch- of mechanisch aangedreven 3 cylinder diesel

BBS?Skibcuira:Japanse. kwcUiteitsprcducten Kaai

Professionele maaiers
van 21 - 28 - en 35 pk

kunnen:
maaien, grasopvangen,

mulchen, ploegen, frezen,
spitten, graven, laden,

trekken, schuiven,
vegen en nog veel meer.

Meer informatie ?

Herman Smees
Ambachtstraat 9, Zelhem

Tel.(0314) 62 18 13 Fax (0314) 62 18 65
www.smces.nl

<*,„
6 13.50 met witte wijnsaus

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

* Antiek restauratie
* Meubel reparatie
* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

Industriepark 17 Zelhem
0314-621959 / 06-23232400

NIEUW IN ZELHEM:
nutasnelseruice

Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen

ACTIE SEPTEMBER

APK vanaf € 29,=

* Uitlaten 15% KORTING

Banden tot 30% KORTING

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871
(achter het pand van autowascentrum

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Enorme stankoverlast treft
Hummelo en wijde omgeving

De politie heeft vrijdagochtend 9 september een 45-jarige agrariër uit Hummelo
bekeurd omdat hij op een akker aan de Broekstraat een hoeveel bedorven kuil-
voer had verspreid met de bedoeling dit onder te werken.
De politie heeft in samenwerking met de gemeentelijke dienst verdere versprei-
ding van het restant van dit kuilvoer, dat nog op het erf van de man lag, stil
gelegd en met de agrariër afgesproken de uitgereden stoffen direct onder te
werken. Hiervoor zal de man nog een aantal uren (naar schatting tot 16.00 uur)
nodig hebben. Pas daarna zal naar verwachting de stankoverlast gaan afnemen.
Bij de politie zijn ongeveer 25 telefonische klachten hierover binnengekomen.
Ook bij de gemeenten en provincies kwamen klachten binnen. Dat aantal is bij
de politie niet bekend.

WILLEMSEN
AUTOSCHADE & TRUCKSTYL ING

Handelsweg 11 Zelhem ,

Tel. 0314-622839 W'

FAX. 0314-623244

www.autoschadewillemsen.nl

FOCWA ^

Dé naam voor schadeherstel in de regio

AVANTI

De nieuwe wintergidsen zijn uit!

Stationsstraat 7 • 7021 C J • Zelhem
Tel. 0314-626 171

www.zelhem.vakantiexperts.nl

Kinderboekenweek in de
Zelhemse Bibliotheek

Van 5 t/m 15 oktober vindt de jaarlijkse
Kinderboekenweek plaats. In die periode wordt er
landelijk extra veel aandacht geschonken aan
kinderboeken. Een jury van volwassenen reikt een
Gouden Griffel en een Gouden Penseel uit voor het
best geschreven en geïllustreerde kinderboek. Ook
de boeken die de Kinderjury het mooist vond, krijgen
veel aandacht. Het thema van de Kinderboekenweek
van dit jaar is Toveracademie.

Bibliotheek Zelhem organ-
iseert in het kader van de
Kinderboekenweek activi-
teiten voor de diverse leefti-
jdsgroepen. Voor kinderen
van groep l en 2 van de
basisschool is er de pop-
penkastvoorstelling 'Jan Klaassen leert toveren'. De
kinderen in de leeftijd van groep 3, 4 en 5 kunnen
luisteren naar, en meezingen met, schrijfster
Marianne Busser, Zij heeft samen met haar man Ron
Schrëder meer dan 150 boeken en zo'n 1000 kinder-
liedjes geschreven! Voor de kinderen van groep 6, 7
en 8 komt er ook een schrijver op bezoek in de bib-
liotheek. Het is Tais Teng. Deze schrijver, beeldhouw-
er en tekenaar heeft vooral griezelboeken geschreven
voor kinderen van 9 tot 13 jaar. Veel van deze boeken
zijn in de bibliotheek te vinden. Behalve voorlezen en
vragen beantwoorden zal Tais Teng ook samen met
de kinderen tekenen.

Na afloop van het bezoek van beide auteurs bestaat
er de mogelijkheid boeken van hen in de bibliotheek
te kopen. Dit in samenwerking met de plaatselijke
boek- en kantoorhandel Bonvrie. Marianne Busser en
Tais Teng zullen deze aankopen van hun handteken-
ing voorzien.

Verder kunnen alle kinderen van 6 tot 13 jaar mee-
doen met een Bibliotheek-Versier-Wedstrijd die
samenhangt met het thema van de kinderboeken-
week: Maak van de bibliotheek een toveracademie.
Versier hem met tovenaars, toverheksen, toverat-
tributen, met collages, met tekeningen, met kijk-
dozen gevuld met b.v. een heksenhut, tovenaarskas-
teel, griezellokaal, spoken, skeletten of andere
griezelige dingen.

De kinderen kunnen dit individueel doen, of in
groepjes of in klassenverband. Voor iedere categorie
zijn er mooie prijzen te winnen. Een echte jury
bepaalt wie de prijswinnaars zijn. De versieringen
moeten uiterlijk vrijdag 30 september bij de biblio-
theek ingeleverd worden. Gratis kaarten voor de pop-
penkast en het bezoek van Marianne Bussser en Tais
Teng zijn vanaf 27 september in de bibliotheek af te
halen.

AUTORIJMN ZONDER RIJBEWIJS
'Officieel Mini
Cruiser Dealer*

* Reparatie en onder-
houd alle merken
minicars.

'Diverse gebruikte
minicars op voor-
raad.

mini

Vergroot je wereld.

REINDSEN V.O.F Automobiel en Taxibedrijf

/-r

APK-keuringsstation
Achter de Hoven 8 - 7021 AG Zelhem

Telefoon 0314-62 1533

www.Reindsen.com

KTNDEROPPAS
WALKING'

- PE*SQNAL TRAINING
"X

SKÏEN/SNOWBOARDEN
'BODYPUMP _ BODYBALANCE _ BQBVJAlVL RPM

sffel*Sk KICKFUN _ POWERPLATE _
FiT^ss/PERSONALTRAiNiNG _ MËQISCH FITNESS

SENIOREN., JEUGD-, en BEDRIJFS FITNESS
NORDIC WALKING _ SKAT-^N

DtPLAJS (afslankciirsus) _ SAUNA '_'

ML SPORT £SINOWCENTER
Brinkweg38 Zelhèra
0314-620026 SPORT &SNOWCENTER
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Vooraf werd er in de media al veel
aandacht besteed aan de spectacu-
laire modeshow. Daar is niets te-
veel mee gezegd. De eerste Henge-
lose Modespektakel was afgelopen
zondag inderdaad een perfecte
show. De groots opgezette mode-

show werd verzorgd door een aan-
tal Hengelose modezaken, kapsa-
lons en schoonheidssalons.

Op een flitsende en professionele ma-
nier kreeg het enthousiaste publiek
een prachtige show voorgeschoteld in

een sfeervolle sporthal De Kamp.
Naast de plaatselijke modellen liepen
er ook professionele modellen mee
over de catwalk.

De spotlight en de spetterende mu-
ziek zorgde voor een perfecte ambian-

ce. Het was genieten voor het publiek
die een afwisselende show zag met
veel vaart.

Er werden twee modeshows gegeven.
Beide shows trokken samen 1.200 toe-
schouwers.

Jong en oud waren vol lof over de mo-
deshow. Het was dan ook een groot
succes.

In de volgende editie van Weekblad Contact
een uitgebreid verslag.
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Na 30 jaar is de vertrouwde Zelhemse fotowinkel verhuisd naar een nieu-
we locatie. Het pand aan de Pr. Irenestraat, dat in 1975 door fotograaf
Henk Klein Hesselink werd ge-bouwd, is verruild voor een ruimer onder-
komen aan de Doetinchemseweg 4, net om de hoek in het centrum.

Nieuwe naam, dezelfde service
Naast de locatie zijn er nog een aan-
tal zaken veranderd. Foto Cremer is
niet langer aangesloten bij inkoop-
groep CombiFoto. De fotospeciaal-
zaak kan de concurrentiestrijd beter
het hoofd bieden door zelfstandig
relaties met de leveranciers te onder-
houden en apparatuur zelf te impor-
teren. "Dit resulteert in een snelle
levering van alle gangbare foto-
video- en computerapparatuur tegen
aantrekkelijke prijzen", aldus eige-

naar Marcel Cremer. Hij heeft zich-
zelf de afgelopen 4 jaar hoofd zake
lijk bezig gehouden met zijn Duitse
bedrijf en een 2e winkel in 's
Heerenberg. Toen het pand in 's
Heerenberg eind 2004 bij een brand
verloren ging, is Marcel Cremer zich
weer gaan richten op zijn Zelhemse
winkel, die nu verder door het leven
gaat als Foto & Kado. Onveranderd is
de kwaliteit van de voorlichting en
de begeleiding na de aankoop van
foto- of video apparatuur. In 2005 is

er geïnvesteerd in een hoogwaardig
digitaal printsysteem. Klanten kun-
nen ter plekke digitale foto's uitzoe-
ken en afdrukken laten printen op
extra dik fotopapier. Tevens is het
mogelijk grote formaten tot 110 cm
breed en afdrukken op linnen te
laten maken.
Kado en decoratieartikelen
De naamswijziging geeft al aan dat
u niet alleen foto- en video appara-
tuur kunt kopen, of uw foto's laten
afdrukken. Foto en Kado biedt een
steeds wisselende samenstelling ori-
ginele kado-artikelen, decoratie-arti-
kelen en sieraden. Vanaf een paar
euro is er al een leuk cadeau te vin-
den dus ook met een kleine beurs
slaagt men in de winkel. Verder zijn
met bloemmotief beschilderde

Massage,
hulpmiddel bij on

Helga Wossink is ervan overtuigd dat het masseren van de baby een positieve bij-
drage levert aan de ontwikkeling van de baby.
Ze heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de babymassage en heeft daarbij erva-
ren dat zowel de moeder als de baby kunnen genieten van de massage en dat het
rustgevende resultaat leidt tot een betere motoriek op peuterleeftijd.

Helga: "Je moet niet vergeten
dat bij de geboorte van het
eerste kind zelf ook 'geboren'
wordt, maar dan als moeder.
Het verandert je leven ingrij-
pend. Je wilt jouw baby
beschermen en de beste start
voor het leven geven. Massage
kan daaraan bijdragen. Met
massage bereik je een sfeer
van toewijding, warmte en
positieve energie".
Helga heeft de redactie uitge-
nodigd omdat ze moeders
graag wil helpen en begelei-
den in het geven van massage
aan hun baby. Als 'proefba-by'
heeft ze Guus ter beschikking
en Guus geniet met volle teu-
gen van de massage.
Helga: "Massage heeft een kal-
merende invloed op het hele
organisme. Het blijkt dat kin-
deren zich opvallend goed
ontwikkelen en het is bewe-
zen dat ze op peuterleeftijd
motorisch verder ontwikkeld
zijn dan leeftijdgenoten die
als baby geen massage gehad
hebben. Het is niet de bedoe-
ling dat je de huid letterlijk
vol smeert met crèmes, want
het gaat om de liefde en aan-
dacht die je via je handen op
het kind overdraagt".
Moeders met baby's vanaf 8
weken die belangstelling heb-
ben voor de massage kunnen
contact opnemen met Helga
Wossink, tel. 0314-621753.

woondecoraties en kleinmeubelen
in het assortiment opgenomen. In
de loop van oktober introduceert
Foto & Kado een leuke noviteit, ori-
ginele engelse Potpourri in verschil-
lende aantrekkelijke geuren, die
men zelf kan scheppen uit grote dis-
plays.
Portret- en reportagefotografie
In de nieuwe winkel is een ultramo-
derne foto-studio ingericht. Hier
wordt uitsluitend digitaal gefotogra-
feerd, waardoor de klant zelf, ter
plekke, de mooiste portretfoto kan
uitzoeken. Deze wordt daarna via
een vak-laboratorium op de gewen-
ste manier afgedrukt; kleur, zwart-
wit, sepia of op linnen. Daarnaast
staat een reportagefotograaf klaar
voor trouwlustigen en jubilerende
echtparen. Vernieuwend is de moge
lijkheid, een huwelij ksreportage
niet met foto's maar gedrukt in een
boek te verwerken.
Nieuwe cursus Digitale fotografie
Sinds 1991 verzorgt Marcel Cremer
trainingen op het gebied van foto-

en videotechniek. Vooral bekend is
zijn cursus 'Pinnacle Studio'. Op ver-
zoek van velen wordt het cursusaan-
bod met ingang van september 2005
uitgebreid met een 'Basistraining
Digitaal Fotograferen'.
Het betreft hier een stoomcursus,
waarbij in l avond de werking en
bediening van digitale fototoestel-
len wordt doorgenomen en advie
zen worden ver-strekt voor het opti-
maal benutten van de camera. Ook
de communicatie tussen de camera
en de computer wordt behandeld.
De nadruk is gelegd op begrijpelijk
taalgebruik en praktijkgerichte
informatie, ook in het verstrekte
cursusboek. Hierdoor is de cursus
prima toegankelijk voor beginnende
gebruikers. Marcel geeft de cursus-
sen op dinsdag- en donderdagavond
en u kunt zich vanaf heden aanmel-
den.
Dit is mogelijk via de website
www.fotoenkado.nl of telefonisch
via 0314-620055.

Halle presenteert dorpsplan

Op dinsdag 20 september vindt in
Zaal Nijhof de presentatie van het
Dorpsplan Halle plaats. Het officiële
eerste exemplaar wordt dan aange-
boden aan dhr. van der Wende,
waarnemend burgemeester van de
gemeente Bronckhorst. De avond
begint om 20.00 uur en alle inwo-
ners van Halle en omgeving zijn
welkom. Voor elke bezoeker ligt een
exemplaar van het dorpsplan klaar.

Sinds eind november vorig jaar is in
Halle hard gewerkt aan de totstand-
koming van het dorpsplan voor
Halle, inclusief de kleine kernen
Halle-Heide en Halle-Nijman en het
buitengebied. De inwoners van
Halle hebben zelfde inhoud van het
plan bepaald, door tijdens de in
januari gehouden startb ij eenkomst
aan te geven waaraan het schort wat
betreft de leefbaarheid in Halle,

maar ook door met mogelijke oplos-
singen te komen. Een uit zeventien
mensen bestaande dorpswerkgroep
heeft vervolgens, met behulp van
drie procesbegeleiders van de
Vereniging Kleine Kernen Gelder-
land, alle gegevens verwerkt in het
Dorpsplan Halle.
Het belangrijkste deel van het plan
bestaat uit een knelpuntenanalyse
en een hoofdstuk waarin betreffen-
de elk knelpunt een toekomstvisie
en een plan van aanpak staan. Het
Dorpsplan Halle geeft een duidelijk
beeld van wat de bevolking wil als
het gaat om het behouden en verbe-
teren van de leefbaarheid in Halle.
En daar kunnen zowel de besturen
van de gemeente, provincie en ande-
re organisaties als de plaatselijke
belangenvereniging Halle's Belang
hun voordeel mee doen.

Gelderse Politiedag
in teken van aangifte
De politie in Gelderland hecht veel
waarde aan een goede, snelle en
efficiënte service. Daarom kunnen
de inwoners van de politieregio's
Gelderland-Zuid, Gelderland-
Midden en Noord-en Oost-
Gelderland zowel via internet als op
afspraak aangifte doen. Aangifte
doen gaat dus makkelijk en snel,
vaak zelfs vanuit het eigen huis.
Aangifte doen is niet alleen belang-
rijk voor de burger, maar ook voor
de politie. Daarom heeft de
Gelderse Politiedag op 8 oktober het
motto: Doe altijd aangifte!

Waarom aangifte doen?
Meestal heeft de politie een aangifte
nodig om een onderzoek te starten.
De kans dat een diefstal of vernie-
ling wordt opgelost zonder dat er
aangifte is gedaan, is erg klein.
Daarnaast is het voor de politie
belangrijk om te weten welke pro-
blemen er spelen. Als er bijvoor-
beeld veel aangiftes van auto-inbra-
ken zijn in een bepaalde wijk of
dorp, dan kan de politie daar extra
surveilleren.
Wat gebeurt er met een aangifte?
Als er aangifte is gedaan van een
delict kijkt de politie allereerst of er
voldoende aanknopingspunten zijn
om een onderzoek te kunnen star-
ten. Hierbij maakt het niet uit of de
aangifte binnenkomt op het politie
bureau of via internet. Bij de aangif-
te kan vermeld worden dat het
slachtoffer op de hoogte wil worden
gehouden van het verloop van de
zaak. Hij of zij krijgt dan bericht als
er een verdachte is aangehouden en
er een proces-verbaal is opgemaakt.
Het onderzoek kan veel "tijd in

beslag nemen, dus het kan enige
tijd duren voordat er nieuws is over
het resultaat.
Als er geen onderzoek wordt
gestart, dan wordt de aangifte opge-
slagen in de politieadministratie.
De aangifte kan dan later weer in
behandeling worden genomen, bij-
voorbeeld als er nieuwe informatie
aan het licht komt. Soms lijkt er een
verband te zijn tussen een oude en
een nieuwe zaak. Ook dan kan een
aangifte alsnog bij het onderzoek
worden betrokken.
Programma
De Gelderse Politiedag wordt op 8
oktober ge-houden in Nijmegen. Op
deze dag is er veel aan-dacht voor
het doen van aangifte. Op het hoofd-
bureau van politie worden rondlei-
dingen gegeven, waarbij bezoekers
kennismaken met persoonlijk aan-
gifte doen en internetaangifte. Tij-
dens deze rondleiding wordt ook
een kijkje ge-nomen in het cellen-
complex en in het Politie Service
Centrum, waar de telefoontjes van
0900-8844 binnenkomen.
Informatie
Voor wie meer wilt weten over het
programma van de Gelderse
Politiedag; op de sites van de
Gelderse politiekorpsen, de
Politieacademie en de KMAR staan
de details van het programma.
De komende weken zal er steeds
meer informatie op de sites verschij-
nen.
Surf naar
www.politie.nl/noord_en_oost_geld-
erland of naar www.politieacade-
mie
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"De Heesterhof5 al 12 a/2 jaar
net even anders!

De Heesterhof

at 12 Vo laaf nei even andenl

Zoekt collectanten in de periode van 3 t/m 8 oktober

Dierenbescherming
Zutphen
De collecte van de Dieren-
bescherming is een landelijke
collecte, maar iedere afdeling
collecteert voor zichzelf.

De afdeling Zutphen collecteert in
de nieuwe gemeenten Lochem,
Zutphen, Bronckhorst en Brum-
men, met alle daarbijbehorende
kernen. De opbrengst is hard no-
dig, want dierenleed is helaas nog
steeds aan de orde van de dag.
De gelden worden besteed aan:le
opvang zwerfdieren te Zutphen,
de dierenambulance.castratie en
sterilisatie van zwerfkatten, kitten-
opvang en inspectiewerk. De Die-
renbescherming organiseert ook

een jaarlijkse castratie actie voor
particulieren. Ook de paddentrek,
de jeugdafdeling "de kids for
animals" zijn steeds terugkerende
activiteiten.
Verder is besloten een deel te be-
stemmen voor hulp aan de ons
omringende dierentehuizen in De-
venter, Apeldoorn en Doetinchem.
Bent u 16 jaar of ouder en heeft u
in de week van 3 t/m 8 oktober en-
kele uren vrij, meld je dan aan bij
het centrale meldpunt van de afd.
Zutphen: Diny te Velthuis tel. 0575-
556668. Het wijkhoofd uit uw
woonplaats neemt dan contact
met u op.
Namens de dieren alvast bedankt.

Datummandala tekenen

In maart 1993 begonnen we als
Kwekerij "de Heesterhof' op een
klein stukje land aan de Bannink-
straat met het kweken van conife-
ren en de verkoop van allerlei tuin-
planten.

De locatie bleek al snel niet echt han-
dig^n ook de pppervlakte was veel te
kle in? Daarom /i jn wc v r i j snel ver-
huisd naar de Varsselseweg waar we
momenteel nog steeds ons bedrijf heb-
ben. Drie hectare grond hadden we tot
onze beschikking en daarop kweekten
we o,a coniferen en taxus.
Daarnaast werd het assortiment tuin-
planten flink uitgebreid. Steeds probe-
ren we planten te hebben die niet alle-
daags zijn en de kenners weten ons
dan ook te vinden. De coniferen en
taxus gingen naar de grotere veilingen
of naar het buitenland.
Het draaide allemaal perfect totdat
een paar jaar geleden het noodlot toe-
sloeg en we werden getroffen daar een
engerlingenplaag. Deze vernietigde
onze hele kwekerijvoorraad en waren
we genoodzaakt het roer om te gooi-
en. We zijn de tak verkoop van tuin-
planten fors gaan uitbreiden en pas-
ten ook onze naam er op aan"kwekerij
de Heesterhof' werd "Heesterhof tuin-
planten."

Daarnaast zijn we begonnen met aan-
leg en onderhoud van ruinen.
De nieuwe formule werkte de klanten-
kring werd groter. Gerrit bleef zoeken
naar nieuwe soorten planten. Ons as-
sortiment is altijd net even anders dan
dat men zou verwachten. Hetgeen
voor de liefhebber een reden is om
steeds even langs te komen om even
rond te wandelen of voor advies.
Vorig Jaar sloeg het noodlot wederom
toe en werd Gerrit vrij ernstig ziek. Ge-
lukkig is hij nu herstellende en pro-
beert de draad weer op te pakken.
Door de inzet van het hele gezin en de
medewerkers is "de Heesterhof tuin-
planten" blijven doordraaien.

Voor de toekomst proberen we ons te
blijven onderscheiden door net even
een beetje extra te geven. U kunt bij
ons terecht voor al uw wensen betreft
de complete beplanting voor tuin en
erf. In het voorjaar natuurlijk de kleu-
rige perk en kuipplanten en in de win-
ter de nortman kerstbomen.

Persoonlijke aandacht, luisteren naar
de wensen van de klant.de nieuwste
plantensoorten in huis hebben, nu
staat er b.v de nieuwe hibiscussoort
met zijn prachtige grote bloemen en
het gratis bezorgen van planten en bo-

men in de regio is voor ons vanzelf-
sprekend.
Kortom "de heesterhof is net even an-
ders.

De cursussen datummandala teke-
nen gaan in september weer van
start.

Cursus A is bestemd voor öbeginnersö.
In zeven avonden van 2 uur leer je stap
voor stap je geboortedatum vorm ge-
ven binnen een cirkel. Er wordt infor-
matie gegeven over de kleuren en ge-
tallen die gebruikt worden.
Cursus B is bedoeld voor diegene die al
wat ervaring hebben met het mandala
tekenen. In deze cursus gaan we die-
per in op de werking van de getallen,
zoals die door de numerologie wordt
gegeven.
Cursus C vraagt ook enige ervaring
met het mandala tekenen en gaat die-

per in op de eigenschappen van de
kleuren die gebruikt worden bij het
maken van de geboortemandala.
De cursussen worden zeven keer weke
lijks gegeven met uitzondering van de
schoolvakanties. De cursussen worden
gegeven in De Spil, Kiekenbelt 2 te
Warnsveld. De kosten voor de cursus-
sen zijn inclusief gebruik van materi-
aal. Cursus A start op maandag 19 sep-
tember, cursus B start op woensdag 21
september en cursus C start op don-
derdag 22 september.
Voor meer info en/of aanmelden kun
je contact opnemen met Margriet van
den Haak-de Vries, telefoon 06-107 298
49. Zie de advertentie elders in deze
krant.

Bruidsprimeurs in de Hanzehof

Eerste lustrum pleinmarkt
in Vierakker
Op zondag 18 september a.s. vanaf
11.00 uur gaat de jaarlijkse plein-
markt t.b.v. de restauratie van de
St. Willibrorduskerk alweer voor
de vijfde keer van start.

Een eerste lustrum dus.
Ook dit jaar zijn er weer enorm veel
spullen ingebracht en ongeveer 35
vrijwilligers staan te trappelen van on-
geduld om er een succes van te gaan
maken.
Naast allerhande meubelstukken zijn
er schilderijen, elektrische en elektro-
nische artikelen, boeken, platen,
C.D.'s, glaswerk, serviesgoed en aller-
lei snuisterijen te koop.

Natuurlijk is die dag ook de kerk gra-
tis opengesteld, zodat iedereen kan
zien hoe de restauratiewerkzaamhe-
den vorderen.
Tevens is er gelegenheid om de toren
te beklimmen. Men wordt beloond

met een fantastisch uitzicht. Voor de
kinderen is er o.a. een grabbelton, po-
nyrij den, bussen gooien en servies ka-
pot gooien.
Voor volwassenen en kinderen is er
doelschieten. Verder vindt er massa-
verkoop plaats van een artikel dat ie-
dereen kan gebruiken.
Ook kan men op de pleinmarkt de
dorst lessen en wordt de inwendige
mens niet vergeten.

Voorafgaand aan de pleinmarkt is er
een kerkdienst om 10.00 uur, waarna
misdienaars het hekwerk in het kerk-
portaal ten aanschouwe van de paro-
chiegemeenschap zullen onthullen.
Pastor Vrehe zal het prachtige hek-
werk officieel inzegenen, waarna de
pleinmarkt kan beginnen.

Toert men toch door het prachtige
Achterhoekse landschap, kom dan
even een kijkje nemen.

Maandag 19 september om 19.30
uur in 'de Hanzehof te Zutphen
wordt voor de 42e keer door
Bruidsmode Covers Zutphen de al-
lernieuwste bruidsmode geshowd.
15 speciaalzaken voor de bruid &
bruidegom verlenen hieraan hun
medwerking.

Bruidsmode Covers Zutphen is een
van de zeer kritisch geselecteerde
bruidsmodezaken die zich "Bruidsmo-
de Selectief no. l" mag noemen. Deze
zaken hebben niet alleen de eexclusie-
ve Selectief-collectie, maar tevens zijn
dejaponnen en/of aanbetaling via een
garantiefonds gratis verzekerd. De be-
zoekers krijgen de nieuwste modellen
in stijlen/stoffen te zien. Dit wordt ge
compOleteerd voor de heren met de
kleding van Tempelman Mannen Mo-
de en voor de bruidsmoeders japon-
nen en ensembles van Pijnappel.
Fred Hietbrink verzorgt de bruidsbou-
quetten, zelfs collega's noemen hem
een kanjer, de enige dien in de oplei-
ding al een 10 scoorde en dat heeft hij
bewezen in de diverse nationale en in-
ternationale kampioenschappen.
Om zo'n feestelijke dag professioneel
vast te leggen op DVD is Albert Bakker
aanwezig. Trouwauto-specialist Groe-
nouwe uit Bathmen verhuurt klassie-
ke Rolls Royces, Bentleys en jaguars uit
de jaren 1935-1960 en neemt een hele
mooie mee als voorbeeld.
Droom je over een rode loper... Golden
Tulp Resort is misschien voor joud
epassende locatie.
Ooit al eens op stap geweest met een
echte styliste? Natasja Tremour kan je
er alles over vertellen.
Origineel verzorgd drukwerk en ge-
schenkartikelen toont Wevo Druk.
Voor je trouwdag kan fotograaf Feith
je met een geweldige foto reportage
verrassen.
Juwelier Stlotboom toont een magnif-
fieke collectie trouwringen en parel
sierraden.
In Zutphen kan je niet alleen trouwen
in het historische gemeentehuis,
maar ook in het Eden Hotel met zijn
18e eeuwse pauwezaal.
Voor huidverzorging en wat daar bij
komt is Esther Kruiper aanwezig.

Wil je trouwen in de roomwitte glans-
landauer van Goldberg, dan kan je die
er 's avonds bewonderen.

Je ziet: reden te over om deze bruids-
show en bruidspresentatie niet te mis-

sen. Noteer daarom maandagavond 19
september in je agenda, maar eerst
even kaarten (incl. consumptie en ver-
loting) bestellen bij Bruidsmode Co-
vers Zutphen, tel. (0575) 51 44 18, dan
voorkom je een teleurstelling.



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

RenéTeerink Open
Nederlands Kampioen ovakacing

School- en Volksfeest Veldhoek

Met nog één wedstrijd te gaan heeft de 3&-jarige Halse coureur van het
STH-racingteam zondag 4 september zijn nationale titel al veiliggesteld op
de 'Oval' in Ter Apel. Oval ra-cing of autospeedway is een Amerikaanse
manier van autoracen, waarbij gereden wordt op een ovale racebaan. In
Nederland zijn hier een viertal circuits voor, maar het OJNJK/ovakacing
wordt verreden op de langste baan, gelegen in het Groningse Ter Apel en
gaat over zes wedstrijden.
Een ovalracing circuit is helemaal verhard en maximaal 1000 meter lang
en er wordt met mairimaal 20 auto's tegelijk gestart.

Het starten gebeurt door middel van
een 'vlie-gende start', dus op snel-
neid, achter de startauto die door
middel van een vlagsignaal het veld
wegstuurt en in tegen stelling tot
andere vormen van autosport moet
de snelste rijder achteraan starten.
Dit zorgt dan ook voor spectaculaire
inhaalacties.
René die eerder al Nederlands kam-

pioen werd in de superstan-
daardklasse, heeft samen met Henk
Mennink een nieuwe auto gebouwd
voor de snelste klasse binnen de
ovalracing, de specialklasse. In deze
klasse zijn reglementair weinig
beperkingen en dus staan er razend-
snelle bolides met vele pk's aan de
start, die spectaculair over het asfalt
'gummen'.

Samen met zijn monteurs/helpers
Alex Peppelman, Mark Wiegerinck
en Wim Weverink, wist René al
regelmatig wedstrijden te winnen,
maar de betrouwbaarheid van de
auto liet nog wel eens te wensen
over. Hier is de afgelopen winter
hard aan gewerkt met het gewenste
resultaat.

René domineerde het hele seizoen
door één maal een 2e plaats te note-
ren en de overige wedstrijden op zijn
naam te schrijven en zo de titel van
de Duitse coureur Klaus Fehrmann
over te nemen.

Zonder de trouwe sponsors van René
en zijn team was dit niet mogelijk
geweest! Nadere info hierover vindt
u op: www.sth-racing.nl.

Jan Willem Hamer wint reischeque

Radio Veronica heeft onlangs i.s.m. VakantieXperts een wedstrijd gehouden onder haar luisteraars, waarmee 10
x een reischeque van maar liefst euro 450,- te verdienen viel.
Een van de gelukkigen komt uit de gemeente Bronckhorst en namens Radio Veronica mocht VakantieXperts
Avanti uit Zelhem de prijs uitreiken aan Dhr. Jan Willem Hamer uit Hoog Keppel.

De Veldhoek viert jaarlijks haar
School- en Volks-feest. Dit jaar is het
feest op vrijdag 23 en zaterdag 24
september. Het feestterrein en de
tent bevinden zich achter de school
in de Veldhoek. Op vrijdagavond
begint het feest met een toneelvoor-
stelling, waarvoor de plaatselijke
toneelvereniging de komedie 'mil-
joenen in 't heui' (miljoenen in het
hooi) heeft ingestudeerd.

Op de boerderij van de familie
Mulder, wordt in de schuur onder
het hooi, een grote tas met geld
gevonden. Het blijkt te gaan om geld
afkomstig van een bankoverval.
Maar wie heeft het geld daar ver-
stopt? Zijn het de campinggasten
van de camping in de buurt? Of zijn
het de boer en boerin zelf? Hoe het
afloopt kunt u op vrijdagavond 23
september meebeleven. De voorstel-
ling begint om 19.30 uur. In de
pauze wordt er een verloting gehou-

den. Na de to-neelvoorstelling speelt
de band 'Real Time', zodat er een
dansje gemaakt kan worden.
Het programma van de zaterdag
begint al om 10.00 uur met de
optocht. De optocht wordt opge-
steld bij sportcomplex 'de Veldhoek'.
Onder muzikale begeleiding van
Sophia' s Lust uit Ruurlo gaat de
optocht richting feestterrein, waar
vervolgens de traditionele volksspe-
len als vogelschieten, vogelgooien ,
ringrijden, kegelen enz. gespeeld
worden, s' Middags zijn de kinder-
spelen met voor iedereen een prijs.
Om ongeveer 16.00 uur begint de
kruiwagenrace. Twee koppels bin-
den steeds de strijd aan met elkaar
op een parcours met uiteraard spec-
taculaire hindernissen.
Op de zaterdagavond is er een feest-
avond ter afsluiting. De band
'Mellow' komt deze avond de
muziek verzorgen. U bent welkom
vanaf 20.00 uur.

Salopette houdt winterkledingbeurs

Zaterdag 24 september is er een kle-
dingbeurs voor tweedehands dames-
en kinderkleding in het gebouw van
muziekvereniging Union aan de
Hummeloseweg te Zelhem.

Kleding kan op vrijdag 23 september
van 15.00 uur tot 19.00 uur worden
ingebracht. Het inschrijfgeld
bedraagt € 2,00 per persoon. De kle-
ding moet wel schoon, draagbaar en
eigentijds zijn! Per persoon mag u
maximaal 10 stuks dameskleding en
15 stuks kinderkleding in de maten

86 t/m 176 brengen.
De verkoop is zaterdag 24 september
van 10.00 tot 12.00 uur. Het afreke-
nen en teruggave van niet-verkochte
kleding is op maandag 26 septem-
ber van 13.15 tot 14.15 uur, eveneens
in bovengenoemd gebouw. Het ver-
schil tussen in- en verkoop (10%)
gaat na aftrek van de gemaakte
kosten naar een goed doel.
Voor nadere informatie kan men
terecht bij: mevr. R. Maandag, tel.
0314-622245 of mevr. D. Kempers,
tel. 0314-641429.

Nederlands Kampioenen bij HACC

"heo Hoitink b.

Op zaterdag 3 september werd in Kotten de laatste van zes wedstrijden
verreden voor het open Nederlands kampioenschap autocross. Tijdens de
eerder verreden wedstrijden in Kessel, Visvliet, Bornebroek, Kerkdriel en
Gendringen wisten Jan Willen van Eerden in de keverklasse en Edwin
Tolkamp in de sprint klasse 1600 zoveel punten bijeen te rijden dat zij in
het tussenklassement op de tweede plaats stonden. De coureurs, afkom-
stig uit Aalten maar lid van de Halse autocrossvereniging HACC, hadden
daarmee nog een reële kans op de titel.

In de keverklasse kon de voorlopig
leider Lammert Brink uit Emmen
zijn zenuwen niet in bedwang hou-
den en veroorzaakte een valse start.
Dit leverde hem de handicap op dat
hij bij de herstart als laatste van
start moest gaan. Van Eerden ging
als tweede van start en gaf deze
plaats niet meer af. Lammert Brink
eindigde als vijfde, zodat Jan
Willem van Eerden meer punten
vergaarde en gefeliciteerd kon wor-
den als Nederlands kampioen in
zijn klasse.
Bij de sprint 1600 klasse had Willem
Snijder uit Zuidwolde de beste
papieren. Hij mocht ook in de finale
vanaf de eerste startrij vertrekken.
Edwin Tolkamp had in de series
matig gepresteerd waardoor hij
vanaf de laatste startrij moest ver-
trekken.
Tijdens de wedstrijd kreeg Willem

Snijder technische problemen,
waardoor hij de finish niet kon
halen en Edwin Tolkamp werd als
vierde afgevlagd. Na enig telwerk
werd bekend gemaakt dat ook hij
met twee punten voorsprong het
kampioenschap had gehaald.
Ook de HACC-leden Ter Maat en
Bouwmeester presteerden met een
vierde en vijfde plaats uit-stekend in
het kampioenschap. De Halse vere-
niging was zeer in zijn nopjes met
deze prestaties van haar leden.
Op 9 oktober organiseert de HACC
de laatste autocrosswedstrijd mee-
tellend voor het RAMO kampioen-
schap op een terrein gelegen aan de
Aaltenseweg in Halle. Ook hier zul-
len de kampioenen aan de start ver-
schijnen.
Plaatselijke rijders kunnen zich
hiervoor opgeven bij dhr.
G.Velthorst, tel. 0314-631102.



Aloë Vera op open dagen
pompoenerie Tonda Pandana'
Producten uit de natuur vinden el-
kaar op de Open dagen van Pom-
poenerie Tonda Pandana.

De kalebassen en pompoenen van
Pompoenerie Tonda Pandana zijn in
ons land en ver daar buiten bekend.
Een enorme collectie fleskalebassen
en andere exoten in allerlei soorten en
maten zijn te bewonderen op vrijdag
16, zaterdag 17 en zondag 18 septem-
ber van 10.00 tot 18.00 uur aan de Ou-
de Zutphenseweg 5a te Vorden.

Naast allerlei activiteiten, zoals pom-
poenhandboogschieten en halloween-
demonstraties zijn er stands met na-
tuurlijke producten op de open dagen
te vinden.

De Aloë vera plant zo'n natuur pro-
duct. Deze exotische plant heeft in de
loop van de eeuwen de bijnamen won-
derplant en medicijnplant gekregen.

In verschillende culturen over de ge-
hele wereld wordt deze plant gebruikt
tegen kwalen en ziektes. Volgens de li-
teratuur heeft de Aloë vera een reini-
gende werking op het lichaam van
mens en dier en bevat de plant stoffen
die het immuunsysteem versterken.
Naast de Aloë vera producten voor de
inwendige mens worden er veel huid-
verzorgingproducten verijkt met het
sap van deze wonderlijke plant.

De Aloë vera stand op de Open dagen
van Tonda Pandana stelt mensen in de
gelegenheid wat meer over deze bij-
zondere plant en haar producten te
weten te komen. Er zijn deskundigen
die graag uwvragen beantwoorden en
demonstraties geven. Tot slot is er een
prijsvraag met leuke prijzen, waaraan
iedereen gratis mee kan doen.

Redenen genoeg om deze open dagen
te bezoeken.

Atelierroute ook door
Achter Drempt
Voor de tiende keer organiseert
'het web' een open atelier route van
haar leden. In het weekeinde van
17 en 18 september kan men op be-
zoek bij kunstenaars in hun ate-
lier.

De ateliers worden aangeduid met een
geel of oranje 'web vaandel'.
Omdat het een jubileum jaar is, wordt
het dit keer zowel in Doetinchem ge

houden, met 24 deelnemers, als elders
in de omgeving. Gedurende dat week-
einde, zal beeldend kunstenaar Floris
Wolvetang te vinden zijn bij Ars-Longa
in Achter-Drempt. Hier zal hij weer
met zijn verfspuit aan de slag gaan en
zullen er kunstwerken van hem te
zien zijn.
Voor de route beschrijving en de bij-
gaande folder kunt u terecht bij
www.artsight.nl

Drie solo-cantates van Bach

DREMPT-Het wordt voor Bach-lief-
hebbers weer smullen op het eerst-
komende concert van de serie
Toonbeeld Drempt. Op zaterdag 17
september a.s. zullen maar liefst
drie solo-cantates van Joh. Seb.
Bach door de oude gewelven van de
Ned.Herv.Kerk te Drempt klinken.
Onder leiding van Jacco Camphens
brengt het Anghiari Ensemble, sa-
men met vier solisten, de cantates
nr. 32, 33 en 95 ten gehore. Op-
nieuw een opmerkelijk initiatief
van de stichting Toonbeeld, die nu
al voor de zevende maal een con-
cert op hoog niveau weet te arran-
geren.

Velen uit onze omgeving hebben eind
mei een laaiend enthousiast ontvan-
gen Bach-concert meegemaakt, waar-
op het Resonet Ensemble vier Bran-
denburgse concerten uitvoerde. Het
werd een waar Barok-evenement. De
basis van dit Resonet Ensemble maakt
ook deel uit van het Anghiari Ensem-
ble, dat dus wel anders van samenstel-
ling is, om de eenvoudige reden at de
cantates van Bach dat vergen. Aange
vuld met zowel een sopraan, alt, tenor
als bas heeft dirigent Jacco Camphens,
een ware Bach-adept, een groep musi-
ci tot zijn beschikking, die vol enthou-
siasme en vooral ambitie zich de 17de
september wijden aan drie van de
honderden door Bach geschreven can-
tates.
Cantate 32 ("Liebster Jesu, mein Ver-
langen") klonk voor het eerst op 13 ja-
nuari 1726 en ontstond dus in Leipzig,
driejaar voordat de Mattheüs Passion
het licht zag. Bach schreef deze canta-
te voor de eerste zondag na Driekonin-

gen of Epifanie. Voor elke zondag dien-
de Bach een cantate te schrijven en de-
ze behoort tot de derde jaargang. Ken-
merkend voor dit werk is de dialoog
tussen de menselijke ziel en Jezus, ge-
zongen door de sopraan en de bas, de
twee solisten voor dit kerkelijke stuk.
Zoals gebruikelijk bij Bach eindigt
BWV 32 met een koraal, dat op de uit-
voering in Drempt door de vier solis-
ten gezongen wordt.
Cantate 33 ("Allein zu dir, Herr Jesu
Christ") stamt uit de tweede jaargang
cantates, die in Leipzig zijn geschre-
ven en was door Bach bestemd voor de
13de zondag na Trinitatis. In dit werk
zingen de alt, bas en tenor hun recita-
tieven, terwijl nu zowel de begin- als
de einddelen bestaan uit koralen. De
ze cantate werd door Bach voor het
eerst op 3 september 1724 uitgevoerd.
Op 17 september a.s. klinkt tenslotte
ook Cantate 95 ("Christus, der ist mein
Leben"), dit keer bestemd voor de so-
praan-, tenor- en bassolisten. Van de
drie werken is dit het oudste, bedoeld
voor de 16de zondag na Trinitatis en
voor het eerst uitgevoerd op 12 sep-
tember 1723. Het werk behoort tot de
eerste jaargang cantates en is be-
roemd geworden door de sublieme te
nor-aria "Schlage doch!", waarin als
het ware de doodsklokken over Je-
zus'leven klinken.

Zo zullen drie geheel verschillende
Leipziger cantates van Bach vanaf
20.00 uur in de Dremptse Herv.Kerk
klinken. Om 19.30 uur gaan de deuren
open en de toegangsprijs is dit keer
€ 10,00 p.p. inclusief consumptie. Ach-
ter de kerk (aan de Rijksweg door
Drempt) is voldoende parkeerruimte.

Marceline komt uit Burkina Faso. Een land waar vrouwen niet ouder

worden dan 45 jaar. Gezondheidszorg. Een recht voor iedereen.

Word donateur

Bel 070 • 3421777 ewww.novib.nl
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Restaurant 't Jachthuis
helemaal op dreef

Na alweer ruim tien weken de deu-
ren voor het publiek geopend te
hebben is restaurant 't Jachthuis te
Warnsveld op volle sterkte aan het
werk.

Bij 't Jachthuis wordt u ontvangen
voor een "echt avondje uit". Vanaf het
aperitief bij de haard tot en met de
koffie met sigaar, in alles wordt voor-
zien. Het streven is naar een grote
gastvrijheid samen met een verbete-

ring van de kwaliteit. De exclusieve
Franse keuken met haar Italiaanse in-
vloeden heeft geresulteerd in een an-
dere menukaart dan de traditionele.
Ook zijn de tafelbereidingen weer in
ere hersteld. Om maximaal te genie-
ten van het diner moet men dan ook
rustig de tijd nemen.
Het klassieke restaurant werd het af-
gelopen jaar compleet gerestaureerd
en wat iedereen kan zien is natuurlijk
de buitenkant. Die is nu in volle glorie

hersteld en heeft weer zijn originele
statige aanzien gekregen. Van binnen
is, inmiddels weer onzichtbaar, veel
werk verzet. Zo zijn er nieuwe leidin
gen voor water en elektra aange
bracht, zijn alle vloeren er uit geweest
en is uiteraard ook alles geschilderd
Het gebouw is van boven tot ondei
compleet gerenoveerd. Door deze
grondige aanpak blijft 't Jachthuis ook
als gebouw nog lange tijd behouden
om van te genieten.

Worlcshopdagen bij Martine Hair
& Beauty: 16 en. 17 september a.s
Ook dit jaar organiseert Martine
Hair & Beauty weer een aantal
Workshops, op vrijdag 16 en zater-
dag 17 september staat Hair en
Beauty weer centraal.

KAPSALON:
In onze kapsalon staan onze haardoc-
toren voor u klaar om uw haar te ana-
lyseren en u te adviseren over het juis-
te gebruik van producten, middels
een stappenkuur wordt uw haar weer
in conditie gebracht en kunt u erva-
ren wat de juiste producten met uw
haar kunnen doen. Vervolgens wordt
u in de gelegenheid gesteld om zelf
uw haar te doen, en krijgt u advies
over hoe u zelf uw haar kunt stylen en
in een mooi model kunt krijgen.

SCHOONHEIDSSALON:
Op vrijdag is Topvisagist Niels in onze
schoonheidssalon aanwezig. Niels is
op dit moment de TOPVISAGIST van
Nederland en is genomineerd voor de
Make-Up award (Beste visagist van Ne-
derland). Niels laat u deze dag kennis
maken met de Make-Up trends voor
deze winter en geeft u tips en advies
om Make-Up op een professionele ma-
nier aan te brengen.
Vervolgens kunt u in onze schoon-
heidssalon zelf de tips van Niels uit-
proberen, onder begeleiding van onze
schoonheidsspecialisten, die zelf
workshops volgen bij Topvisagist
Niels.

VACUWELL STUDIO:
Nieuw bij Martine Hair & Beauty is de
Vacuwell, een revolutionair apparaat,
dat Vacuüm en (licht) bewegen combi-
neert. Wilt u ook 8 tot 20 centimeter
verliezen in een maand, komt dan nu
kennis maken met de Vacuwell en
maak een afspraak voor een gratis
proefles.
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LEUKE ACTIES EN
AANBIEDINGEN:
Er zijn op 16 en 17 september in sa-
menwerking met onze leveranciers
leuke acties en aanbiedingen, daar-
naast kunt u kennis maken met onze
nieuwe collectie sieraden en accessoi-
res.

TROUWEN IN 2006?
Gaat u trouwen in 2006? Geef u op 16
of 17 september dan op en u maakt

kans op het winnen van een volledig
verzorgd bruidsarrangement (proef-
kapsel en proef make-up, bruidskapsel
en make-up op de dag zelf, en een set
kunstnagels van nagelstudio Ange-
lique). Om u op 16 en 17 september
goed te woord te kunnen staan en om
u de tijd te kunnen geven om zelf uw
haar te doen en u zelf op te maken,
verzoeken wij u om vooraf te bellen
voor een afspraak: 0575-465715. Tot 16
en 17 september a.s.



drukke r i j We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Geboortekaarten

De DECAni E te VORDER

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

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

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

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

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 4618 28

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



Plus:
de scherpste
actieprijzen

kilo

Kipfilet
Gemarineerd -7*9fT nu 5.99
Of naturel.
Kilo
ELDERS 7.49

49

Plus:
de scherpste
actieprijzen

3 bakjes
naar keuze

PLUS
Salades
Kip-saté, kip-kerrie of ei-bieslook.
3 bakjes a 150 gram
NORMAAL 3.57-5.07

O

Broccoli
500 gram

Plus:
de scherpste
ctieprijzen

149

PLUS
Kersenvlaai met

slagroom
Met korstbodem.

Geschikt voor
10-12 personen

NORMAAL 8.99

99

Java
Bapao broodjes
Diverse smaken.
Uit de diepvries.
3 stuks a 120 gram
ELDERS 1.95

3 broodjes
naar keuze

l l

Appelsientje
Sinaasappelsap

Pak 1 liter
ELDERS O.81

kilo

Consul bananen
Kilo

Douinie Egberts
Senseo kofffiepads
Diverse soorten.
3 zakken a 10,16 of 18pads
ELDERS 5.25-6.57

3 zakken
naar keuze

OO
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

vrijdag 8.00-21.00 7242 EC Lochem
zaterdag 8.00-20.00 fc|> Q573 . 251056

www.plussupermarkt.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

.:PLUS aers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 september.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie'

s: PLUS



Goede kwaliteit keuring Friesche Paard

Op het evenemententerrein De
Hietmaat werd de stamboekkeu-
ring van Het Friesche Paard en de
nationale keuring van het Neder-
lands Dartmoor Ponystamboek ge-
houden.

Met een stralende zon was het een
prachtige dag. De keuringen hadden
een vlot verloop en er was veel belang-
stelling.

De keuringen van Het Friesche Paard
worden al vele jaren gehouden op De
Hietmaat. Han Kuiper voorzitter van
de Fokvereniging Het Friesche Paard
Twente-Achterhoek, komt graag naar
Hengelo. "Wij hebben hier een prach-
tige accommodatie die er prima bij
ligt". Terwijl in de ring diverse paar--
den met veulens staan om beoordeeld
te worden door de jury, vertelt Kuiper
de kenmerken van Het Friesche Paard.
öOp de eerste plaats moet hij zwart
zijn. Verder is het paard een baroktype
en moet daarom ook die kenmerken
hebben. Dan wordt er met name geke-
ken naar houding, staart, manen en
flossen onder aan de benen. Dat zijn
allemaal belangrijke kenmerken. Zo
worden de paarden ook op kleine on-
derdelen beoordeeldö, legt Kuiper uit.
Volgens de voorzitter zijn er een aan-
tal veulenkeuringen en je hebt opna-
men in het stamboek. "Dat zijn 3-jari-

ge merries. Wanneer die gekeurd zijn,
dan wordt iedere 3-jarige merrie ge-
meten op schofthoogte. Dat is een
meetmoment". Kuiper is tevreden
met de 230 inschrijvingen voor de keu-

ringen in Hengelo. Vergeleken met vo-
rig jaar is dat tien procent minder. "De
tendens is, dat het allemaal even iets
minder is, maar de kwaliteit is rede
lijk tot goed", vindt hij.

Boerderij en Natuurmuseum
'de lindenhof open op
zondag 25 september
Zondag 25 september is Boerderij
en Natuurmuseum 'de Lindenhof
van 10 uur tot 16.00 uur geopend.
Voor liefhebbers van cultuur en na-
tuur is er van alles te zien. Oud boe-
renhandgereedschap neemt u mee
naar het verleden. Ook vindt u er
allerhande dierensporen rond erf
en tuin. Na alle indrukken is er ge-
legenheid voor een kopje koffie.

'De Lindenhof is ook met groepen op
afspraak te bezoeken. U vindt 'de Lin-
denhof aan de Kremersdijk 5 in Hen-
gelo. Telefoon: 0575463221.
De entree op zondag 25 september be
draagt 3 euro per persoon.

'De Lindenhof, een goede keuze bij
slecht weer. Geen slechte keuze bij
goed weer!

Reizende tentoonstelling
"Oorlogskind"in
Eusebiuskerk Arnhem
Commissaris van de Koningin de
heer C.GA. Cornielje opende op
vrijdag 2 september 2005 om 1130
uur de tentoonstelling "Oorlogs-
kind" in de Eusebiuskerk in Arn-
hem. Het Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
heeft in het kader van 60 jaar be-
vrijding deze tentoonstelling sa-
mengesteld.

Mede mogelijk gemaakt door een fi-
nanciële bijdrage van de provinciale
overheden, maakt de tentoonstelling
een reis langs de twaalf Nederlandse
provincies. Tot en met 25 september is
de tentoonstelling te zien in de Eusebi-
uskerk in Arnhem.
Ieder oorlogskind heeft een eigen ver-
haal. De gezinssituatie, afkomst en
omgeving waarin het kind opgroeide,
bepaalden voor een groot deel de erva-
ringen. In de tentoonstelling 'oorlogs-
kind' staat de unieke geschiedenis van

twaalf kinderen in de jaren '40-'45
centraal. In de tentoonstelling zijn
ook enkele verhalen opgenomen van
kinderen die nu in oorlogsgebieden
wonen.

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur-
17.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot
17.00 uur. Maandag is de Eusebiuskerk
gesloten.
Woensdag 14 september zal de exposi-
tie niet te bezoeken zijn in verband
met De Markt. Een door Siza Dorp
Groep georganiseerd evenement waar
originele artikelen handgemaakt door
mensen met een handicap worden
verkocht. Daarnaast zijn er demon-
straties en workshops waarin te zien is
hoe producten totstandkomen. Meer
informatie over de exacte openingstij-
den van de expositie staan vermeld op
de website www.eusebius.nl.
De toegang is gratis.

KaakKanoiisloop
Zondag 2 oktober a.s. organiseert
Lopersvereniging Groenlo de Kaak-
Kanonsloop. Start en finish zijn op
het terrein van de muziekkoepel
aan de Maliebaan in Groenlo.

De loop wordt dit jaar voor de 18e
maal georganiseerd door de lopersver-
eniging Groenlo. De lopers kunnen in-
schrijven voor l van de 4 afstanden 2,5
-5 - 10 en de afstand van 15 km.
Wat de 2,5 km loop betreft, hoopt de
organisatie dat veel jeugd wil deelne-
men en zich daarvoor inschrijven. In-

schrijving is mogelijk tot 15 minuten
voor aanvang van de wedstrijd in de
sporthal van de Ni-Je Veste Wheiru1

aan de Maliebaan. U u - r ;.«.- kleed en
doucheruimte" aanwezig. Er zijn mooi
prijzen in natura te winnen. Deze wor-
den beschikbaar gesteld door één van
de hoofdsponsoren, voor de nummers
1-2 en 3 op iedere afstand, voor zowel
dames als heren. ledere deelnemer
krijgt een herinnering. Vooraf start
om 10:00 uur de sponsorloop Groenlo-
se basisscholen. Zie de Contactjes.

SELECTIEF FOKKEN VERBETERT
KWALITEIT DARTMOOR
Tegelijk met de premiekeuring van
Het Friesche Paard werd zaterdag op
het terrein De Hietmaat de Dag van
het Dartmoor Pony Stamboek gehou-
den. De keuring van de kleine donke-
re pony's verliep vlot en er was veel be
langstelling.
Er waren zeventig inschrijvingen. Dat
is ongeveer tien procent minder dan
voorgaande jaren. Volgens Anton van
Ingen, voorzitter van het Dartmoor Po-
ny Stamboek, heeft dat te maken door-
dat er selectiever wordt gefokt met
kwalitatief betere dieren. öDit heeft
zijn weerslag dat de aantallen bij een
keuring een beetje onder druk staan.
Maar het selectiever fokken betekent
wel, dat de kwaliteit daardoor steeds
beter wordtö.
De Dartmoor is een kleine maat pony
die kindvriendelijk is. De pony is daar-
om dan ook bijzonder geschikt voor-
kinderen als rij pony, maar ook als aan-
spanning. De jury had vooral oog voor
de raseigenschappen van de pony.
Maar ook of de pony goede bewegin-
gen heeft en goed op de benen staat.
Een Dartmoorpony heeft een perfect
en eerlijk karakter en is prima in de
omgang mits ze goed worden opge-
voed door mensen.

GOED SEIZOEN VOOR DE
MARKTVERENIGING
Anton van Ingen is ook voorzitter van
de Hengelose Marktvereniging. Jaar-
lijks organiseert de Marktvereniging,
samen met de verschillende stamboe-
ken, de keuringen op De Hietmaat.
Voor de actieve vereniging met de vele
vrijwilligers, zit het keuringsseizoen
erop. Alleen een markt staat nog op
het programma. De twee keuringen
van het Friesche Paard en de Dart-
moor waren de laatste. Hiervoor was
de eerste nationale keuring van de Li-
pizzaner. Van Ingen: "Toen zag Henge-
lo wit van de paarden. Vandaag zijn
het de donkere Dartmoors en de zwar-
te Friezen en ziet het dus zwart van de
paarden".
De voorzitter van de Marktvereniging
kijkt met plezier terug op het seizoen.
Vooral het weer heeft meegewerkt. "In
grote lijnen was de aanvoer bij de
stamboeken zo'n tien procent minder
dan de afgelopen jaren. Dit is een ge
volg van het selectief fokken waardoor
de aantallen ook afnemen", geeft Van
Ingen aan. De keuringen in Hengelo
met het prachtige terrein, heeft lande
lijke bekendheid. "Ik denk, dat wij met
onze accommodatie een goede toe
komst tegemoet kunnen zien. Wij zul-
len er alles aan doen om deze accom-
modatie in stand te houden voor de di-
verse stamboeken".
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