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Jan Hilferink:

50 jaar in de muziek!

Jan achter het drumstel

Wanneer vroeger de harmonie door
het dorp trok liep hij mee in de stoet
'achter de muziek aan'. Klein van stuk,
zeg maar enkele turven hoog, vond hij
dat prachtig en spannend. Zijn ogen
glommen, hij wist het zeker, later ga
ik ook bij de muziek. Dat gebeurde al
op elfjarige leeftijd, toen meldde hij
zich namelijk bij de muziekvereni-
ging ' Concordia', waar hij in het be
gin les kreeg in één van de lokalen van
de openbare basisschool. Jan Hilferink
is inmiddels 61 jaar en nog steeds 'gek'
van muziek, deze maand op de kop af
50 jaren. De belevenis is nog steeds
hetzelfde.' Muziek is mijn leven, daar
draait alles om. Er gaat geen dag voor-
bij of ik ben met muziek bezig", zo
zegt de 'gouden' muzikant.

Tweemaal in de week is Jan op een
avond in het Dorpscentrum te vinden.
Eén avond om (als enige man in de
groep) , het Vordens Huisvrouwenor-
kest te dirigeren. De andere avond re-
peteren met' Concordia' waar hij als
slagwerker deel van het korps uit-
maakt. Niet alleen slagwerk ook de
bongo, de koebel, triangel, conga, xy-
lofoon, allemaal attributen die bij het
vak van slagwerker behoren. ' Hart-
stikke leuk om te doen', zo zegt Jan
Hilferink. Inmiddels heeft hij er een
muzikale taak bij. Sinds vorige maand
is hij instructeur van de malletband
van Crescendo uit Hengelo.' Ik ben be
zig de band weer op te bouwen. Ze
hadden nog maar acht leden. Inmid-
dels zijn er al een paar leden bijgeko-
men en zijn er ook vier leerlingen in
opleiding. Dat is het begin, ik denk dat
deze malletband snel zal doorgroei-
en', zo zegt Jan die zelf ook muziek-
stukjes schrijft en deze vervolgens
voor de band bewerkt.

Jan Hilferink heeft in zijn muzikale Ie
ven tot dusver de beide plaatselijke
muziekkorpsen Concordia en Sursum
Corda 'gediend'. Als een waterval gaan
de muzikale herinneringen over tafel.
' Toen ik in 1955 bij het tamboerkorps
van Concordia begon, speelden daar

onder meer de broers Wissels, Jan Lub-
bers, Adriaan Roozendaal, noem maar
op. Twee jaar later had het bestuur het
tamboerkorps ingeschreven voor een
concours in Laren. Niemand in het
dorp dacht dat wij in de prijzen zou-
den vallen, ook het bestuur niet. Mooi
van wel, we wonnen de eerste prijs,
fantastisch. Bij terugkomst in Vorden
geen intocht, niemand had immers
dit succes verwacht', zo zegt Jan Hilfe
rink.

Rond 1965 ging de drumband van
Concordia ter ziele, waarna Jan Hilfe
rink in 1969 een nieuw tamboerkorps
oprichtte. Intussen was hij ook slag-
werker in het harmonieorkest van
Concordia geworden en bekleedde hij
ook enkele jaren de functie van secre
taris. Maar hoe gaat het dikwijls in een
relatie. Ook een 'goed huwelijk' kan
stranden. Dat gebeurde in 1972 toen,
na 17 jaren de wegen van Jan Hilferink
en 'zijn' Concordia zich vanwege een
meningsverschil scheiden. ' Over de
aanleiding van deze scheiding wil ik
het liever niet hebben. Laat maar zo',
zo sprak Jan geheimzinnig!

CARNAVALSOPTOCHT
Het betekende trouwens niet het ein-
de van de muzikale loopbaan van Jan
Hilferink. Hij ging namelijk bij Sur-
sum Corda aan de slag en gaf hij daar
14 jaren les als instructeur en bleef hij
als slagwerker 27 jaren aan Sursum
Corda verbonden. Jan: 'Ik zal je uit die
tijd een leuke anekdote vertellen. Joop
Gerritsen zag op gegeven moment tij-
dens een concours in Oldebroek een
lyra-korps voorbij trekken. Joop werd
meteen reuze enthousiast. Jan, zo zei
hij tegen mij, kun jij het voor elkaar
krijgen om bij Sursum Corda een lyra-
korps op te richten en er voor te zor-
gen dat het korps in februari met de
carnavalsoptocht kan meedoen? Als
het lukt koop ik een lyra voor de ver-
eniging. Dan doen wij dat ook, zo rie
pen andere bestuursleden. Natuurlijk
zei ik 'ja' , al wist ik niet eens 'hoe of
wat' maar met de optocht speelden we

wel met een lyra- groep twee liedjes.
Het grappige was dat Joop Gerritsen er
niets van heeft gezien. Hij kwam toen
de optocht al voorbij was, ha, ha'.

Intussen wilde Jan Hilferink zijn loop-
baan als muzikant langzaam afbou-
wen. In die jaren was hij niet alleen ac-
tief bij Sursum Corda maar ook bij
Apollo uit Laren en bij DWG in Zut-
phen. Ook nog 'even' een jaartje inval-
len bij een korps in Gorssel. In 1999
stopte hij definitief als muzikant bij
Sursum Corda. Jan:' Kort daarop deed
Concordia een beroep op mij om
'even' in te vallen. Dat invallen werd
een jaar, werd twee jaren en nu anno
2005 speel ik nog steeds en ben ik
weer terug bij mijn 'muzikale roots'
en wil ik nog graag een poos door-
gaan.

Zoals hierboven beschreven is Jan Hil-
ferink ook dirigent van het Vordens
Huisvrouwenorkest. Zegt hij:' In 1983,
ik had mijn vrouw net beloofd om
niets meer aan te nemen, vertelde
Tante Zus Klumper dat het huisvrou-
wenorkest zonder leiding zat. Wil jij
dat niet doen Jan', zo vroeg ze. Ik zei
nee, dat doe ik niet. Echter Tante Zus
bleef praten als Brugman met als re-
sultaat dat deze Jan door de knieën
ging. Ik bleef er tot 1988. Toen werd ik
diabeet en moest ik het wat kalmer
aan gaan doen.

Trouwens in 1999 ben ik weer als diri-
gent bij het Huisvrouwenorkest aan
de slag gegaan. En met heel veel ple
zier', zo zegt Jan die, in zijn al halve
eeuw durende muzikale leven op de
achtergrond gesteund wordt door
echtgenote Minie. ' Ze kent mij door
en dóór. Vanaf de eerste dag dat we el-
kaar ontmoeten weet ze dat ik muzi-
kant ben. Mijn twee kinderen Henny
en Gerard zijn wel muzikaal maar niet
actief. Zij hebben meegemaakt dat pa
vier avonden in de week voor de mu-
ziek op pad was. Dus bij hen geen inte
resse voor een 'muzikaal leventje', zo
zegt Jan lachend.

Oud Vorden
Tijdens de eerste bijeenkomst van
'Oud Vorden' in het nieuwe sei-
zoen, verzorgde de heer Hendrix
uit Rozendaal een dialezing over
'Het Nederlandse Landschap in de
Middeleeuwen'.

Voor de pauze liet hij aan de hand van
kaarten en planten de ontwikkeling
van ons landschap door de eeuwen
heen zien.

Na de pauze werden dia' s over Ier-
land en de Oekraïne vertoond.

Een landschap vergelijkbaar met het
Nederlandse landschap in de tijd dat
ons land nog niet door dijken tegen ri-
vier- en zeewater beschermd werd.
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Jong Gelre Vorden/ Warnsveld druk in de
weer met revue 'Stof tot nadenken'
Na het succes van vorig jaar, toen in het dorpscentrum te Vorden de revue
'Bongo, Bongo' werd opgevoerd, waren de leden van Jong Gelre Vorden/
Warnsveld het er snel over eens: ook in 2005 gaan we een revue opvoeren!

warm hart toedroegen, sloegen de han-
den ineen en gingen op zoek naar het
geheime recept.' Het publiek moet zelf
maar gaan kijken of het recept daad-
werkelijk gevonden wordt' , zo sprak
Geert Heuvelink namens de revuecom-
missie op 'raadselachtige' toon!
In totaal zullen ongeveer 60 jongelui
aan de revue ' Stof tot nadenken' mee
doen. Een toneelgroep onder leiding
van Jan Gotink, een dansgroep die
wordt aangestuurd door Renske Lang-
werden. De zanggroep staat onder lei-
ding van Miranda Jansen en wordt
muzikaal ondersteund door een drie
koppige band. André Zweverink heeft
de leiding over de decorbouwers. De
grimegroep staat onder leiding van
Ina Wesselink. De algehele leiding is
in handen van Gerrit Borgman. De re
petities zijn eerste week van septem-
ber (iedere groep afzonderlijk) begon-
nen. Vanaf half oktober gaan toneel,
zang en dans gezamenlijk de bühne
op met de bedoeling om straks een 'ge
oliede' revue te presenteren.' Stof tot
nadenken' is te zien op vrijdag 4 en za-
terdag 5 november in het dorpscen-
trum te Vorden. Aanvang 19.30 uur.

In januari jongstleden werden de eer-
ste stappen gezet en kwamen een aan-
tal jongelui bijeen met de bedoeling
om tekst op papier te krijgen. Nout Nij-
enhuis, één van de schrijvers,' Het ging
in het begin wel wat rommelig, tot dat
op gegeven moment ieder de opdracht
kreeg op een A 4 tje tekst aan te leveren
en dat lukte wonderwel'! De ideeën
werden bij elkaar gevoegd en zo ont-
stond de titel 'Stof tot nadenken'.

Het 'nadenken' van de schrijvers resul-
teerde in een revue waarin een zoek-
tocht naar een meelrecept centraal
staat. Ergens in een dorp leefde een
molenaar die bekendheid genoot van-
wege een speciale meelsoort. Hij
schreef daarvoor recepten uit en met
succes. Wat bleek, de mensen kregen
van die meelsoort heel veel energie.

Maar helaas, de molenaar overleed en
nam het geheim van het recept mee in
zijn graf. Mensen die de molenaar een

TrouiUen in een echt V^isteel?

Uorïien
Kasteel rondleiding

U. (K) / 13.00 en 15.

zar en zondag om

uur en op afspraak

Info @kasi£elvorden.ni

lüiüul feasteefforcfcn.nf

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. J. Kool doopdienst.

Kapel Wildenborch
Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 okt 10.00 uur dhr. J.F. Ballegooien, Winterswijk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 oktober 10.00 uur Kinderdienst ds. D. Wester-
neng en 19.00 uur ds.D. Westerneng

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 oktober 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 9 oktober 10.00 uur Woord- en Communieviering
m.m.v. herenkoor.

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

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

Tandartsen:
8-9 oktober: J.J. de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30- 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
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)633222.

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00-16.00 uur; w. 9.30-17.30 uur; za.
10.00-15.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

CITYLIDO
EVERY S A T U R D A Y

OPEN TILL 04.00H

;: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN

O :: TÉMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ

08 OKT
LIJN 7
15 OKT

KINKY PARTY
22 OKT

TECHNOBOY
:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::

i 0544 46 13 08 :: INFO@CrTYUDO.NL :
:; WWW.CITVLIDO.NL ::

.•ü MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
ÏHE RIGHT TO REFUSE ENTRANCE ::

Internationaal

bedrijf zoekt

jonge, serieuze,

enthousiaste mensen
(18-30 jaar!).

Die parttime of fulltime

(werktijd zelf

aan te passen)

willen werken in de

wellness industrie.

Aanmelden/info:

(0575) 463205 of
www.geenbaasmeer.com

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.

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

• Opgave Kind en Dier
vóór 13 oktober a.s. bij
D. Kuiper, Ruurloseweg 41,
7255 DG Hengelo (Gld.),
tel. (0575) 552931.

0 Nordic Walking met de
juiste techniek als de meest
effectieve manier om fitter te
worden, conditie op te bouwen
en vet te verbranden. Info
over Cursus en/of Clinic
(0575) 46 36 03.

• Opgave Kind en Dier
vóór 13 oktober a.s. bij
D. Kuiper, Ruurloseweg 41,
7255 DG Hengelo (Gld.),
tel. (0575) 552931.

• Pure aloe vera producten.
Wie wil met mij samenwerken?
Jannie Nijkamp 0575-521316.

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

0 Noten te koop zelf rapen.
Zaterdag 8 oktober van 9 -
12 uur Huize Zelle, Ruurlose-
weg 92, Hengelo Gld.

• Romantisch concert
Liefde en Verlangen van
Caroline Erkelens, zang en
Anne Nydam, harp, zondag-
mid. 9 oktober 15.00-17.00 uur
in Orangerie te Ruurlo. Kaar-
ten € 15 incl. 1 cons. v.a.
14.00 uur in de zaal en
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl
Leden KKR € 14,-.

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

• Zaterdag 8 oktober bazar/
rommelmarkt van 10.00-
14.30 uur in 'het Achterhuus'
achter de Gereformeerde
kerk Vorden.

• Zelfstandige ijverige hulp
in de huishouding gezocht
voor plm. 6 uur in de week.
Tel: 0575-55 12 12.

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

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

• Op maandag 3 en don-
derdag 6 oktober as. starten
er bij K.C. Zutphen e.o. weer
puppy-, A-, B-, C-gehoor-
zaamheidscursussen Te-
vens starten er dan ook weer
nieuwe G&G-B en 1-cursus-
sen. Voor informatie kunt u
bellen naar: (0575) 52 67 12
of onze internetsite bezoeken:
www.kczutphen.nl Houdt u er
rekening mee dat onze groe-
pen snel vol zitten? Ook kunt
u zich opgeven voor de fly-
ball- en behendigheidslessen
op zaterdagmorgen.

• 'Heilig pad' voor vrou-
wen, door Marjan de Gans-
Grimberg. Voor brochure en
inl.: tel. (0573) 44 11 38 of
www.dhanwantari.nl.

Week van
het brood
3-8 oktober

Brood verwent op elk moment

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

Dinsdag (ontbijt)

Muff ins 4 stuks 1,00
Woensdag (11-uurtje)

Krentenbrood 1,95
Donderdag (lunch)

Witte bollen 10 stuks 2,50
Vrijdag (warme maaltijd)

Oogstbrood 1,50
Zaterdag (borrel)

Kruidenbroodje 1 ,00
l Dinsdag t/m zaterdag l

bij aankoop vanaf 10 euro

sPeculaasstaa'
Kom vrijdag- of zaterdagochtend

onze broodideeën proeven!

• ASR therapie® ener-
getisch, Westers logisch.
A. Baars, tel. (0575) 55 33 03.

• Flexibele oppas gezocht
voor onze 4 kinderen. In be-
zit van rijbewijs & auto tel:
0575-55 12 12.

• Gezocht: hulp in de huis-
houding 1/2 dag per week.
Liefst di. of wo. Tel. 0575 -
551350.

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

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

• Indian summer! Nazome-
ren op tafel met kruidenmo-
lens van Wereldwinkel Vor-
den.
• Tijdelijk te huur per 1-11-
2005 jaren 30 woning in
dorpskern Vorden. Interes-
se: tel. 06-22 550 439.

• 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

Zat. 8 okt.
SWINGIMIGHT
de Tapperij

Ruurlo
Aanvang 21.30 uur

Entree € 5,-

www.swingnight.nl

DagmeniTs
5 t/m 11 oktober 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.
t onze

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.
Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs voor ijs met slagman € 1,75 p.p.
Woensdag 5 oktober
champignonsoep / karbonade de rotonde, frieten en
herfstsalade

Donderdag 6 oktober
Züricher gesnetseltes van kip, rösti en groente / tiramisu
met slagroom

Vrijdag 7 oktober
tomatensoep / vispot de rotonde, aardappelen en groente

Zaterdag 8 oktober
Italiaanse cordon bleu met ham/kaas gegratineerd, frieten,
rauwkostsalade / ijs met slagroom (alleen afhalen)
Maandag 10 oktober
gesloten

Dinsdag 11 oktober
wiener schnitzel met frieten en zomersalade / ijs met slag-
room
U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 10
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 binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Op 27 september 2005 is ons zoontje en mijn

De wind fluistert zacht je naam"

Nout
André Garritsen, Edith Harmsen & Ties

Albert Hahnweg 104
7242 EK Lochem

<0
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

KAI
Geboren op 29 september 2005.

Robert en Renate Nieuwenhuis >

De Voornekamp 53

Hoera!

Doede heeft een broertje

Juul
Hij is geboren op 1 oktober 2005, weegt 4340
gram en is 54 cm lang.

René en Saskia Vliem

Brinkerhof 65
7251 WX Vorden
(0575) 55 55 75

Visite vinden we fijn, maar mag het ook tussen
10.00-12.00 en 15.00-17.00 zijn?

Bert Berenpas
&

Suzanne Nijenhuis
gaan trouwen op woensdag 12 oktober 2005

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.00 uur
in de N H kerk te Vorden.
U bent van harte welkom op onze receptie van
17.00 tot 18.30 uur bij HCR Stegeman, Dorps-
straat 1 te Laren (Gld.).

Mosselseweg 3a
7251 KT Vorden

Op vrijdag 14 oktober 2005 zullen wij

! Peter Weenk & Grietje Wierda• » '
elkaar het ja-woord geven om 10.00 uur

in Huize Ruurlo.

U bent van harte uitgenodigd op onze receptie
van 16.00 uur tot 17.30 uur in café - restaurant
"De Tapperij", Julianaplein 4 te Ruurlo.

Ons adres: Brinklaan 44
7261 J H Ruurlo

GRAFSTEENSPECIALIST

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

• onderhoud grafmonumenten

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

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
we van hem mochten ontvangen, geven we kennis
dat, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis
"Leeuwerikweide" te Zutphen, van ons is heenge-
gaan mijn lieve man, onze goede vader, schoonva-
der, opa en overgrootvader

Hendrik Jan Bielderman
echtgenoot van

Trijntje van der Schaaf

op 87-jarige leeftijd.

I. Bielderman-van der Schaaf

W. Bielderman
H. Bielderman-Rossel

H.J. Bielderman
H. Bielderman-Vermaat

A. Bielderman
H.L. Feddes

D. Bielderman
R. Versteeg

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

27 september 2005
Emmerikseweg 252, app. 15
7206 DE Zutphen

De begrafenis heeft op zaterdag 1 oktober plaats-
gevonden op de Oosterbegraafplaats te Zutphen.

God is mijn toevlucht,
mijn schild, mijn rots
en mijn vertrouwen.

Intens verdrietig zijn wij dat, na een ernstige ziekte,
is overleden, mijn lieve vrouw, onze zuster, schoon-
zuster en tante

Adriana Petronella
Willegers-Sweijen

(Jeannette)
* Haarlem, t Vorden,
7 oktober 1923 30 september 2005

Mijn dank gaat uit naar al diegenen
die hebben geprobeerd deze ziekte voor haar

zo draaglijk mogelijk te maken.

Uit aller naam:
John Willegers

J.J. Willegers
Insulindelaan 30
7251 EK Vorden

Jeannette is overgebracht naar uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen
bezoek.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op woens-
dag 5 oktober om 13.00 uur in de Christus Koning-
kerk, Het Jebbink 6 te Vorden.

Aansluitend zal de crematie in besloten familie-
kring plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 12.30 uur voor
aanvang van de uitvaartdienst in voornoemd uit-
vaartcentrum naast de kerk.

0
ARTI

Halvestra

35 jaar meubelstoffering

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

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

I
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v^x
at 2-4, 7412 VN Deventer tel. 0570-615033

Wij willen je rust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet helpen kunnen
dat is onze grootste smart.

Nog volop genietend van het leven is toch nog on-
verwacht van ons heengegaan onze lieve zuster
en schoonzuster

Berendina Arfman-Abbink
weduwe van Martin Arfman

* Hengelo (Gld.),
5 april 1925

t Doetinchem,
1 oktober 2005

Lochem:B.H. Wesselink-Abbink
H. Wesselink (in herinnering)

Vorden: B. Abbink
A. Abbink-Groot Roessink

Correspondentie-adres:
Kruisdijk 9
7251 RL Vorden

Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen
en de familie te condoleren op woensdag 5 okto-
ber van 20.00 tot 20.30 uur in het Monuta uitvaart-
centrum, Keppelseweg 40 te Doetinchem.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
donderdag 6 oktober om 11.30 uur in de Veluwe-
zaal van het crematorium te Dieren, Imboslaan 5.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in de ontvangkamer van het crematorium.

Zij die geen kaart mochten ontvangen kunnen deze
advertentie als uitnodiging beschouwen.

ledere week kijkt men uit
naar wat de slager, de bakker en de groenteman

te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen,
maar g e s p e l d .

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

d r u k k e r i j Weevers

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

120.000 mensen met

Laat ze niet vallen
Giro 222111

120.000 mensen leven in onzekerheid.
Ieder moment kunnen zij een aanval
krijgen. Want epilepsie is nog steeds
niet te genezen. Dankzij onderzoek
kan epilepsie beter behandeld worden.
Meer onderzoek is hard nodig. Maar
onderzoek kost veel geld. Laat mensen
met epilepsie niet vallen. Help mee en
geefaandecollectant.

@ Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

www.epilepsic.nl

"Hét populaire polder-
model is dit kipgerecht"

Het politieke poldermodel mag dan in onmin zijn geraakt,
Nederland kiest massaal voor de Polderkip. Kipfilet
gevuld met gesneden ham, champignons en verse

peterselie. Een kipvariatie die bij iedereen aan tafel in
smaak valt. Kortom: een heerlijk poldercompromis.

Keurslagerkoopje
Kogel bief stukken
(biefstukken 5.50) 3 stuks €

Vleeswarenkoopje
Zeeuws spek
Special

Polderkip (ham-
champignons)

Vleeswarenspedal

Parmaham

Weekaanbieding
Beenhamsalade

Babi Pangang

100 gram €

100 gram €

100 gram €

100 gram €

1?
L50

1?9a.98
500 gram € *T •

™ Weekaanbieding:

1400 gram Verse Worst +
4 Speklappen

•3 samen voor de prijs van : 4!00

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575)552287
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl



Info Welzijn Ouderen en WegWijZer
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
en 's middags op afspraak. Telefoon (0575) 553405
WegWijZer Vorden geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur

september 2005

OPROEP: Wie wil surfen
in de bibliotheek met
hulp van WegWijZer?
Steeds vaker wordt in een artikel of brochure ver-
wezen naar een website. Ook in deze rubriek.
Niet iedereen heeft een computer, niet iedereen
heeft een snelle internetverbinding, velen ver-
dwalen op Internet of durven niet te 'surfen'.
WegWijZer en de bibliotheek Vorden willen be-
woners van Vorden e.o. hierbij behulpzaam zijn.
Gratis in de bibliotheek internetten op het ge-
bied van wonen, welzijn en zorg met ondersteu-
ning van de consulente van WegWijZer.
Bij deze doen we een oproep: wie heeft hier be-
hoefte aan? Bij voldoende belangstelling gaan we
dag en tijd plannen. Opgave bij WegWijZer tus-
sen 9.00-11.00 uur: tel. 553159. Mailen kan ook:
info@portaalwegwij zer.nl

"Halt! U valt" (vervolg)
Woensdag 9 november is de bijeenkomst van
"Halt! U valt". Heeft u deze datum al genoteerd?
Tijdens deze middag wordt vanaf 14.00 uur tot
ongeveer 16.30 uur informatie gegeven door 14
organisatie en bedrijven. Deze middag gaat over
valpreventie en de veiligheid in en om het huis.

Maaltijdbuffet
De komende maanden zal er elke laatste dinsdag
van de maand weer een themabuffet zijn bij Sen-
sire De Wehme (25 oktober en 29 november).
U bent als 55+er uit Vorden en omgeving van har-
te welkom, ook als u geen vaste deelnemer bent
van de 'open tafel'. De kosten van het buffet zijn
duurder dan van de 'gewone' maaltijd. Tot 01-01-
2006 worden twee tarieven gehanteerd. Voor be-
woners van De Delle kost deelname ? 10,00 per
keer en voor de overige gasten ? 14,50. Bewoners
van De Wehme hoeven niet te betalen.

Regiotaxi: per l oktober
heel Bronckhorst naar
Regiotaxi Achterhoek
In Vorden werd het Collectief Vraagafhankelijk
Vervoer tot nu toe uitgevoerd door Regiotaxi IJs-
selstreek. Vanaf l oktober is dit voor heel ge-
meente Bronckhorst Regiotaxi Achterhoek.
De Regiotaxi is het aanvullend openbaar vervoer
en rijdt voor iedereen. Met Regiotaxi Achterhoek
kan iedereen maximaal 5 zones (20 a 25 kilome-
ter) reizen door de Achterhoek en maximaal 4 zo-
nes daar buiten. Het vertrek- of bestemmings-
adres moet dan wel in de regio Achterhoek lig-
gen. En dat alles op tijden die u zelf kunt aange-
ven.
Regiotaxi Achterhoek rijdt zeven dagen in de
week van 6.00 uur tot 24.00 uur. Als u langere af-
standen wilt reizen, vervoert Regiotaxi Achter-
hoek u naar een opstaphalte voor bus of trein.
Ook is het mogelijk met Regiotaxi Achterhoek
verder te reizen tegen een tarief van ? 1,36 per ki-
lometer. Over het vervoer naar Zutphen, wat bui-
ten de zones valt, vindt momenteel overleg
plaats. Uitgangspunt is dat de bewoners van Vor-
den niet duurder uit zijn dan in de vorige situa-
tie met regiotaxi IJsselstreek.

U kunt op drie manieren reizen met Regiotaxi
Achterhoek:
• rechtstreeks van deur tot deur
• van halte tot halte
• van deur naar halte of van halte naar deur
U betaalt de chauffeur contant en stapt uit op
het gewenste adres of bij een Regiotaxi Achter-
hoek halte (herkenbaar aan het Regiotaxi Achter-
hoek logo). De Regiotaxi Achterhoek haltes be-
vinden zich in alle plaatsen en de meeste kleine
kernen van de Achterhoek.
Het instaptarief en eerste zonetarief is € 1,40. In
de folder staat het hele overzicht.
Voor WVG-geïndiceerden (iemand met een mobi-
liteitsprobleem) geldt een tarief van € 0,44 als in-
staptarief en per zone (maximaal 5 zones). Daar-
voor is een vervoerspas nodig die bij de gemeen-
te kan worden aangevraagd. WegWijZer Vorden
of Welzijn Ouderen kan u hierbij helpen, en daar
is ook de folder verkrijgbaar.

Zorgveiling.nl
Zorgveiling is een initiatief om zorgaanbieders
en zorgvragers via de website www.zorgveiling.nl
bij elkaar te brengen. Zorgveiling beoogt de zorg-
vrager de beslissingsmacht te geven waar hij/zij
recht op heeft en gaat uit van het principe van de
marktwerking. Zorgveiling exploiteert sinds en-
kele maanden een veiling op het Internet waar
zorgaanbieders en zorgvragers elkaar kunnen
ontmoeten. Een belangrijk onderdeel van zorg-
veiling is het maken van afspraken met de zorg-
verzekeraars, om er voor te zorgen dat een vol-
doende groot aantal zorgaanbieders gedwongen
wordt om deel te nemen. Zo plaatsen zorgverze-
keraars Achmea en Menzis verzoeken van verze-
kerden op de website www.zorgveiling.nl.
Kraamzorgbureaus die een contract met deze
verzekeraars hebben, moeten op die site tegen el-
kaar bieden. Op de site bieden zorgaanbieders
met kortingen op het landelijk afgesproken stan-
daard tarief. Deze kortingen worden doorgege-
ven aan de zorgverzekeraars, die op deze manier
zorg goedkoper kunnen inkopen.
Op de site kunnen zorgvragers tevens het profiel
van een zorgaanbieder bekijken, inclusief de te
vredenheidsindicatie. Deze indicatie wordt na af-
loop van de geleverde zorg aan de zorgvrager ge
vraagd en verwerkt in een sterrensysteem voor
de zorgaanbieders. Zorgvragers kunnen daar-
mee kiezen op prijs, maar ook op profiel en ge
middelde tevredenheid.
Deze indicatie geldt evenwel de gehele organisa-
tie van de zorgaanbieder. Een verdere differenti-
atie op het niveau van de medewerker is in het
systeem niet mogelijk. Dit kan wel aan de orde
komen in het eerste contact na de veiling tussen
zorgvrager en aanbieder. De veiling wordt in de
komende periode stap voor stap uitgebreid met
meerdere zorgverzekeraars en zorgsoorten.

Ouderenhulplijn van start
Op l september 2005 is de Ouderenhulplijn ge
start, een initiatief van het Nationaal Fonds Ou-
derenhulp om ouderen telefonisch hulp en ad-
vies te bieden. De ouderenhulplijn is 7 dagen per
week, 24 uur per dag bereikbaar op nummer
0900 60 80 100 en kost 5 cent per minuut.
De hulplijn is volgens het Fonds het eerste lande
lijke telefoonnummer waar ouderen naartoe

kunnen bellen voor informatie, een vertrouwe
lijk gesprek of als ze zich eenzaam voelen. Bellers
met specifieke vragen worden teruggebeld als
hun vraag niet meteen kan worden beantwoord.
Door samenwerking met de meer dan 1400 vrij-
willigers van de SOS Telefonische Hulpdienst is
een landelijke dekking en een brede expertise
mogelijk.
De noodzaak van de Ouderenhulplijn blijkt uit
de telefoontjes die het Nationaal Fonds Ouderen-
hulp dagelijks krijgt met vragen over eenzaam-
heid, juridische hulp, wonen en armoede en het
ontbreken van een landelijke telefoonlijn speci-
aal voor ouderen. De SOS Telefonische Hulp-
dienst krijgt jaarlijks bijna 32.000 telefoontjes
van 60-plussers. Het merendeel van de gesprek-
ken gaat over eenzaamheid. In Nederland wonen
800.000 ouderen die af en toe eenzaam zijn,
100.000 zijn extreem eenzaam. Het Nationaal
Fonds Ouderenhulp verwacht dat de Ouderen-
hulplijn het eerste jaar door 20.000 ouderen ge
beid wordt, het jaar daarop door 40.000 ouderen.

Huursubsidie
1. Waarom krijg ik een eenmalige uitkering van
€ 30? Organisaties van verhuurders en beleggers
en de minister van VROM hebben samen afge
sproken dat de verhuurders een bedrag bijeen
brengen voor een eenmalige uitkering aan huur-
ders. In totaal is een bedrag van ruim 28 miljoen
door de verhuurders bijeengebracht. Deze uitke
ring is bestemd voor huursubsidieontvangers als
extra steuntje in de rug bij de gestegen huurlas-
ten. Deze uitkering is bestemd voor iedereen die
op l januari 2005 huursubsidie ontvangt.
2. Wanneer krijg ik de eenmalige uitkering van
€ 30? Als u normaal de huursubsidie recht-
streeks van VROM ontvangt op uw rekening dan
ontvangt u in december ? 30 extra bij de uitbeta-
ling van de huursubsidie. Als u de huursubsidie
altijd via de verhuurder ontvangt dan betaalt u
in januari € 30,- minder huur. De verhuurder
verrekent namelijk de eenmalige uitkering met
uw huur.
3. Krijg je de eenmalige uitkering ook met terug-
werkende kracht? Ik heb bijvoorbeeld in februari
(2005) een bericht ontvangen dat ik recht heb op
huursubsidie vanaf l december 2004. Ja. Ieder-
een die op l januari huursubsidie ontvangt
krijgt de eenmalige uitkering. Ook als u de huur-
subsidie met terugwerkende kracht ontvangt.

Zorgbelang Gelderland
Op donderdag 15 september is de organisatie
Zorgbelang Gelderland officieel gestart.
Zorgbelang Gelderland is er voor iedere Gelderse
burger die gebruik maakt van zorg- en welzijns-
voorzieningen en biedt informatie over zorg en
welzijn en onafhankelijke klachtenopvang.

Zorgbelang Gelderland is een vereniging van
ruim 400 patiëntenverenigingen, gehandicap-
tenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenra-
den in Gelderland.

De organisatie is tot stand gekomen door een fu-
sie tussen de Regionale Patiënten/Consumenten
Federaties (RP/CF's) Midden- en Zuid-Gelderland
en Stedendriehoek. http://www.zorgbelanggel-
derland.nl

Scootmobieltocht
12 oktober is het Wereldreumadag. Reuma pa-
tiënten vereniging Zuid-Veluwe organiseert op
deze dag een fiets/scootmobieltocht. Er zijn twee
routes: vanuit Veenendaal naar Kwintelooyen en
vanuit Ede naar Kwintelooyen. Meer informatie:
Claudia Merkies, tel. 0318-613976 of Riet Starren-
burg, tel. 0318-512983.

Nieuwe folder over
WegWijZer
Na het uitreiken van vele folders van andere or-
ganisaties werd het tijd dat WegWijZer zélf een
folder kreeg. Donderdag 15 september is de eer-
ste folder aangeboden aan oud-wethouder Wim
Wichers. Wichers heeft zich tot vorig jaar, met
andere initiatiefnemers, ingezet voor het realise
ren van één informatiepunt voor alle vragen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg in Vorden
e.o. Door middel van de nieuwe folder kan Weg-
WijZer nog meer onder de aandacht gebracht
worden. In september is de folder verspreid on-
der huisartsen, hulpverleners, behandelaars,
aanleunwoningen, openbare ruimtes enz. Mocht
u een folder willen hebben, dan kunt u deze op-
halen bij WegWijZer tijdens het inloopspreekuur
(maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur) of even
bellen (553159).

De nieuwe ziektekosten-
verzekering en het
patiëntencollectief
Gehandicaptenplatform Zelhem en MEE Oost Gel-
derland organiseren een voorlichtingbijeenkomst
over de gevolgen van de nieuwe ziektekostenver-
zekering en de keuzemogelijkheden voor mensen
met een lichamelijke beperking en/of chronische
ziekte, zoals een collectieve verzekering. Inwoners
uit de gemeente Bronckhorst zijn welkom.

WANNEER EN WAAR?
Maandag 17 oktober 2005 van 20.00 - 22.00, Zalen-
centrum 't Witte Paard, Ruurloseweg l Zelhem.
Sprekers zijn: Erik Thier van het Ondersteunings-
bureau, Gerard Massaar onderhandelaar van SEZ,
Harm van Lochem van MEE Oost Gelderland.
Voor opgave en meer Informatie:
• Gehandicaptenraad Zelhem; Guus Klein Blue

mink, 0573- 461356,
info@gehandicaptenraadzelhem.nl

• MEE Oost Gelderland, 0314-344224,
info@mee-og.nl

Invullen formulier zorg-
toeslag
Inmiddels heeft u het formulier ontvangen. Voor
l november moet het ingevulde formulier terug-
gestuurd zijn. Heeft u problemen met invullen
en is er geen hulp in uw directe omgeving, dan
kunt u terecht bij Welzijn Ouderen, dagelijks
tussen 9.00 en 12.00 uur of bij Wegwijzer, tussen
9.00 en 11.00 uur.
Maakt u liever eerst een afspraak: tel. Welzijn Ou-
deren 0575 553405. tel. WegWijZèr 0575 553159.
Het adres is: Nieuwstad 32 (bij de wehme).

Website EigenWijs

Concert EigenWijs
Weer speelde fancy fair Ot en Sien parten

Het is enige tijd stil geweest rond de
Lochemse vocal group EigenWijs na-
dat het koor begin dit jaar het initia-
tief nam tot het verzorgen van een be
nefietconcert ten behoeve van de
slachtoffers van de tsunami in Azië.
Inmiddels is de groep, die een aantal
wisselingen in de bezetting gekend
heeft, weer bijna compleet en wordt er
hard gewerkt aan uitbreiding en ver-
nieuwing van het repertoire.
Op zaterdag 22 oktober 2005 geeft Ei-
genWijs een concert in het Dorpscen-
trum te Vorden.
Vanaf acht uur 's avonds zal daar het
resultaat van de inspanningen van de
afgelopen tijd te horen zijn. En te
zien..., want naast mooie harmonieën
heeft een EigenWijsconcert ook visu-
eel het nodige te bieden.
Meer informatie over dit eigenzinnige
gezelschap is nu ook te vinden op de

onlangs opgezette website van het
koor: www.EigenWijsLochem.nl
Op deze site is niet alleen het nodige
te lezen (geschiedenis van het koor,
overzichten van de verschillende op-
tredens, recensies, reacties van bezoe
kers van de site in het gastenboek enz).
Ook zijn er verscheidene fotoseries te
bewonderen en kan een indruk gekre
gen worden van de klankkleur van het
koor. Door een simpele klik met de
muis kan een geluidsfragment geko-
zen worden om te beluisteren.

EigenWijs nodigt belangstellenden uit
te surfen naar de website om op de
hoogte te blijven van de activiteiten
van de groep .Voorlopig zullen die alle
maal in het teken staan van het con-
cert van 22 oktober. Kort daarna be
gint EigenWijs met de voorbereidin-
gen voor de optredens rond Kerstmis.

Vanwege enkele regenbuien moesten
zaterdag bij Ot en Sien een paarbuiten-
activiteiten noodgedwongen naar bin-
nen worden verplaatst. Deze morgen
was er door de leiding van Ot en Sien
een fancy fair georganiseerd met als
doel wat centjes voor de peuters bij el-
kaar te sprokkelen. De peuters ver-
maakten zich overigens uitstekend
met 'eendjes vangen', blikgooien e.d.
Ook de pannenkoeken lieten zich deze
morgen uitstekend smaken. De afgelo-
pen weken hadden de peuters werk-
stukjes gemaakt die door de ouders ge
kocht konden worden. Ondanks het
minder gunstige weer, waardoor er
minder bezoekers waren dan voor-
gaande jaren, toch nog een netto op-
brengst van een paar honderd euro.
Het geld zal worden aangewend voor
de kosten die gemaakt worden tijdens
de Kerst- en Sinterklaasbijeenkomsten
van Ot en Sien. Het restant gaat in het
potje voor het jaarlijkse schoolreisje.



Zat. 22 OKT.
ENTREE V.VERKOOP €15,00 A/D ZAAL €17,50

KAARTEN : WITKAMP LAREN,
HAARSALON FIGARO LOCHEM
MEER INFO: WITKAMP.COM

•••••̂ •̂ ••̂ •̂

sikkens Nu extra voordelig
schilderen? «-=*

Haal de HuisSchilderPlan® schilder binnen!

Op het werk dat de HuisSchilderPlan® schilder in

uw woning verricht is van 21 november 2005 t/m 17

maart 2006 de Winterkortingsregeling van toepassing.

Dat scheelt u als particuliere opdrachtgever € 25,-
per man per dag. Dus als u deze winter uw woning ex-

tra voordelig fraai in de verf wilt hebben, neem

dan nu contact met ons op. Wij informeren u graag

over de Winterkorting en de vele voordelen van het

HuisSchilderPlan®.

deskundige analyse staat van onderhoud

schilderonderhoudsplan op maat

zekerheid van vakmanschap

kleur- en productadvies

eenmalig of volgens contract

HuisSchilderPlan®: gegarandeerd goed!

S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerk ing • Spuitwerk

m Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden

Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

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

Ook in de maanden oktober, november en december elke
zondag vanaf 17.00 uur kunt u bij ons restaurant genieten

van een heerlijk

uitgebreid ChmCCS Buffet
Onbeperkt eten voor € 13.50 p.p.

Welkom en eet u smakelijk!

I

Nieuwe openingstijden: ma. t/m vr. 16.00-22.00 uur
za. en zo. 12.00-22.00 uur /al le feestdagen 12.00-22.00 uur

Van oktober t/m juni dinsdag gesloten.
Op feestdagen wel geopend.

Chinees-Indisch Restaurant

FAA)

Dorpsstraat 28 7251 BC Vorden

Tel. (0575) 551905

Leden die willen
meepraten,
zijn van harte welkom

Hieronder vindt u de verkorte agenda

• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Voorstel tot fusie en in verband daarmede:

a. wijziging statuten en huishoudelijk
reglement

b. benoeming leden van het bestuur
c. benoeming leden van de raad van

toezicht
• Mededelingen en rondvraag

Omdat op onze algemene vergadering
van 26 september 2005 niet het statutair
vereiste aantal leden aanwezig was om
een besluit te kunnen nemen over het
voorstel tot juridische fusie met
Rabobank Berkelland, schrijven wij een
tweede algemene vergadering uit.

Deze vergadering vindt plaats op
maandag 17 oktober 2005. U bent vanaf
19.30 uur welkom in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden. Aanvang verga-
dering 20.00 uur. Deze vergadering wordt
uitsluitend via deze advertentie bijeenge-
roepen.

De volledige agenda, de notulen van de
vorige vergadering, de tekst van de voor-
gestelde statuten en het voorgestelde
huishoudelijk reglement en de overige
stukken kunnen leden vanaf vandaag
inzien op onze kantoren.

Het bestuur

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

Het is tijd voor de Rabobank.
Rabobank

120.000 mensen met Laat ze niet vallen
Giro 222111

120.000 mensen leven in onze-
kerheid. Ieder moment kunnen
zij een aanval krijgen. Want
epilepsie is nog steeds niet te
genezen. Meer onderzoek is

hard nodig. Laat men-
sen met epilepsie niet
vallen. Help mee en
geefaandecollectant.

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

www.epilepsie.nl

Sputtert)
Vos Vorden

voor:
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg 11'
7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Gemeente Bronckhorst,
de toekomstige parel van de Achterhoek.

Almenseweg 35a • 7251 HN • Vorden

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

ons opeten € 7,so * afhalen € 6,00
n di. 27 sep

• Soep
• Karbonade
• Groenten
• Friet

Aangepaste openingstijden voor
a.s. weekend:

RESTAURANT
vr. 7 okt. gesloten

za. 8 okt. van 16.00-22.00 uur

CAFETARIA
vr. 7 okt. v.a. 15.00 uur gesloten

Elke zondagavond
.'m-Si koud buffet € 15,00 p.p.
ren van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaalbaar

assortiment in sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport, etc.

Profiteer van de vakkundige en

praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,

straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

• tuinhout uit voorraad
• staalmatten als tuinscherm
• metselstenen

••• f% £ Ik l ̂ ^ ̂  Natuursteen als sierbestrating.
l» EB l v \J • Bekijk bij ons de mogelijkheden.

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

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 -17.30 uur
Zaterdag van 8.00 -12.00 uur



Smederij Oldenhave gaat kroon-
luchters in Ridderzaal aanbrengen

Een paar maanden geleden kreeg Sme-
derij Oldenhave een uitnodiging om in
de Ridderzaal in Den Haag de bestaan-
de kroonluchters te bekijken. Volgens
Oldenhave moest er één kroonluchter
bijgemaakt worden. Om alle detaille-
ringen goed op tekening te zetten en te
laten bekijken heeft men er één van de
zeven laten zakken.

Aan de hand van de bevindingen ( fo-
to's en aantekeningen) heeft de firma
Oldenhave een offerte uitgebracht. Na
een poos van afwachten kreeg de Vor-
dense smid uiteindelijk de opdracht.

Er komt een nieuwe indeling van de
Ridderzaal en met de nieuwe lichtbere-
kening is er uit gekomen dat er inder-
daad een kroonluchter bij wordt ge
maakt en dat de bestaande zeven ver-
stevigd moeten worden. Die verstevi-
ging is nodig omdat er nieuwe armatu-
ren komen die zwaarder zijn als de be-
staande lampen. De gesmede steunen
die aangebracht worden ter verstevi-
ging zijn gelijk aan de reeds bestaande
steunen. Als alles naar wens verloopt
moet de nieuwe kroonluchter er nog
deze maand komen te hangen.

Bij Oldenhave hoopt men dat deze
kroon de komende jaren op Prinsjes-
dag 'boven de woorden' van onze ko-
ningin zal schitteren.

turn
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 10, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

c'ê uut
Nargens gin zin an, proesten en snot-
tern en het is oew eigen schuld. Gert
hef zik laoten umpraoten. Hendrik
en Riek kwammen langs en Gerrie
wol met. Allenig tegen Gerrie praoten
dat geet, dan weet Gert d'r zich uut te
redden, maor tegen drie tegelieke?
Gert mee op de fietse. En Riek zo vin-
nig, dat geet d'r van. En Gert is ja niks
gewend. Oew in 't zweet fietsen en
dan op een benksken onder 'n boom
uut rusten en dan ,gaddarrie, krig 't
oew te pakken. Hoesten en proesten.
Gelukkig vandage niks wat um drif
umme te warken. De krante is wel-
kom, en dat gif stof tut praoten. Ge-
meente Bronckhorst niejs secuur lea-
zend. Met Hendrik in discussie ,den
hef wat mear letters gevretten . De
wilde plannen van de laatste jaorn,
veurdat Bronckhorst van start ging,
komt wear ter sprake. Gelukkig no,
op afstand, een nuchter bestuur. Vor-
den wol een 'Multifunctionele ac-
commodatie'. Das ne hele mondvol.
Dat heurn biej hun Centrumvisie.
Dat feest geet no mooi neet deur. Kost
te vuile geld. Allenig de olde schole
op 't karkplein geet tegen de grond
en de andere olde gebouwen op 't
karkplein blieft staon. Laot ze in
Reurle en op andere plaatsen gerust
een niej modern centrum hebben.

Maor dan is er no ne andre gemeen-
te projectgroep neudig. Die mot rap
van start. Een niej gemeentehuus
Bronckhorst mot er kommen? Wao-
rumme zol dat motten? Veur samen
240 ambtenaarn wilt ze een niej
huus bouwen? En dat, umdat de ze
het better vindt dat ze onder een dak
zit? Hebt ze de telefoon en de P.C. ka-
pot? Wat veur goeie argumenten
bunt er nog mear? Met de eigenaar
van de grond en de omwonenden
hebt ze afgesprokken dat ze d'r maor
vief jaor blieft zitten? Waorumme
zonne gekke afspraak? Betaalt de ge
meente zonne lage huur? Wil de ei-
genaar neet verkopen? Of maakt de
amtenaarn veur de omwonenden een
hoop kabaal? Het gebouw is hier ook
op gebouwd, dat het maor vief jaor
met geet, least Gert. No geet um toch
helemaols de lampe uut. Wanneer
een burger iets wil bouwen dan heffe
met de meest gekke veurschriften te
maken. Wat veiligheid en duurzaam-
heid betreft. En zol de gemeente dan
veur zich zelf zo'n klungelig gebouw
neerzetten wat met vief jaor al wear
in mekaar vult?

En dat argument van de kwaliteit van
de dienstverlening? Dat gebouw veur
240 ambtenaarn, met raad en trouw-

zaal, mot wel zo groot worden, dai
d'r as ambtenaar of bezoeker ne ge-
leende fietse biej mot kriegen. Gert
tegen Hendrik:"Wat denk iej, as old
boekholder, daor no van? Biej oewn
olden baas, de boern coöperatie, had-
den ze ok zo vuile geld veur een mooi
gebouw?" Hendrik lacht in zik zelf
en zeg:"Al vaker ezegt, ai van de
boern rieke wordt, dan wor iej nooit
wear arm. En luxe kantoorn? Die moi
biej de boern neet zeuken. Ik vroag
mien trouwens af, wat wilt ze dan
straks? Afbrekken wat er no steet? An
kantoor gebouwen is totaal gin ge-
brek, er is een groot overschot .Een
ander groot bouw terrein terug ko-
pen? Is er nog een landgoed in Hen-
gel te koop? Dat gemeentehuus mot
wel een geweldig gebouw worden .En
ik leas dat ze no al fors geld te kort
komt? Wie kriegt dan een pracht ge-
meentehuus veur de ambtenaarn en
de buutenweage en het groen en de
sport in Bronckhorst die mot straks
het gelag betalen. Groot doon oew la-
oten gelden. Maor veurdat 't zo ver is
komt er nog studie commissies en ad-
vies bureaus an te passé. D'r wordt
een hoop dure jonges better van. De
gemeenteraod zal toch wel wiezer
wean." Dat denkt De Baron van
Bronckhorst.

De Dijk - Back to the Future - DJ Jean op White

Oktober feestmaand bij Witkamp
Drie weekenden feest! In de maand
oktober kunnen fans van de Dijk,
DJ Jean, E-craig en seventies/eigh-
ties-muziek uit hun dak bij Wit-
kamp. Dit jaar dus grote namen en
superfeesten op de zaterdagavond.

8 OKTOBER. SEVENTIES/EIGH-
TIES
Terug in de tijd met danceclassics,
rockmuziek, new wave en disco! Aan-
staande zaterdag is alweer de derde
Back to the Future. Op deze avonden
blijkt dat ouderwets drinken en dan-
sen geen vervlogen herinnering is. De
eerste twee edities waren een groot
succes. Niet alleen vanwege de herken-
bare muziek (lekker swingen op Dan
Hartman, U2 of Wham...), maar ook
omdat de entreeprijs van 22,50 euro,
inclusief consumpties is. Ouderwets
fuiven dus waarbij je één keer betaalt
voor een hele avond feest.

22 OKTOBER: DE DIJK
Volgend jaar vieren ze hun 25-jarig-ju-
bileum. Afgelopen jaar namen ze een
sabbatical. Maar nu staan ze dan ein-
delijk weer in Laren op het podium.
Eén van de beste bands van Neder-
land: De Dijk! Half september hebben
ze hun twaalfde (!) album uitgebracht.
Dit nieuwe materiaal, samen met de
oude nummers, spelen ze op dit mo-
ment tijdens hun clubtour door Ne-
derland. Volgend jaar geven ze een
groot jubileumconcert in Ahoy, maar
eerst dus het land in. De Dijk noemt
de kleinere optredens de "kern van
hun bestaan" want ze willen "dam-
pen, zweten en spelen". Witkamp kan
dus wat verwachten op zaterdag 22
oktober! Als je zeker wilt zijn van kaar-
ten, kun je ze vanaf nu voor 15 euro
halen in de voorverkoop. En als je lan-
ger door wilt feesten kun je naar de af-

terparty tot half drie. In de beachclub
en dancekelder worden dan dance-
classics gedraaid.

29 OKTOBER: DJ JEAN
Ze draaiden samen op Sensation-Whi-
te: DJ Jean en E-craig. Ze horen bij de
besten van Nederland.
De laatste zaterdag van oktober wer-
ken ze opnieuw samen op Witkamp
White! Trance-Trance-Trance. Wie er
van houdt, kan de hele nacht door-
gaan! Bij Witkamp dit keer zelfs tot
vier uur 's nachts. Je wordt vanzelf
meegevoerd op de beats en melo-
dieën, ondersteund door een full-co-
lour lasershow. Echt vet wordt het na-
tuurlijk als je de white-edition in stijl
bezoekt. Voor degenen met lef is de
dresscode dus white!!! In de beachclub
is het Mallorca-beach-partytime en in
de kelder hoor je R&B.
Witkamp in de maand oktober, dat
mag je dus niet missen!

Meld uw klacht: www.fietsersbond.nl

Ergert u zich ook wel eens aan hobbelende fietspaden met

schots en scheef liggende tegels? Stuur uw klacht, liefst

met foto, naar het meldpunt van de Fietsersbond. De

fietsersbond onderneemt actiel

Goede fietsvoorzieningen komen er niet vanzelf!

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging

fietsers met 32.000 leden. In 30 jaar heeft de Fietsersbond

op straat veel verbeterd voor fietsers U kunt de Fietsersbond

steunen door lid te worden.

Word nu lid!

(O De Fietsersbond komt op voor uw belangen als fietser en

zorgt voor betere fietsvoorzieningen.

(2) U ontvangt het ledentijdschrift Vogelvrije Fietser, boordevol

fietsnieuws, testen en fietsvakantietips

(T) U krijgt 10% korting bij 40»

Voor 24 euro per jaar kunt u lid worden:

www.fietsersbond.nl/lid

of bel om lid te worden: 030-2918183.

Opbrengst
Nierstichting
De Nierstichting zet
zich in voor de ver-
beteirng van de kwa-
liteit van leven van
nierpatiënten. Op
dat gebied heeft de
Nierstichting sinds
de oprichting in
1968 veel bereikt.
Toch is er nog steeds
veel geld nodig voor
onderzoek en hulp
aan nierpatiënten.
Bijna zeventig collec-
tanten hebben weer
meegewerkt aan de
collecte in Vorden.
Er is dit jaar weer
royaal gegeven, nl. €
5.99,06. Alle gevers
en collectanten har-
telijk dank, namens
de Nierstichting.

Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden.

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

herfstwmd^

gaat er door

Accessoires
v.a. €1•

00

riemen • sokken • petten • hoedjes • sjaals • mutsen

maillots • wanten • rompertjes • undewear • etc.

ZELF UITZOEKEN

ree-w h e el
Netwerkweg 7, 7251 KV Vorden

Tel. (0575) 55 42 28



BALUSTRADE ZAAL : DANCE CLASSICS
DANCE KELDER : HOUSE CLASSICS

FUNBAR : ROCK - NEW WAVE
BEACHCLUB : VOLGAS FEESTEN

Zat. 8 okt.
21:30 - 02:00 uur

entree 22,50
inclusief consumpties

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERINGM/R

.ENSINK

SHOWROOM:
openingstijden' dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Hörman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,

zonwering, raamdecoratïe en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Harde Mais- Perenhazel'
broodjes nootvlaai

nu 3

voor 80 ct
gratis bij besteding van € 5,- een

boodschappentas

groot

klein €

Nieuw Nieuw Nieuw

Hubertus mik
licht meergranen brood

dat rijk is aan calcium vi-

taminen en mineralen

5290
± 800 gram €

2.00

Echte Bakker
VAN ASSE

De Echte Bakker Dat proefje'.

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

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

j Weekaanbieding bij de Woonwinkel j

VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

A

• lichte bouwvergunning
• reguliere bouwvergunning
• vergunning wet milieubeheer

Neem vrijblijvend contact op met:

ndré Kasteel
Beatrixlaan 23 Telefonisch bereikbaar:
7261 XW Ruurlo ma. t/m vrij. na 19.00 u.
Tel. (0573) 45 12 76 za. - zo. de gehele dag.

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
j7251 DG Vorden
Tel: 0575-551224

Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmachj
* televisie, radio, dvd en schotel
* klein huishoudelijk
* computer en randapparatuur
* ADSL en netwerkomgevingen

ffw*\.«0&*

anaH
DutchPC Electronics
Brummen-Vorden

| tegen inlevering van deze advertentie \

Catania Katoen haak en breigaren

geen € 1.95 p. bol

maar € 1.75 p. bol
geldig van 3 tot 8 oktober

i

i
interieuradviseur |

+ G £> i

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Grolsch

sixpack
Alleen deze week

van 3,99 voor:

Openingstijden Edah lekker en laag Hengelo:
Maandag van 8.00 tot 20.00 uur. Donderdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur. Vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Woensdag van 8.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

i;
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Amnesty Vorden heeft dringend
behoefte aan nieuwe werkgroepleden

Europees Platform Brussel:

Wanneer de werkgroep van Amnesty
Vorden er op zeer korte termijn geen
nieuwe bestuursleden bij krijgt, wordt
overwogen met de werkgroep te stop-
pen. Ivonne Lichtenberg die namens
de afdeling de P.R. verzorgt, hoopt van
ganser harte dat het zover niet komt.
Zegt ze:' De werkgroep dient uit mini-
maal zeven leden te bestaan. Nu in-
middels ook onze secretaris Paulien
v.d. Berg naar elders is vertrokken, is
het bestuur tot slechts vier personen
ingekrompen, veel te weinig om de ko-
mende tijd die activiteiten te ontplooi-
en die bij ons werk behoren.

De kern van de activiteiten van Am-
nesty is nog steeds dat mensen voor-
beeldbrieven krijgen om vervolgens
zelf thuis onder meer naar die rege-
ringsleiders brieven te schrijven, die
het niet zo nauw nemen met de rech-
ten van de mens. Wij hebben gelukkig
in Vorden en in Wichmond samen
zo'n 80 thuisschrijvers. Met name een
aantal oud-werkgroep leden coördi-
neert het thuisschrijven (vertalen van

de brieven, mailen e.d. ) Wellicht dat
er onder die thuisschrijvers mensen
zijn die onze werkgroep willen verster-
ken. Zou heel mooi zijn.

Naast de maandelijkse petitielij sten in
de kerken in Vorden en in Wichmond,
houdt de werkgroep jaarlijks grote
handtekeningacties en geven we ook
voorlichting op de plaatselijke basis-
scholen. En dat laatste willen we in de
toekomst graag nog verder uitbreiden,
dus nog meer voorlichting geven. Ver-
der organiseren we samen met de
Vrouwenraad op 8 maart een vrou-
wendag. Ook zijn we jaarlijks present
op de kerstmarkt, de zomermarkt om
toch maar vooral het werk van Amnes-
ty uit te dragen', zo zegt Ivonne Lich-
tenberg. Mensen die de werkgroep
Vorden willen versterken kunnen tele
fonisch contact opnemen met Annie
Velhorst 0575- 551916 of met Ivonne
Lichtenberg 0575- 555524. Ook kun-
nen ze voor nadere informatie website
www.amnesty-Vorden@hotmail.com
bekijken.

Openingsconcert
Vordens Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor opent
het seizoen 2005/2006 op zaterdag 8
oktober met een concert in de
Christus Koningkerk in Vorden. De
keuze van de liederen die het koor
die avond zingt, onder leiding van
dirigent Frank Kiiikkink, geeft een
goed beeld van hun breed reper-
toire.

Naast een aantal serieuze gezangen
uit onder andere de Russisch Byzan-
tijnse rite, worden enkele balades,
evergreens, maar ook humoristisch
getinte liederen ten gehore gebracht.
Het koor wordt daarbij op de piano be-
geleid door Riet Louwes.

Zoals gebruikelijk wordt voor dit eer-
ste concert een of meer gastkoren uit-
genodigd. Dit keer is dat het vrouwen-
koor "Con Brio" uit Etten (gemeente
Oude IJsselstreek). Het 60 leden tellen-
de koor onder leiding van dirigent
Nick Moritz heeft voor dit concert ook
gekozen voor een grote gevarieerd-
heid in de liederen die ze zingen.

Dat zijn enkele klassieke koorwerken,
maar ze laten ook horen dat juist dit
koor het publiek kan beroeren met ge
voelige liefdesliederen, stoere patriot-
tische werken en andere werken speci-
aal bewerkt voor een vrouwenkoor. De
pianobegeleiding van dit koor wordt
verzorgd door Miriam Versteegen.

Al met al belooft het een concert te
worden, waar liefhebbers van koor-
muziek een kleine anderhalf uur van
kunnen genieten.

Die liefhebbers, maar ook diegenen
die eens wat anders willen dan een
avondje voetbal zijn om 20.00 uur van
harte welkom. Voor dit concert zijn in
het bijzonder de donateurs van en di-
rect betrokkenen bij het Vordens Man-
nenkoor uitgenodigd. Voor dit con-
cert wordt geen entree gevraagd.

Na afloop van het concert wordt voor
de leden van beide koren, hun familie-
leden en donateurs de avond feeste-
lijk, gezellig voortgezet in "De Her-
berg" in Vorden. Onder het genot van
alles wat zo'n avond gezellig kan ma-
ken, waaronder een verloting, zal dit
samenzijn opgeluisterd worden door
de muzikanten van "Op Pad".

Na dit openingsconcert staan voor het
Vordens Mannenkoor dit seizoen in
elk geval nog enkele Kerstconcerten
en een concert in de week voor Pasen
op het programma.

En omdat het koor in 2006 al weer 70
jaar bestaat, zal nu al worden begon-
nen met het repertoire voor de concer-
ten bij gelegenheid dat jubileum. Deze
concerten zullen in oktober plaats vin-
den.

'Internationaal schooluitwisselings-
project (met school Hoge) behoort tot
de 20 besten in Europa'!

De bijzondere school Het Hoge onderhoudt al enkele jaren een uitwisse-
lingsproject met scholen uit Steinheid (Duitsland), Evesham ( Engeland)
en Szeghalom uit Hongarije. Een project dat wordt aangeduid als ' Toge-
ther for better Envirement in Europe' en dat als uitgangspunt heeft om in
een ander land nader kennis te maken met de school, de cultuur en ande-
re bijzonderheden. Het project is een paar jaren geleden gestart waarbij
in het eerste jaar het thema' planten' op de agenda stond. Een jaar later
was het thema' Dieren rondom de school'. Met ingang van dit schooljaar
staat' water' centraal, waarbij elke school aandacht schenkt aan het ver-
bruik van water, waar komt het vandaan, hoe gaan we er mee om, het mi-
lieu aspect e.d.

Afgelopen donderdag zijn twee leer-
lingen van school Hoge (Dylan Kroese
en Paul Broekhuizen) en drie leer-
krachten Jenny Nijsink, Bert Radstake
en directeur Harry Hendertink van
een bezoek aan Hongarije in Vorden
terug gekeerd. In het Hongaarse Szeg-
halom waren tevens leerlingen en
leerkrachten van de scholen uit Duits-
land en Engeland aanwezig. De leer-
lingen werden bij gastgezinnen onder
gebracht, voor de leerkrachten waren
kamers in een plaatselijk hotel gere-
serveerd. Het Vordense gezelschap was
per trein naar Boedapest vertrokken
om van daaruit door te reizen naar
Szeghalom.

Tijdens de 'tussenstop ' in Boedapest
werd een nieuw muziektheater be-
zocht. Ook werd een bezoek gebracht
aan een wel heel leerzaam museum.
Hier konden de leerlingen namelijk
zelf dingen uit testen, daarbij waren
proefjes met water, elektriciteit en ge
wichtloosheid. Harry Hendertink: '
Met name de proeven met water pas-
ten precies in het project. In dat kader

hebben de leerkrachten een bezoek
gebracht aan een waterleidingmaat-
schappij, waar ze ons lieten zien hoe
het water in Hongarije wordt gewon-
nen en hoe het daarna geschikt wordt
gemaakt tot drinkwater. In Nederland
zitten wij wel eens over tal van dingen

te zeuren of te klagen. Als je dan ziet
hoe het in Hongarije gaat met het win-
nen van drinkwater, dan kom je al
heel snel tot de conclusie dat wij het
in ons land op dat punt goed voor el-
kaar hebben. Op het gebied van tech-
nische ontwikkeling lopen wij mijlen-
ver vooruit', zo vertelde de directeur
van school Hoge, na terugkomst in
Vorden. Hoogtepunt van de trip naar
Szeghalom was toch wel de bekend-
making dat het Europese Platform in
Brussel het project' Together for bet-
ter Envirement' van de vier genoem-
de scholen, tot één van de 20 beste pro-
jecten van Europa heeft uitgeroepen!

Harry Hendertink; 'Alleen al in Neder-
land zijn wel honderd projecten. Wat
betreft Europa wel ruim duizend. En
om dan tot de 20 besten van Europa te
behoren, geeft dat best wel een trots
gevoel'. Tijdens het bezoek aan Szeg-
halom hebben de leerlingen van de
buitenlandse scholen daar ook lessen
gevolgd, een school met 960 leerlin-
gen in de leeftijd 6 tot en met 16 jaar.
De leerkrachten hebben zich onder
meer bezig gehouden met het vervolg
van het project dat in 2006 wordt afge-
sloten met een uitwisseling in het En-
gelse Evesham ( februari ) en Stein-
heid in Duitsland (mei).

Tijdens deze trip nam het buitenland-
se gezelschap nog een kijkje in een be-
drijf waar rijtuigen worden gemaakt.
Een rit met koetsen en paarden door
de poesta' s gaf nadien ook veel stof
tot napraten. Vanuit Szeghalom werd
nog een keer Boedapest bezocht, waar
het gezelschap kon genieten van een
wandeling langs de Donau.

Profile Bleuming heeft lekkere' trek Kinderdienst:

Mozes, redder in nood
Fietsspecialist Profile Bleumink te
Vorden en Zutphen hebben sinds
zaterdag l oktober nog een merk
bij hun grote aanbod toegevoegd.

In hun assortiment fietsen verkopen
ze al bekende merken als Gazelle, Ba-
tavus, Sparta, Altra en topmerk Multi-
cycle. Nu 'hongeren' ze naar Trek.

Het merk Trek heeft vooral een goede
naam in de atb en race wereld. De
meeste mensen weten dat de bekende
Amerikaanse wielrenner Lance Arm-
strong op een Trek zeven keer de 'Tour
de France' heeft gewonnen.

Dit is Profile Bleumink natuurlijk niet
ontgaan en samen met een vertegen-
woordiger van Trek hebben zij een
prachtige collectie van atb, race, bmx
en vrijetijdsfïetsen samengesteld.

Voor meer informatie : www.profile-
bleumink.nl

Op zondag 9 oktober wordt in de Gere-
formeerde Kerk een kinderdienst ge-
houden. Het is een dienst voor en door
de kinderen. Ds. D. Westerneng, de
kinderen en de leiding van de kinder-
nevendienst werken mee aan deze
dienst. Er worden bekende kinderlie-
deren gezongen.
Het begint zo langzamerhand een tra-
ditie te worden, waar zowel ouderen
als jongeren van genieten. We krijgen
vele enthousiaste reacties op deze
diensten. Het thema dat we nebben

uitgekozen is: Mozes, redder in nood.
Nieuwsgierig? Vier de dienst op 9 ok-
tober om 10.00 uur mee aan de Zut-
phenseweg 13 in Vorden.
Ben je (als kind) nog nooit in een kerk
geweest of durft u niet zo goed (meer)
te komen? Dan is dit dé dienst om de
stap (weer) te nemen. Na afloop van de
dienst willen we met elkaar koffie of
limonade drinken in het Achterhuus.
Dat is achter de kerk. Natuurlijk met
een lekkere plak cake. En voor de kin-
deren zijn er SPEKKIES!

Uitgekeken op uw interieur?
De voordeligste manier om weer kleur
in uw huis te brengen is het inschake-
len van de schilder met winterkorting.
Moeiteloos schilderen wij uw kamers
weer fris en brengen wij de fraaiste
wandafwerking aan, zodat u met veel
meer plezier in uw huis woont en uw
wonin in topvorm blijft. De schilder is
tenslotte de beste vriend van uw huis.
Wie ons binnenkort belt, kan al snel
genieten van een fris en kleurig interi-
eur. Bovendien geven wij een aantrek-
kelijke korting van € 25,- per man per
dag op alle binnenschilderwerk en

wandafwerking (ongeacht het aantal
mandagen); de winterkorting voor za-
kelijke opdrachtgevers bedraagt €

-12,50 per man per dag.
Tevens betaalt u als particuliere op-
drachtgever geen 19% maar slechts 6%
b.t.w. voor shcilderwerk aan woningen
van 15 jaar en ouder! (deze regeling
geldt in ieder geval tot 1-1-2006). Kort-
om: redenen genoeg om nu een af-
spraak te maken met de schilder met
winterkorting: schildersbedrijf Boers-
toel Vorden (zie advertentie elders in
dit blad).
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TOPKWALITEIT

HONINGZOETE DRUIVEN

HAGELWITTE WITLOF

ANGE KOMKOMMERS

VOLSAP PERSSINAASAPPELS

BILDTSTAR AARDAPPELEN

Baby- en
velours 9,95

Sterken
• N A C H T - EN O N D E R M O D E •

S

vanaf

Dames
nachthemden
klassiek met knoopjes
t/m maat 54

ledere week op de markt! v.a. 14,95

De Valewei
Bloemen en planten

Bol chrysant
20 rozen
24 violen
Fruitkrans

Verse (Franse) maïskip
per kilo

Eendenborstfilet
per stel

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Runder riblappen
EXTRA KLASSE 500 gram

5,75 Schnitzels
PANKLAAR 500 gram 4,90

Stevige grote poten
2 kilo 4j50

POELIER HOFFMANN LAREN (GId.) - tel. (0573) 42 13 95

Balkenbrij 1 7C
ZOALS U DAT WILT 500 gram l g i 9

Erwtensoep
RIJK GEVULDE SNERT! 500 gram

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

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

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.ML

LEI OP: VRIJDAG OKTOBER NVI LOPPE N AK1



Opbrengst voor nieuwe ambulance in regio Zutphen

Swingende dansavond voor Rode Kruis
Lionsclub Zutphen organiseert
eind november een traditionele
dansavond in de Buitensociëteit
van de Hanzehof in Zutphen. Het
dansorkest van de Koninklijke Ma-
rinierskapel zal deze benefiet-
avond muzikaal omlijsten. De op-
brengst gaat naar de lokale afde-
ling van het Rode Kruis dat daar-
mee de wens voor een nieuwe PAM-
bus dichter bij ziet komen.

Het Zutphense afdeling van het Rode
Kruis is al enkele jaren bezig om de in-
middels 12 jaar oude Personeel Ambu-
lance en Materiaalwagen, kortom
PAM-bus, te vervangen. De PAM wordt
gebruikt om mensen die geen ge-
bruikt meer kunnen maken van het
openbaar vervoer te verplaatsen. Daar-
naast dient de bus als vervoersmiddel
en materiaalwagen voor Rode Kruis-
medewerkers bij grote evenementen
in de regio Zutphen, Vorden en Steen-
deren.

Rode Kruisvoorzitter Aart Wijker uit
Warnsveld is zeer ingenomen met het
initiatief van de Lionsclub Zutphen
om juist zijn organisatie te ondersteu-
nen met de opbrengst van de dans-
avond. "Voor de nieuwe ambulance
hebben we ruim vijftigduizend Euro
nodig", zegt Wijker. "In eerste instan-
tie moeten we natuurlijk de auto aan-
schaffen maar deze moet aanzienlijk

worden aangepast om er een echte Ro-
de Kruis bus van te maken. Het voer-
tuig moet worden uitgerust met voor-
zieningen om veilig zittend, liggend
en rolstoelvervoer mogelijk te maken.

Vervolgens moet deze ook worden uit-
gerust met een basisvoorziening aan
medische middelen en een AED (Auto-
matische Externe Defibrilator).

Dit kost bij elkaar een vermogen. De
opbrengst van de dansavond is dan
ook zeer welkom. Uiteraard hopen we
dat het een groot succes gaat worden".

Het Zutphense Rode Kruis komt jaar-
lijks met de ambulance honderden ke-
ren in actie. De bus wordt gereden
door een groep goed opgeleide vrijwil-
ligers. Zij brengen mensen met een
handicap of chronische aandoenin-
gen naar de meest uiteenlopende
plekken. Voor deze groep mensen is de
PAM-bus het enige betaalbare ver-
voersmiddel.

Binnen de Lionsclub is Jan Verschoor
uit Steenderen de stuwende kracht
achter de dansavond. "We waren met-
een aangegrepen door de hulpaan-
vraag van het Rode Kruis", zegt Ver-
schoor. "Binnen onze serviceclub leef-
den we al langer met de gedachten
een traditionele dansavond te organi-
seren. Met het hulpverzoek konden

we daar direct een goed doel aan kop-
pelen en kwam het project in een
stroomversnelling. Erg belangrijk von-
den we een dansorkest met een inter-
nationale uitstraling en daarin zijn we
uiteindelijk prima geslaagd".

Het orkest van de Koninklijke Mari-
nierskapel zal de avond in de Hanze
hof muzikaal opluisteren. Deze uit
tien man bestaande groep beroepsmu-
zikanten staat al jaren garant voor
swingende optredens.

Het repertoire bestaat o.a. uit dans-
muziek in ballroom, jazz-oude-stijl en
bigband van o.a. Glenn Miller en de
Ramblers. De afgelopen jaren heeft
het orkest o.a. voor daverende optre-
dens gezorgd in heel Europa maar ook
in Japan, Amerika, Rusland, Aruba en
zelfs de Verenigde Emiraten.

De benefietavond voor het Rode Kruis
wordt op zaterdag 26 november 2005
gehouden in de Buitensociëteit van de
Hanzehof in Zutphen. De avond be
gint om 20.00 uur.

De toegangskaarten zijn, zolang de
voorraad strekt, te koop bij sigarenma-
gazijn Schimmel in Zutphen, boek-
handel The Read Shop in Warnsveld,
supermarkt Aalderink in Steenderen,
Bechtle in Gorssel en Bruna in Vorden.
Nadere info: (0575) 49 20 59.

Lezers schrijven ...
Builen verantwoording van tic reductie

"Goeie middagF'
Opgegroeid in een genoeglijk Zuidhol-
lands stadje, was ik al vroeg ver-
trouwd met een gemeenschap waarin
men elkaar in het voorbijgaan groette.
"Moge Willem", "Móge Marie" en te-
gen de dokter, "Goede morgen, dok-
ter" en tegen je onderwijzer, "Dag,
meester" en verder onder mekaar ge
woon "Hoi!".
Je zei wat of je wenste de ander wat
goeds toe, maar je liep elkaar niet
zwijgend voorbij. Dat was ongepast en
zou verkeerd worden uitgelegd: "Die
draagt zij hart hoog, zeg. Geen boe en
geen ba..." In bijbelse tijden begroette
men elkaar met 'sjaloom', waarin
men de ander zegen en geluk toewen-
ste. Je hoort daar nog iets van terug in
het Oostenrijkse "Grüsz Gott'.

We wonen nu zo'n negen jaar met
veel plezier in Vorden en in die jaren
heb ik hieromtrent enkele merkwaar-
dige dingen beleefd. Zodra het weer
daartoe uitnodigt stromen de auto's
toe uit alle windstreken, compleet
met fietsenrek en al. Je staat verbaasd
hoe snel die vele fietsers 'oplossen' in
de buitengebieden. En daar begint
mijn verhaal.

Zelf een verwoed fietser kom ik ze dan
tegen op paden en in lanen. Wat doet
u nu in zo'n geval? Rijdt u dat echt-
paar uit Alkmaar nou stilzwijgend
voorbij of groet u ze?
Ik groette ze, maar ze hielden hun
blik gericht op oneindig. En nadien
nog meer van dit soort momenten.
"Goeie middag!" Ze keken wat sip,
misschien wat zadelpij n en konden
dus best een 'goeie middag' gebrui-
ken. Geen reaktie.
Ik keek orn en zag hoe zij haar hand
op zijn arm legde en hem verschrikt
aankeek. "Die vent had het tegen ons",
hoorde ik haar in gedachten zeggen.
Daar kwam een groepje van vier. Voor-
op, aan mijn kant een meneer met
een donkere hoornen bril met dikke
glazen. Ik zag zijn ogen mijn kant uit-
gaan en groette het viertal, 't Was of ze
even schrokken. De achterste me-
vrouw mompelde wat binnensmonds
en voort peddelden ze. Merkwaardig,
dacht ik.
Een wandelend echtpaar op de Bek-
mansdijk. "Goede middag!" Die men-
sen keken me een soort onthutst aan,
zo van, waar haalt die man het recht
vandaan om ons zo maar in het open-
baar aan te spreken? Die beleefden het

Nederland collecteert voor Brandwonden

*We komen graag bij u
langs de deur!'
In de week van 9 tot en met 15 okto-
ber gaan weer ruim 50.000 vrijwilli-
gers van de Brandwonden Stichting
op pad om te collecteren. *We ko-
men graag bij u langs de deur1,
roept een enthousiaste collectant,
Vant u hebt toch ook wat over voor
de brandwondenslachtoffers?*

Ook dit jaar gaan er in onze regio weer
vele collectanten langs de deuren.
Huis aan huis bellen ze aan en vragen
om een bijdrage voor het werk van de
Brandwonden Stichting. 'Het is best
leuk om te doen, hoor', antwoord de
collectant op de vraag hoe het is om te
collecteren, 'Je maakt toch even overal
een kort praatje en ziet zo je buurtge-
noten weer eens. En het geeft een
goed gevoel om je in te zetten voor het
goede doel!'
Dit jaar combineert de Brandwonden
Stichting haar jaarlijkse collecte met
een preventiecampagne. Collectanten
geven bij ieder huishouden dat ze be-
zoeken, een informatiekaart over blus-

dekens af. 'Dat maakt voor het voor mij
nog noodzakelijker om te collecteren.
Op deze manier help ik ook nog eens
mee aan een belangrijke campagne'.
Al meer dan 30 jaar voert de Neder-
landse Brandwonden Stichting haar
strijd tegen deze littekens. Dit doet zij
op drie fronten: Het voorkomen van
brandwonden, het verbeteren van de
behandeling en het bevorderen van de
psychosociale nazorg en begeleiding.
In Vorden, Wichmond, Vierakker en
Kranenburg wordt de collecte gelopen
op dinsdagavond 11 oktober en don-
derdagavond 13 oktober. Buiten de
Brandweer om helpen ook nog vele
andere vrijwilligers mee.
De collecte is voor de Brandwonden
Stichting de belangrijkste inkomsten-
bron voor deze 'strijd tegen de litte-
kens'. Daarom gaan de vrijwilligers
van de Stichting in de collecteweek
langs de deuren. Wie de collecte heeft
gemist, kan ook geld storten op giro
20 21 22, Nederlandse Brandwonden
Stichting, Beverwijk.

naar mijn idee als een soort huisvrede-
breuk...
Ik begon aan mezelf te twijfelen. Dat is
achterhaald j o, zo dacht ik. Je komt
van een andere planeet. Dat past niet
meer in deze tijd. En ik nam, na nog
enkele soortgelijke ervaringen, een be-
sluit. Het was afgelopen, ze konden al-
lemaal de boom in, ik groette nie-
mand meer. Als ik mensachtigen te-
genkwam zette ik mijn blik op onein-
dig. Ik negeerde ze gewoon.

"Goeie middag!", klonk het als uit
twee monden tegelijk. Ik keek verrast
op zij, een breed lachend echtpaar...
uut Vorden.
"Wou je ons niet zien?"
Tja...

A. Snijders
De Decanije 20, 7251 CH Vorden

Tel. (0575) 55 W 26

Bridge

UITSLAGEN VORDENSE
BRIDGECLUB
Maandagavond 26 sept.
Groep A: l MwAv.Burk / Mw.N.Hen-
driks 62.0%; 2 DhrA.Vruggink /

Mw.K.Vruggink 57,3%; 3 Mw.J.Walter
Kilian / Mw.L.v.Gastel 55,7%.
Groep B: l Dhr.G.Oldenhave / Mw.J.Ol-
denhave 59,7%; 2 DhrA.Molendijk /
Dhr.W.Schoo 56,3%; 2 Dhr.J-W.Drijver
/ Mw.J.v.d.Staak 56,3%.
Groep C: l Mw.S.d.Vries / Mw.L.Lamers
65,6%; 2 Mw.D.Jansen / MwAReindsen
63,0%; 3 Dhr.P.dAmbtman / Dhr.H.Kip
56,3%.
Woensdag 28 september
Groep A: l Mw. N. Hendriks / Mw. L. v.
Gastel 64,51%; 2 Dhr. P.R.J. den Elzen /
Dhr. G. Hissink 59,13%; 3 Mw. A.W.
Terlouw / Mw. H.G.G. Teering 56,01%.
Groep: B: l Mw. L. Lamers / Dhr. HJ.
Kip 67,92%; 2 Dhr. H. Enthoven / Dhr.
A. Vruggink 63,75%; 3 Mw. G. Rossel /
Dhr. D. Weijers 62,92%.

Aktiemarkt
Op vrijdag 7 oktober a.s. houdt de
marktvereniging Vorden weer een
aktiemarkt. Bij de aankopen op de
markt krijgt men één of meerdere
enveloppen waarbij men een kans
heeft op een leuke prijs.
U kunt dan bij de speciale kraam van
de marktvereniging uw prijs uitzoe-
ken. De marktvereniging heeft weer
leuke prijzen in de aanbieding.

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.

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

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

• Voorlichtingsmiddag scootmobiel-
gebruiekers 6 october in Dorpscen-
trum. Opgave Welzijn Ouderen.

• Voorlichtingsmiddag thema" Halt U
valt" op 9 november in het Dorps-
centrum. Opgave Welzijn Ouderen.

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

OKTOBER
5 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
5 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
5 HVG Linde Lezing over Vroeger.
5 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum.
6 Bejaardenkring Reisje.
6 Klootschietgroep de Vordense Pan.

10 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum.

11 ANBO Fietsend in beweging v.a.
Kerkplein. Tel. 55 15 97.

11 Agrarisch reisje Velu we. NBvPlat-
telandsvrouwen.

12 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

12 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum.

13 Klootschietgroep de Vordense Pan
13 SBO-V Voorlichting Zorgstelsel in

't Stampertie
14 NBvPlattelandsvrouwen,

Jubileumfeest Arnhem
17 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum.
19 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis de Wehme.
19 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
19 Open avond Herberg, NBvPlatte-

landsvrouwen.
19 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum.
20 Bejaardenkring Dorpscentrum.
22 Boekenbeurs NH Kerk.
23 Openstelling tuinen de Wiersse.
24 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum.
25 Passage Chr. Vrouwenbeweging

Lezing Oekraïne.
25 HVG Linde Ringmiddag in Ündese

molen.
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
26 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum.
27 Klootschietgroep de Vordense Pan.
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme. Tel. 55 20 03.
30 Vorden zingt.
31 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum.

Koffieconcert In Vierakker
Op 16 oktober geven de IJssel-
zangers uit Zutphen een Koffie-
concert in de St.Willibrorduskerk
te Vierakker. Maar ook het Saxo-
foonkwartet Sax-4 uit Zutphen ver-
leent hieraan zijn medewerking.

Het wordt dus een heel bijzonder con-
cert en u kunt daar bij zijn voor maar
€ 5.- en dan krijgt u ook nog een kopje
koffie!
Het Sax-4 kwartet is ontstaan naar
aanleiding van het feit dat er 4 heren
'ingehuurd 'waren als saxofonist in
2002 voor een opvoering van een mu-
sical. Dat klikte direct en op de vraag
aan Sietze Wierda wie de 'leider'van
het kwartet is ,kwam als reactie dat

alle 4 de heren 'lijder'zijn.....Veel muzi-
kaal plezier dus!

Voor wie de IJsselzangers nog niet
kent...Een mannenkoor wat ongeveer
uit 30 leden bestaat en al sinds men-
senheugenis onder leiding van Bert
Nijhof. Het repertoire is heel gevari-
eerd van Renaissance tot Romantiek,
maar ook de moderne muziek gaat
het koor niet uit de weg, nummers
van de Beatles, filmuziek en het kan
zelfs uitmonden in de "Zutphen
Blues" In 2003 haalde het koor de eer-
ste prijs tijdens het landelijk concours
van de KNZV. Wie is aangesloten op
het internet kan de IJsselzangers be-
luisteren op www.IJselzangers.nl

Ouderenbonden belichten
nieuwe ziektekostenverzekering
In 2006 komt er een nieuwe ziekte-
kostenverzekering. Daar wordt
heel wat over gepraat en geschre-
ven, maar ondanks dat blijft het
voor menigeen moeilijk te over-
zien wat de praktische gevolgen
zullen zijn van de komende en nog-
al ingewikkelde veranderingen in
het zorgverzekeringsstelsel. Om
over een en ander meer helderheid
te verkrijgen organiseren de Sa-
menwerkende Bonden Ouderen
Vorden (SBO-V), op donderdag 13
oktober om 14.00 uur, een voorlich-
tingsbij eenkomst in het Dorpscen-
trum, zaal 't Stampertje.

De heer G. Baan zal namens Amicon
(Menzis) voor de pauze tekst en uitleg
geven over de komende veranderin-

gen en wat de betreffende zorgverze-
keraar de cliënten vanaf l januari
2006 te bieden heeft.
Na de thee gaat een discussiepanel,
onder leiding van oud-huisarts
G.H.Sterringa, aan de slag met aan-
dachtspunten die meer helderheid
vereisen en het beantwoorden van
schriftelijke en mondelinge vragen
die door de aanwezigen worden aan-
gedragen.
Mogelijk is het zinvol om thuis reeds
bestaande vragen anoniem aan het pa-
pier toe te vertrouwen.

Het bestuur van de SBO-V nodigt bij
deze de leden van de Vordense oude-
renbonden en andere belangstellen-
den van harte uit om deze voorlich-
tingsbijeenkomst te bezoeken.

Bazar/rommelniarkt
Zaterdag 8 oktober wordt de jaarlijkse
bazar/rommelmarkt gehouden in het
Achterhuus achter de Gereformeerde
kerk aan de Zurphenseweg in Vorden.

De deuren zullen van 10.00 tot 14.30
uur voor iedereen open staan. Er zal

weer veel te koop zijn, zoals boeken,
speegoed, meubels, huishoudelijk al-
lerlei, kleding en bloemen.

Ook is er lekkere, verse erwtensoep te
koop en zal er een rad van avontuur
draaien met leuke prijzen. Rond 10.45
uur voor zal er een veiling zijn. De op-
brengst is bestemd voor de kerk.
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OPEN
l, 8 EN 9 OKTOBER A.S.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
ONZE SITE: www.bruggink-bv.nl

EEN EVENEMENT MET VOOR ELK WAT WILS. WANT ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL VERSCHILLENDE STIJLEN.

BRUGGINK KEUKENS & BADKAMERS LAAT u GRAAG SFEER PROEVEN. LETTERLIJK, WANT TIJDENS HET OPEN Huis
ZULLEN TOPKOKS DE ALLERNIEUWSTE KEUKENAPPARATUUR DEMONSTREREN AAN DE HAND VAN EEN AANTAL HEER-

LIJKE GERECHTEN. NATUURLIJK IS ER VEEL KEUKENNIEUWS EN EEN SPECIALE ACTIEAANBIEDING VOOR UW KEUKEN

EN BADKAMER!* BOVENDIEN is ONS ASSORTIMENT ZEER GUNSTIG GEPRIJSDE ACTIETEGELS ALWEER UITGEBREID.
UW KINDEREN? OOK DiE HOEVEN ZICH GEEN MOMENT TE VERVELEN. ZlJ KUNNEN ZICH PRIMA VERMAKEN IN DE

SPEELHOEK MET DE KLEURPLATEN OF EEN VIDEOFILM. OOK VOOR HEN IS ER NET ALS VOOR ALLE VOLWASSEN

BEZOEKERS IN IEDER GEVAL EEN LEUKE ATTENTIE.

U ZIET HET. HET OPEN Huis V«N BRUGGINK KEUKENS & BADKAMERS. DA'S LEUK VOOR IEDEREEN!

nra
Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 Internet www.bruggink-bv.nl
Openingstijden: vrijdag 7 oktober 09.00 - 21.00 uur, zaterdag 8 oktober 09.00 - 16.00 uur, zondag 9 oktober 11.00 - 16.00 uur.

zaterdag 8 oktober en zondag 9 oktober
NIEUW!!!!

NU SHOWROOM UITGEBREID
MET 100 M2

Onder andere:
- houtkachels
- gaskachels
- electrische

kachels
- schouwen

Tevens het adres voor:

RVS dubbelwandige afvoerkanalen
RVS flexibele voering voor bestaand kanaal

Diverse kachelafvoermaterialen
Diverse kachelreparatiematerialen

Tevens akties van o.a,
GAZONMAAIERS
GEREEDSCHAP

KADO-ARTIKELEN
TUINMEUBELEN

Voor de kinderen is er een

SPRINGKUSSEN

DE HEIDE SMID b.v
Halle-Heideweg 16 - 7025 CL HALLE
Tel. (0314) 63 17 41 - Fax (0314) 63 11 96
www.heidesmid.nl

Aannemersbedrijf

* Vuren panlat 0,35 per meter

* Vuren 5x7 cm 1,22 per meter
* Vloerplaat 10,00 Per m2 Lid van

rs
Hengelosestraat 61 • 7256 AB Keijenborg

Telefoon (0575) 46 15 15 / 06-51 220 150

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
•a (0544) 37 70 08

BORCULO
tr (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

VLOOIENMARKT

• 16/10 HOOG-KEPPEL

HESSENHAL

9-16 U. ENTKEE 1,60

INL 0320-216351

Weekblad Contact blijft
betaalbaar voor de kleine

adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende edities

in de gemeente Bronckhorst

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Broek & Bruil verlicht
Ruurlo 2005

7 - 8 - 9 oktober

Deelname per auto < 3,-

Startpunten: Kasteel Ruurlo en Café AAentink

n 21.00 uur

Handelson*crncming

Willie Wacnink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21

Mobiel : 06 -50 67 60 24

Olde Kaste 6a
Keijenborg

VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

Zojuist gepubliceerd:

www.holthuisje.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(<öweevers.net

Ontwerp en realisatie internetsite's

Softwareontwikkeling Systeembeheer



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

PKV nieuws

Nederland heeft een rijke traditie
als het gaat om orkesten, ha-
monieën, fanfares en brassbands
kortweg HaFaBra genoemd. En
we lopen in de wereld voorop als
we kijken naar het niveau en het
vernieuwende repertoire hier-
van.

Een goede zaak, die mede te danken
is aan de instroom van veel jonge en
goed opgeleide muzikanten. Mid-
dels cd's en dvd's kunnen liefheb-
bers hiervan vaak kennisnemen. Om
blaasmuziek in het algemeen bij
een breder publiek onder de aan-
dacht te brengen worden door het
Muziekuitleen en Informatiecen-
trum (MUI) van Biblioservice Gelder-
land en Drukkerij Weevers voor het
komende jaar een tweetal kalenders
uitgegeven: Een fraai vormgegeven
HaFaBra wandkalender en een ui-
terst handige en gebruiksvriende-
lijke HaFaBra bureaukalender. De
kalenders zijn uitsluitend te bestel-
len via muziekverenigingen (ha fa
braorkesten) dus waag hier naar bij
de muziekvereniging in uw buurt.
Info: www.weevers.nl/hafabra

<v>,;.j-'\{33
• :<^ - -.. ,._!t——•

van de rol!
Meer dan 100 rollen vinyl en
tapijt uit voorraad leverbaar!

*°194800

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

•

0900-0767
5 eurocent p.m.

•ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Zwaar woltapijt 'Saturnus"
400 breed, kleur beige
Adviesprijs 285,-

Per strekkende meter alleen bij ons

Zutphensewe
Tel. 0575-55151

•i •«!<••>•:

HELMINK
VORDEIM f^VSfi ^9fj fSf^M E|BERGEN

Zutphenseweg 24 m iiL^Zi JA^L^fm J-W. Hagemanstraat 3
f-55'5'4 Tel. 0545-474790
i

Uitslag jongdierendag
gehouden op 15 septem-
ber 2005 bij fam. Sloët-
jes aan de Schuttestraat.

HOENDERS
Mooiste hoen: Vorwerk
van E.H. Ruesink. Mooiste
dwerghoen: Vorwerkkriel
van Sil Ruesink. Mooiste
hoen jeugdlid: Holl. Hoen
van Bart Tiessink. Mooiste
dwerghoen jeugdlid: Vor-

werkkriel van Sil Ruesink.

KONIJNEN
Mooiste konijn per keur-
meester. Franse Hangoor
van A. Eggink. Blauwe We-
ner van H.J. Nijenhuis.
Hollander van H.W. Sloët-
jes. Mooiste konijn jeugd-
lid: Ned. Hangoordwerg
van Sharon Eggink. Totaal
winnaar konijnen: Hollan-
der van H.W. Sloëtjes.

UITSLAG PRIJSVRAAG
COUNTRY LIVING FAIR
2005
Aantal kuikens: 53.
Ie prijs: van Laarhoven,
Lichtenvoorde; 2e prijs:
GJ. Temmink-I.igtenbarg,
Borculo; 3e prijs Mirjam
Ebbers, Doetinchem; Fos-
ter Lubbe, Brummen;
Frans Scholten, Saasveld;
Ina Egbers, Rijssen.

AUDIO - VIDEO - WASSEN - DROGEN - KOELEN - VRIEZEN - KLHUISH,

MAAKT HET MOOIER THUIS

LIEBHERR
VRIESKAST

Vrieskast met een
netto inhoud van
184 liter en een
invriescapaciteit
in 24 uur van
16 kg. Is voor-

zien van volauto-
matisch ontdooi-

systeem.

NU VOOR:

599,- AFK TONDEUSE
Professionele tondeuse met neus-
en oortrimmer, kappersschaar en

inclusief batterijen.

MIELE WASAUTOMAAT
1600 toeren A-klasse wasautomaat met 5 kg wasgoed-
capaciteit, FuzzyLogic, extra grote vulopening, starttijd-

keuze, digitale resttijdweergave. Energieklasse A+.

ALPINA
ELEKTRISCHE DEKEN
Elektrische 1-persoons —
zwakstroom
onderde-

ken, afme-
ting 160 x

80 cm.

SHARP COMBI-MAGNETRON
Combi-magnetron met inhoud van 26 liter

en een vermogen van 900 Watt. Eenvoudige
bediening door de l O automatische

programma's, tiptoetsbediening en groot
display. Voorzien van draai-plateau en
onder- en bovengrill. -.

VAN:229 -
INU VOOR: 175»

PHILIPS DVD/HDD-RECORDER
Praktische harddiso/DVD-recorder met een geheugen van 80 GB, goed voor zo'n 130 uur aan opnamen!

Uitgevoerd met o.a. Pause Live TV en Instant Replay om een live-uitzending te pauzeren en meteen een
herhaling bekijken zonder de opname stop te zetten! Geschikt voor opname op DVD+R/RW en -R/RW en

weergave van DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD, P-CD, JPEG, CD, CD-R/RW en MP3. FlexTime: het
begin van een TV-programma alvast bekijken, terwijl de rest nog wordt opgenomen, i.Link voor het op

DVD zetten van uw camcorder-opnamen. ShowView: eenvoudig opnemen en programmeren.

VOOR*

ELIESEN
ELECTRO
ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264

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

AAASSILINK
Covikseweg 3a, 7221 CM Steenderen, Tel.: 0575 - 451502, Fax: 0575-452713,

E-mail: robmasselink@masselinkbv.nl, Web: www.masselinkbv.nl

Verf nodig?
Officieel dealer
van:
Histor

Flexa

Rambo

D'IMAGO

Wyzonol

Cetabever

Sigma

Sikkens

Herfst & Helder

Boonstoppel

Gemengd in de kleur van
uw keus met de service

an de vakspe

HOME
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo • Tel.: 0575 - 464000
www.harmsenvakschilders.nl

Zelf bonbons maken??

Chocolade
Workshop!
Het Chocolade Atelier
tel. (0575) 53 08 27

of
tel. (0313) 41 32 22

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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

muziek
oude ambachten ~

nostalgische optocht
J bokbiermar
bezichtiging bierkarren

hoofdspo

HERWERS <&> HYUHDRI A

Ondernemersvereniging Zutphen * WHK - Zutphense Koerier
Oynastore • Rabobank • Delta * Joris van Ooijen * Grolsch » Heineken « Brand Bier

Avego * Ford * Vos * Greenhouse * Tonny Freriks » LenseMnk Mazda * Interbrew

www.bokbierdag.nl

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l
Kapdwo- I -i • l>^ SC Yïerakker
Tel. (0575) 44 14 3 t • www.ilcn iakker.nl

TER INTRODUCTIE

Bij aankoop van een

Boergondische scharrelkip

50% korting
op l verpakking

Boergondische drumsticks

Openingstijden sept. t/m april:

Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL
STRIJKT OP 1 OKTOBER NEER IN DOETINCHEM

Op 1 oktober a.s. verhuizen we van Vorden naar een nieuw bedrijfspand in Doetinchem.
Onder de nieuwe naam Burgers van der Wal blijven we u hier van dienst met kwaliteit,
service en vakmanschap. Zoals u al jaren van ons gewend bent!

V o o r u i t i s. k w

Bezoekadres
Fabriekstraat 17b
7005 AP Doetinchem
Postadres
Postbus 439
7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80
Fax+31 (0)314392772 •
E-mail info@burgersvanderwal.nl
www.burgersvanderwal.nl 6
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk. inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

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

B en w info
Burgemeester Henk 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,
tel . (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.

Regiotaxi Achterhoek in heel Bronckhorst actief
Regiotaxi is voor iedereen

Sinds 1 oktober jl is de gemeente Bronckhorst volledig aangesloten bij de
Regiotaxi Achterhoek. Met uitzondering van Vorden, waren alle voormalige
gemeenten al bij Regiotaxi Achterhoek aangesloten. In Vorden was Regio-
taxi IJsselstreek actief. Alle Vordense Wvg-pashouders zijn inmiddels
persoonlijk geïnformeerd over deze wijzigiging en hebben een nieuwe
vervoerspas toegezonden gekregen waarmee zij tegen gereduceerd tarief
kunnen reizen. De Regiotaxi is echter voor iedereen een uitstekende wijze
van openbaar vervoer in de regio. Meer weten? Lees verder!

Heeft u vervoer nodig naar station
Vorden, Zutphen of Doetinchem of
wilt u op bezoek gaan bij iemand die
een paar plaatsen verderop woont?
Rijdt er in uw buurt geen bus of wilt
u liever bij de deur opgehaald wor-
den, Regiotaxi Achterhoek biedt
openbaar vervoer in de regio. Voor
vervoer in het intern vervoergebied

(max. 5 zones), dat zich uitstrekt van
Zutphen, Eibergen, Doetinchem,
Winterswijk tot 's Heerenberg, be-
taalt u hetzelfde tarief als voor over-
ig openbaar vervoer. Verder reizen
kan ook, maar dan geldt de kilome-
terprijs. Na telefonische reservering
rijdt de Regiotaxi (busje of taxi) u van
deur tot deur of van halte tot halte.

Tarieven in€
1 zone
2 zones
3 zones
4 zones
5 zones
Kilometerprijs 1,36

Halte tot halte
0,88
1,32
1,76
2,64
3,52

Deur tot deur
2,80
4,20
5.60
8,40

11,20

Bronckhorster ouderen praten mee over
Gemeente gaat nieuw Ouderenbeleid opstellen

Deze maand vindt een onderzoek plaats onder inwoners van 65 jaanen ou-
der van de diverse dorpen en buurtschappen in Bronckhorst. De gemeente
gaat een nieuw Ouderenbeleid opstellen en vindt het belangrijk dat op inter-
actieve wijze, samen de doelgroep te doen. Het aantal ouderen neemt snel
toe en de infrastructuur in de gemeente moet daarmee gelijke tred houden.
De gemeente wil graag van de 65-plussers onder haar inwoners horen hoe
zij over de voorzieningen en activiteiten in de gemeente denken en hoe deze
waar nodig in de toekomst nog verbeterd kunnen worden. Het onderzoek
verloopt via een aantal groepsgesprekken met steeds ongeveer 15 deelne-
mers en wordt uitgevoerd door de provinciale instelling Spectrum. Via het
bevolkingsregister worden hiervoor steekproefsgewijs mensen geselec-
teerd en door de gemeente gevraagd mee te doen.

Ook een combinatie hiervan is mo-
gelijk. Bel tenminste 50 minuten
voor de gewenste ophaaltijd met het
gratis reserveringsnummer (0800)
765 43 21 en de taxi staat op de
aangegeven tijd op de aangegeven
plaats. U krijgt tijdens het gesprek
ook meteen te horen wat de kosten
zullen zijn. U betaalt aan de
chauffeur. Met de Regiotaxi kunt u
comfortabel, betrouwbaar, handig
(keuze halte tot halte, deur tot deur
etc.) en betaalbaar reizen naar uw
bestemming.

Wvg
Als u om medische redenen lange
tijd geen gebruik kunt maken van
het gewone openbaar vervoer kunt
u volgens de Wet voorzieningen ge-
handicapten (Wvg) via de gemeente

"in aanmerking komen voor een
Wvg-vervoerspas, waarmee u met
korting van de Regiotaxi gebruik
kunt maken.

Gratis reizen
Gratis reizen is mogelijk voor max.
2 kinderen tot 4 jaar mits er een
betalende begeleider is, een bege-
leider die meereist met iemand die
een Wvg-pas houdt of een NS-bege-
leiderskaart in bezit heeft en huis-
dieren als zij in een tas of kooi op
schoot vervoerd worden. Voor overi-
ge huisdieren geldt een 50%-tarief.

Voor meer informatie over de Regio-
taxi kunt u contact nemen met de
Regiotaxi Achterhoek, tel. (0900)
20 25 261 of gemeente Bronckhorst,
afdeling Werk, inkomen en zorg,
tel. (0575) 75 02 50. De website
www.regiotaxiachterhoek.nl
raadplegen kan ook.

voorzieningen
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Vraaganalyse
Bij het onderzoek voor het nieuwe
Ouderenbeleid wordt uitgegaan van
een vraaganalyse oftewel de vraag
van de doelgroep wordt geïnventari-
seerd. De vraaganalyse moet een
geheel van meningen van ouderen
gaan bevatten over vele terreinen in
hun leefwereld, zoals knelpunten in
het huisvestingsbeleid, problemen
in de zorg- en dienstverleningsfeer,
mogelijkheden van tijdsbesteding,
educatie en informatie, vrijwilligers-
werk, sociale veiligheid en mobiliteit
en vervoer. Het is de bedoeling dat
de vraaganalyse in januari 2006 ge-

reed is. Vervolgens worden de aan-
bieders van voorzieningen en dien-
sten, alsmede politieke partijen met
deze analyse geconfronteerd. Het
toekomstige ouderenbeleid wordt
zodoende gebaseerd op de vraag-
kant, dus van de afnemers van de
diensten: de ouderen zelf.

Groepsgesprekken
De vraaganalyse moet tot stand
komen door middel van groepsge-
sprekken (panels). Op deze manier
kunnen mensen persoonlijk hun'zeg-
je doen over de leefsituatie waarin zij
dagelijks verkeren. Via het bevol-

kingsregisterworden mensen van
65 jaar en ouder geselecteerd en
door de gemeente gevraagd mee te
doen in de panels. Degenen die wor-
den uitgenodigd, worden ook nog
door vrijwilligers benaderd om hun
deelname al of niet te bevestigen.
Als iemand niet op eigen gelegenheid
kan deelnemen doordat hij/zij slecht
ter been is of geen vervoer heeft dan
kan de gemeente dit verzorgen. In
oktober moeten in totaal vijf groeps-
gesprekken plaatsvinden over de
vele onderwerpen. De herkomst van
de geuite meningen blijft anoniem.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw A. Steenbük
of de heer T. Kiers van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling van
de gemeente, tel. (0575) 75 04 94/87.

• •
Ruiming achter-
gelaten fietsen
station 15 oktober
Om ervoor te zorgen dat station
Vorden en haar naaste omgeving
er netjes uit blijven zien, maar ook
om criminaliteit te voorkomen,
heeft de politie onlangs een inven-
tarisatie gehouden van oude fiet-
sen die in de stationfietsenstalling
leken te zijn achtergelaten. Die
fietsen zijn toen voorzien van een
merkteken. Inmiddels is duidelijk
dat deze gemerkte fietsen sinds-
dien niet meer zijn gebruikt. De
politie gaat deze dan ook verwijde-
ren. Dit gebeurt op 15 oktober aan-
staande. De politie raadt de eige-
naren van deze fietsen aan hun
fiets voor die datum op te halen.
Na 15 oktober slaat de politie de
fietsen voor drie maanden op. In
die periode kunnen eigenaren zich
nog voor hun fiets melden bij de
politie, tel. (0900) 88 44 (politie-
team Bronckhorst). Fietsen die na
die drie maanden niet zijn opge-
haald, worden vernietigd.

Wilt u activiteiten
organiseren tijdens
oud en nieuw?
Vraag de benodigde

vergunningen op tijd aan

Om de openbare orde en veiligheid
tijdens oud en nieuw te kunnen
waarborgen, is het nodig dat
gemeente (en politie) tijdig een
overzicht hebben van de activiteiten
die in die periode door onder-
nemers, verenigingen, inwoners
etc. in de gemeente Bronckhorst
georganiseerd worden. Te denken
valt aan bijeenkomsten in horeca-
gelegenheden of in tenten,
carbidschieten etc. U heeft hiervoor
een vergunning nodig. Voor meer
informatie en/of een aanvraagfor-
mulier kunt u contact opnemen met
de afdeling Openbare orde en
veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.
Een aanvraagformulier downloaden
via de website www.bronckhorst.nl
of langsgaan bij de gemeente kan
ook. De afdeling Openbare orde en
veiligheid is gevestigd in het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat. Uw aanvragen voor oud en
nieuw activiteiten moeten vóór
15 oktober 2005 ingediend zijn.



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
• Steenderen, 12 november 2005, vanaf 10.00 tot 17.00 uur, slachtvisite, vleesboerderij

Garritsen, Wolfstraat 5
• Hengelo Gld.. 20 november 2005, starttijden tussen 09.00 en 10.30 uur, mountainbiketochten

van 30, 45 en 55 kilometer, start bij de HAMOVE-molen Varsselring. Route door diverse gebie-
den omgeving Hengelo Gld., Vonden, Ruurlo en Zelhem

• Vorden, 10 december 2005 tot 01.00 uur, verder vanaf 11 december 2005 t/m 22 december
2005. tent (hotel restaurant Bakker) geopend op wisselende tijden tussen 10.00 en 21.00 uur,
op 17 december 2005 tot 00.00 uur, grote tent behorende bij de ijsbaan/kerstmarkt Marktplein/
gedeelte van de Dorpsstraat

• Zelhem, 31 december 2005, vanaf 09.00 tot 19.00 uur, carbidschieten, Wiekenweg 9a

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. b en w van
Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare
orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Bouwvergunningen
Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13a, oprichten mestopslag
Hengelo Gld., Banninkstraat46, oprichten berging/schuur/stalling en dierenverblijf
Hengelo Gld., Hofstraat 34, vergroten woning middels een serre en vergroting slaapkamer
Hengelo Gld., Kieftendorp 9, oprichten bedrijfswoning, afbreken bestaande boerderij
Hengelo Gld., Moatweg 6, vergroten vleesvarkensstal
Hengelo Gld., Ruurloseweg 72a, herbouw schuur en hooiberg tot woning
Keijenborg, Hogenkampweg ongenummerd, vernieuwen droogloods
Vorden, de Horst 3, gedeeltelijk veranderen woning
Vorden, Dorpsstraat 36, plaatsen markiezen betreffende winkelpand
Vorden, Mosselseweg 7, vernieuwen loods/paardenstal
Vorden, Staringstraat 8, gedeeltelijk vernieuwen voorzijde dakkapel betreffende de woning

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

Art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk. Hoogstraat 30, voor het gedeeltelijk veranderen van een woonboerderij, bestem-

mingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'

Het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 6 oktober t/m
16 november 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 ontwerp-
besluiten naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende vergunningen en vrijstellingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 28 september 2005
• Hengelo Gld., Olde Kaste 1. plaatsen hekwerk
• Hengelo Gld., Snethlageweg 1, gedeeltelijk veranderen woning
• Vorden, Hamsveldseweg 12, vernieuwen, veranderen en vergroten garage/berguimte,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 28 september 2005
• Hengelo Gld., Antinkweg 14, gedeeltelijk oprichten/vergroten ligboxenstal
• Hengelo Gld., Riefelerdijk 11, geheel veranderen woonboerderij, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 4.33, lid 4 van het
Bouwbesluit

• Hengelo Gld., Ruurloseweg 5, intern verbouwen winkel/woning
• Hummelo, Groeneweg 1, bouwen woning
• Keijenborg, Teubenweg 17, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Velswijk, Schooltinkweg 7, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning/schuur en portaal,

verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet
• Toldijk, Beekstraat 1. geheel oprichten wasplaats

Sloopvergunningen
Verzonden op 26 september 2005
• Vorden, Zutphenseweg 20-22, slopen oude postkantoor
Verzonden op 28 september 2005
• Vorden, Het Hoge 61, geheel slopen carport/berging, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Raadhuisstraat 5, slopen enkele binnenwanden en plaatsen zes nieuwe ramen in

de buitengevel van een kantoor met baliefunctie
• Zelhem, Baaksekampweg 3, slopen dakbedekking van een jongveeschuur

Kapvergunningen
Verzonden op 29 september 2005
• Keijenborg, Hengelosestraat 23a, voor het vellen van twee coniferen. Geen herplantplicht.
• Keijenborg, Sint Janstraat 32, voor het vellen van twee lariksen en twee berken. Geen

Herplantplicht.
• Halle, Halseweg 54-47, voor het vellen van zeven lari.ksen. Geen herplantplicht.
• Hengelo Gld., 2e Berkendijk 2, voor het vellen van drie naaldbomen. Herplantplicht.
• Hengelo Gld., Hogenkampweg 34/36. voor het vellen van diverse bomen. Herplantplicht
• Hoog-Keppel, Rijksweg 46, voor het vellen van drie eiken en één tamme kastanje.

Herplantplicht.

Laag-Keppel, Wilhelminaplantsoen 5, voor het vellen van twee coniferen. Geen Herplantplicht.
Steenderen, nabij Paardestraat 10, voor het vellen van één esdoorn. Geen herplantplicht.
Voor-Drempt. Waardeel 16, voor het vellen van twee ceders. Geen herplantplicht.
Zelhem, De Maccabae 2, voor het vellen van twee eiken. Geen Herplantplicht.
Zelhem, Industrieweg, voor het vellen van 65 m2 bosplantsoen. Geen herplantplicht.
Zelhem, Rembrandtstraat voor de nummers 62 t/m 76, voor het vellen van 6 lindes.
Herplantplicht.

Monumentenvergunning
Verzonden op 29 september 2005
• Kranenburg, Ruurloseweg 101. voor de restauratie van de St. Antonius van Padua Kerk

(rijksmonument).

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 29 september 2005
• Vorden, diverse percelen aan de Kostedeweg, sectie B. nummers 466, 481, 482, 2169, 1252,

1253, sectie D. nummer 1930 voor natuurontwikkeling (bestemmingsplan 'Vorden
Buitengebied 1982')

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen en de vrijstelling kunnen rechtstreeks belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de
bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen tijdens openingstij-
den ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu, Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling of Openbare werken. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, wegens herstraatwerkzaamheden aan de Weidemansweg is deze tijdelijk afgesloten

voor het verkeer. Omdat dit een doodlopende weg is, is er een noodweg opengesteld door het
bos. Deze is bereikbaar vanaf de Kruisdijk bij huisnummer 3. De afsluiting is vanaf 26 septem-
ber t/m 21 oktober.

• Vorden, doordat de Zutphenseweg, tussen de Strodijk/Mispelkampdijk en de Rondweg, is af-
gesloten in verband met de aanleg van een rotonde op de kruising Rondweg - Zutphenseweg, is
de verkeersdruk op de Strodijk, tussen de Zutphenseweg en de Rondweg N316, sterk toegeno-
men. Omdat de verkeersveiligheid op de Strodijk hierdoor in het geding is, wordt op de Strodijk
van 26 september t/m 4 november eenrichtingsverkeer ingesteld. De rijrichting is van de
Zutphenseweg richting de Rondweg, met uitzondering van fietsers en bromfietsers.

• Halle, in verband met autocrosswedstrijden op 9 oktober 2005 op een perceel nabij de kruising
Aaltenseweg/Stuifveenweg zijn de Aaltenseweg, gelegen tussen de Zieuwentweg en de
Stuifveenweg, en Stuifveenweg. gelegen tussen de Landstraat en de Nicolaasweg, op die dag
van 08.00 tot 19.00 uur afgesloten voor het verkeer. Verder geldt dan ook een parkeerverbod
voor beide zijden van de Zieuwentweg, gelegen tussen de Varsseveldseweg en de Zanddijk,
Aaltenseweg, gelegen tussen de Zieuwentweg en de Landeweerweg, Stuivezandweg, gelegen
tussen Aaltenseweg en de Nicolaasweg, Stuifveenweg en de Landstraat, gelegen tussen de
Varsseveldseweg en huisnr. 6.

• Hengelo Gld. in verband met menwedstrijden gelden de volgende verkeersmaatregelen:
- op 8 oktober 2005 is er een stilstand- en parkeerverbod op de Winkelsweg en Zelhemseweg,

vanaf de Berkenlaan tot de Winkelsweg
- op 9 oktober 2005 is er een stilstand- en parkeerverbod op de Leliestraat, Korenbloemstraat,

Kampstraat, Tramstraat en Berkenlaan tot de Leliestraat
- op 9 oktober 2005 zijn de Zelhemseweg, vanaf de Hummeloseweg, en Winkelsweg, vanaf de

Zelhemseweg tot de Gompertsdijk, afgesloten voor het verkeer. De omleiding wordt aange-
geven via de Molenenk voor verkeer in de richting Zelhem.

• Zelhem, in verband met de Smökshannerit is de Markt op 9 oktober 2005 vanaf 09.00 tot 19.00
uur afgesloten voor het verkeer.

• Vorden, in verband met de Oost-Gelderland Rit is de Eikenlaan op 14 oktober 2005 vanaf 15.00
uur en op 15 oktober 2005 afgesloten voor het verkeer. Op 15 oktober 2005 zijn ook de volgende
wegen afgesloten: een gedeelte van de Deldensebroekweg vanaf de Hengeloseweg tot de inrit
van perceel Deldensebroekweg 2, een gedeelte van het verlengde van de Wientjesvoortseweg
vanaf de Oude Borculoseweg tot aan de slagboom, de Hamminkweg tot aan de Riethuisweg en
de Deldenseweg vanaf de Hilverinkweg tot de inrit van perceel Deldenseweg 13.

• Zelhem. door een brandweeroefening (OGS groot) op 12 oktober 2005 is de Brinkweg, tussen
de Ambachtsweg en de Zuivelweg/Pluimersdijk, van 19.00 tot 21.00 uur afgesloten voor het
verkeer.

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

Wet milieubeheer
Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 6 oktober t/m 16 november
2005 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 75B, voor een oprichtingsvergunning voor een bedrijf voor de

in- en verkoop van en reparatie van watersportartikelen, boten en motoren van boten.
• Hummelo, Sliekstraat 9, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een veehouderij.
• Laag-Keppel, Beemsterweg 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een vleesveehouderij.
• Toldijk, Lamstraat 14, voor een oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij.
• Vorden, Lindeseweg 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

veehouderij.

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend



onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

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

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

bedenkingen in te brengen

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage en wel vóór 17 november 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 een 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.

Openbare bekendmakingen - vervolg

Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ
Bronckhorst 2005/2006 vastgesteld
B en w hebben op 27 september jl. de 'Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ Bronck-
horst 2005/2006' vastgesteld. De beleidsregels regelen de mogelijkheid om in het kader van de uit-
voering van de Wet waardering onroerende zaken ambtshalve WOZ-waarden te kunnen verminde-
ren. De regels treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 en zijn op de afde-
ling Financiën en belastingen in te zien. Afschriften zijn tegen betaling van leges verkrijgbaar.

Benoeming leden Welstandscommissie
Opgrond van de Woningwet (art. 12b, lid A) mogen ledenvan de Welstandscommissie Bronckhorst
vooreen periode van maximaal twee keer driejaar worden benoemd. Dit betekent dat op 1 oktober
a.s. de benoemingsperiode voor sommige leden van de Welstandscommissie eindigt en dat andere
^eden in aanmerking komen vooreen eenmalige herbenoeming vooreen periode van driejaar.
Tevens is een lid benoemd met specifieke deskundigheid op het gebied van landschap/stedenbouw.
Deze deskundigheid wordt alleen opgeroepen op momenten dat deze specifieke inbreng is
gewenst. De raad van Bronckhorst heeft op 22 september jl. besloten de navolgende
Welstandscommissie, inclusief de specifieke deskundige en een vervangerspool te benoemen.
De commissie bestaat vanaf 1 oktober 2005 uit: J.W.M. Jansen (voorzitter), ir. S.C. de Wit (rayon-
architect), A.J.J. Giesen (architect - lid) en mw. ir. J.M. Brommer (architect - lid). Op afroep:
ir. J. Wabeke (stedenbouwkundige).

Bouwcentrumplan Hengelo bezig
met parkeerkelder

Onder het gebouw komt een grote parkeerkelder.

In het centrum van Hengelo, in de driehoek Raadhuisstraat, Kerkstraat
en de Marktstraat, is bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo al enkele maan-
den bezig met de bouwvan een eigentijds appartementencomplex. Hier-
in komen zeventien koopappartementen met een oppervlakte van mini-
maal 120 vierkante meter verdeeld over drie verdiepingen met op de be-
gane grond enkele commerciële ruimtes. Het complex is in het najaar
2006 klaar.

Omdat het plan op een centrale plaats
staat, is de architectonische verschij-
ningsvorm een belangrijk onderdeel.
Aan de zijde van de Kerkstraat krijgt
het gebouw een halfronde vorm, met

boven het ronde trappenhuis een
puntdak. Voor het complex komt een
open plein. Onder het gebouw wordt
een parkeerkelder aangelegd, zodat ie
dere eigenaar een eigen parkeerplek

heeft. Het pand zal worden voorzien
van een lift en elk appartement heeft
een eigen balkon of terras.

Gelet op de centrale ligging ten op-
zichte van winkels, bibliotheek en ove-
rige voorzieningen, zijn de apparte-
menten bijzonder geschikt voor oude-
ren. Enkele appartementen zijn nog
te koop. Wilt u inlichtingen over het
project, dan kunt u contact opnemen
met Luimes & Lebbink Makelaars. Te-
lefoon: 0314-624215.

"Heilig pad" voor vrouwen
Opnieuw biedt de jaarcyclus "Heilig Pad van Inwijding" de mogelijkheid
om dat wa tje niet meer nodig hebt in je leven los te laten, om vervolgens
met grotere nieuwe kracht te gaan doen watje echt wilt doen.

In deze jaarcyclus voor vrouwen leer
je jezelf, en daardoor de ander, te ont-
moeten met een open hart en te groei-
en naar vertrouwen en naar accepta-
tie van wat er is; hoewel "wat er is"
vaak wordt gezien door de bril van de
emotie waarin we gevangen zijn. Van-
uit een stil bewustzijn kun je zien wat
er werkelijk is. De energieën van de
Oude Culturen van de Aarde spiege-

len jouw krachten en laten je ervaren
wie je bent.
Ze moedigen je aan om je dromen te
leven en versterken je liefde voor en je
genieten van het leven en de eenheid
van alle dingen.

Voor de brochure en inlichtingen:
Marjan de Gans-Grimberg, tel. (0573)
44 11 38 ofwww.dhanwantari.nl

HEEFT U MOEITE 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

Doelgericht
adverteren?

Informeer naar de vele mogelijkheden!

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

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010

Fax (0575)551086
E-mail: info(«>weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Uitgever van o.a.:
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Het echtpaar Ooyevaar uit Hengelo
was afgelopen zondag zestig jaar
getrouwd. Cor (86) en Diny (87) wo-
nen tijdelijk in zorgcentrum De
Bleijke in Hengelo. Het diamanten-
paar heeft twee kinderen en drie
kleinkinderen.

Het echtpaar woont in het Hengelose
zorgcentrum op kamer 109. Daarvoor
woonden ze één jaar in een apparte-
ment aan de Terborgseweg in Doetin-
chem. Het echtpaar is op zoek naar
een woning in Doetinchem. Het liefst
op loopafstand van de Stationsstraat
waar ook het museum Stichting Open-
baar Vervoer komt. Het museum is het
levenswerk van Cor en Diny.
Cor is geboren en opgegroeid aan de
Molenstraat in Den Haag. Dit is een
straatje naast paleis Noordeinde. Cor
heeft nog in de 'koninklijke tuin' ge-
speeld. "Maar dat was alleen wanneer
de koningin er niet was", vertelt hij.
"Mijn vader kende de beheerder van
de paleistuinen. Dus, dat ging gemak-
kelijk. Tegenwoordig zijn die tuinen
gewoon open voor het publiek". Cor
heeft daar een fijne jeugd gehad, blikt
hij terug.
Diny is geboren in Enschede en komt
uit een gezin van negen kinderen.
Haar ouders hadden'drie 'speciaalza-
ken in levensmiddelen'. (Enschede, Ol-
denzaal en Hengelo). Diny groeide op
in Enschede en kijkt terug op een fijne
jeugd. In 1943 heeft Diny Cor leren
kennen in Den Haag waar hij woonde.
"Ik kwam bij hem thuis maar ik had
meer een oogje op een vriend van Cor
die daar ook was. Ik vond die vriend
wel leuk maar niet meer dan dat. Het
is toch Cor geworden", zegt Diny ter-
wijl Cor aandachtig meeluistert. In die
tijd was Cor al volop bezig met zijn ge-
liefde hobby modelbouw. Door de oor-
log is door de bombardementen alles
wat hij verzameld had verwoest. "Toen
ben ik helemaal opnieuw begonnen
met mijn hobby maar ook met mijn le-
ven. Alles was verwoest. Het hele huis
was weg. Geen één foto hadden we
meer. Het was een slecht tijd", vertelt
Cor.
Na de lagere school en de Mulo heeft
Cor twee jaar gewerkt bij zijn ouders
die een banketbakkerij hadden. Daar-

Diamantenpaar nog volop betrokken bij "hun1 museum Openbaar Vervoer

Cor en Diny Ooyevaar zestig jaar getrouwd

Cor en Diny Ooyevaar vinden hun geluk in 'hun' museum Openbaar Vervoer.

na heeft Cor altijd in de mode ge-
werkt. Zo'n acht jaar was hij in dienst
bij een zaak waar hij vooral bezig was
met het bewerken van bont. Vervol-
gens is hij voor zichzelf begonnen met
onder meer het ontwerpen en maken
van bontmantels. Zijn afzetgebied was
vooral Duitsland. In 1989 is hij gestopt
met het werk en kon Cor zich hele-

maal toeleggen op zijn grote passie:
het Openbaar Vervoersmuseum.
Diny's ouders hoopten dat zij in een
van de winkels aan het werk zou gaan,
maar dat liep anders. In Enschede
ging ze naar de lagere school en volg-
de ze de Mulo, Handelsschool en Mid-
denstand. Diny ging de richting op
van verpleegkundige. Zij volgde de

driejarige opleiding en werkte drie
jaar als verpleegkundige in het zieken-
huis Westeinde in Den Haag. In Hen-
gelo volgde ze de kraamopleiding. En-
kele jaren heeft Diny in Enschede een
kraamwijk gehad. Als wijkverpleeg-
kundige heeft zij drie jaar gewerkt in
Den Haag. "Alles gebeurde op de fiets.
Later kwam de auto. Het waren best

grote afstanden" zegt Diny die ook
nog bij Cor in de zaak heeft gewerkt.

Cor en Diny trouwden op 2 oktober
1945 in Enschede. Het echtpaar is ver-
schillende keren verhuisd. Zestien jaar
hebben ze in Borculo gewoond. Naast
hun huis hadden ze het museum
Openbaar Vervoer. Later kreeg het mu-
seum een stichtingsvorm. Nu is de of-
ficiële naam Stichting Openbaar Ver-
voer. Het echtpaar Ooyevaar is de op-
richter van het museum dat nu zeven-
tien jaar bestaat. Het museum ver-
huisd van Borculo naar Doetinchem.
De bedoeling is dat het museum in
het voorjaar 2006 weer geopend is.
"Het is een uit de hand gelopen hob-
by", vertellen Cor en Diny over hun
grote passie. "We hadden heel veel
bus-, tram- en treinmodellen op de zol-
der staan. Dat werd alleen maar meer.
Op 25 maart 1988 zijn we begonnen
met het museum van modellen die te
maken hadden met het openbaar ver-
voer.
Aan andere hobby's komt het echt-
paar bijna niet aan toe. Ze zijn nog hè
lemaal betrokken bij het museum.
Vooral het contact met mensen vindt
het echtpaar plezierig. Wel kijken ze
graag televisie en dan vooral actuali-
teitenprogramma's als het Journaal,
Nova en ander actueel nieuws. "Geen
spelletjes", zegt Diny, "daar hou ik
niet van. Je moet op de hoogte blijven
wat er leeft in de wereld. Fietsen of zo
doen we niet. Daar zijn we veel te druk
voor", zegt Diny.

Wat is het geheim van het echtpaar
dat al zestig jaar bij elkaar is? "Ge
woon doorgaan met ademhalen", zegt
Cor gekscherend. En dan even later.
"Daar vraag je me wat. Ik heb een goed
kosthuis en je moet een beetje geluk
hebben met je gezondheid en zoggen
datje actief bent en blijft. Want daar
valt alles onder", vindt Cor. "Bij mijn
hobby heb je contact met mensen en
praatje over alles". Diny denkt dat een
borreltje veel kan doen. "Vóór het war-
me eten en rode wijn bij het eten. Pro-
beer verder actief te zijn en te blijven.
Belangrijk is om interesse te houden
voor alles wat er gebeurt in het leven",
is haar advies.

NATIONALE BOKBIERDAG ZUTPHEN:

Terug naar de binnenstad
De Nationale Bokbierdag keert dit
jaar terug naar de binnenstad van
Zutphen, onlangs uitgeroepen tot
de 'Beste binnenstad van Neder-
land'. In verband met een opknap-
beurt van de markten moest het
evenement vorig jaar verhuizen
naar de rand van de binnenstad.
Op zondag 9 oktober keert de Na-
tionale Bokbierdag weer terug in
hartje Zutphen.

De negende editie van de Nationale
Bokbierdag wordt om 14.00 uur offici-
eel geopend door wethouder me-
vrouw M. Schriks. Op de Zaadmarkt
kunnen vanaf die tijd verzamelaars
hun slag slaan. Glazen, viltjes en ande-
re bierartikelen zijn dan te koop of
kunnen geruild worden. Op de Hout-
markt en de Groenmarkt kunnen lief-
hebbers zich laven aan de talrijke soor-
ten bokbier. Vrijwel alle grote en min-
der grote brouwerijen presenteren in
sfeervolle pagodetenten hun nieuwe
bokbier.
Om 14.30 uur vertrekt de optocht met
negentig deelnemers vanaf bedrijven-
terrein De Mars voor een route door de
stad. De optocht is groter dan ooit en
biedt veel kijkplezier. In de stoet bevin-
den zich oude landbouwvoertuigen,
A- en T-Fords, muziekkorpsen, vele
koetsen en uiteraard de nostalgische
bierwagens, die worden voortgetrok-
ken door prachtige uitgedoste paar-
den. Na afloop van de optocht zijn de
aloude bierwagens tot 16.30 uur te be-
wonderen op de Zaadmarkt.
Op de sfeervol aangeklede Houtmarkt
en de Groenmarkt is tot 20.00 uur van
alles te beleven. Bokbier, stevige na-
jaarskost en live muziek zijn de voor-
naamste ingrediënten. Het program-
ma duurt tot 20.00 uur. De organisatie

van de Nationale Bokbierdag ver-
wacht bij goede weersomstandighe-
den tenminste 100.000 bezoekers.

ROUTE OPTOCHT
Havenstraat - IJsselkade - Groen-

markt - Lange Hofstraat - Vispoort-
plein - Martinetsingel - Polsbroek -
Hogestraatje - Laarstraat - Beuker-
straat - Sprongstraat - Zaadmarkt
(hier blijven de bierkarren ter bezichti-
ging staan) - Martinetsingel - Vis-

poortplein - IJsselkade - Havenstraat -
eindpunt bij Reesinkterrein.

Voor meer informatie en het laatste
nieuws: www.bokbierdag.nl

CDA
Tweede-Kamerlid
en dierenarts
Henk Jan Ormel
opent website
Als volksvertegenwoordiger
dien je zichtbaar te zijn en
moet duidelijk zijn welke in-
breng je hebt in het parle-
ment. "Eigenlijk had ik al veel
eerder aan een website moe-
ten beginnen "zegt Henk Jan
Ormel. "Maar ik ben nog van
de generatie die zonder com-
puter is opgegroeid en het
kwam er gewoon niet van.
Maar toen mijn plaatsgenoot
Thijs Hulshof zijn diensten
aanbood, raakte ik enthou-
siast en nu kan iedereen lezen
wat ik namens de CDA fractie
in het parlement naar voren
breng."Ormel is de buiten-
landwoordvoerder van de CDA
fractie maar verloochent zijn
afkomst niet. Op zijn site is
een apart hoofdstuk aan die-
ren gewijd en daaruit blijkt
dat hij ook woordvoerder dier-
gezondheid en dierenwelzijn
is. De agenda van Ormel CMI
een foto-album maken zijn site
compleet. Binnenkort is hij
zelfs van plan een Podcast te
starten. Ormel: "ik had er nog
nooit van gehoord, maar zo
kun je een gesproken bood-
schap overbrengen. Als Wou-
ter Bos en minister Donner dat
kunnen, doe ik het ook!"
Kom gerust eens kijken op:
wwwhenkj anormel .nl
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100-jarige doe-het-zelfzaak
maakt plaats voor nieuwbouw

Op l oktober 2005 heeft ijzerwaren- en gereedschappenzaak Enorm
aan de Banninkstraat in Hengelo haar deuren gesloten. Na bijna
honderd jaar maakt de voormalige dorpssmid plaats voor het nieuw-
bouwplan Banninkhof, waarin onder meer 36 nieuwe appartementen
zullen worden gebouwd.

Begin vorige eeuw was dorpssmid
Harmsen een begrip in Hengelo. Ger-
da en Bennie Wullink zetten sinds
1981 het familiebedrijf voort en bouw-
den het uit tot de huidige professione
Ie Enorm-zaak. Op meer dan 600 vier-
kante meter konden particulieren en

bedrijven er terecht voor een uitge
breid assortiment ijzerwaren, gereed-
schappen en machines.

Ook reparaties en onderhoud behoor-
den tot de service van Enorm Harmsen.
Gerda en Bennie Wullink hopen hun

jarenlange kennis en ervaring te kun-
nen inzetten bij de nieuw op te starten
vestiging Multi-Mate Harmsen aan de
Zelhemseweg in Hengelo. Met dezelfde
kwaliteit en service. Op dit moment
loopt de procedure hiervoor bij de Ge
meente. Binnen afzienbare tijd zal
hierover meer duidelijkheid zijn.

Tot die tijd kunnen klanten terecht bij
één van de Enorm-zaken in de buurt;
Enorm Geerdink Doetinchem, Enorm
Huijskes-Boevink Groenlo, Enorm Ven-
derbosch Varsseveld en Enorm Rate
ring Ulft.

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld
Kwaliteit van leven, genezing en de Ziekte van Lyme
Twee weken geleden leidde ik mijn
column in met een voorval van een
patiënt met de ziekte van Lyme. De
column ging daar inhoudelijk niet
verder op in en in de afgelopen
week kreeg ik een aantal reacties
in de trant van "goede column,
maar met de ziekte van lyme daar
kun je toch niets mee7'. Nou heb ik
een aantal goede ervaringen met
patiënten met de Ziekte van Lyme,
dus ga ik er hier graag inhoudelijk
meer op in.

Het mooie van klassieke homeopathie
is dat er eigenlijk geen ziekte, kwaal of
aandoening is, waar geen antwoord op
is. Goed, homeopathie heeft niet altijd
een volledige genezing als antwoord,
zoals geen enkele geneeswijze elk pro-
bleem kan oplossen, maar dat het
daar niet alléén om gaat hoop ik in het
onderstaande duidelijk te maken.

Het resultaat dat bepaalde geneeswij-
zen hebben, waaronder ook homeopa-
thie, wordt vaak 'te kort door de
bocht' beoordeeld vind ik. Men simpli-
ficeert het resultaat van de betreffen-
de behandelwijze tot "genezen" of
"niet genezen". Een behandelwijze
wordt alleen dan succesvol geacht als
er van de betreffende kwaal geen
symptomen meer zijn.

Toch zegt dit zeker niet alles. De afwe
zigheid van symptomen kan duiden
op een werkelijke genezing, maar va-
ker is het een gevolg van het onder-
drukken van symptomen. Door de
symptomen van een bepaalde aandoe
ning weg te werken (met medicatie of
door een chirurgische ingreep), wordt
deze uitingsvorm van een dieper gele
gen probleem, want dat is ziekte!!,
weggenomen. Het lichaam zal dan
een andere uitingsvorm gaan zoeken,
en daar symptomen veroorzaken. Een
kritische Haarlemse arts sprak over
deze gang van zaken ooit als 'de medi-
sche verschuifkunde': het probleem
dat werkelijk ten grondslag ligt aan de
ziekte wordt niet bekeken, enkel de ui-
tingsvorm wordt bestreden en ver-
schoven naar een ander vlak. Een

schoolvoorbeeld in de homeopathie
waar veel mensen zichzelf of een naas-
te in herkennen is dat van eczeem: het
eczeem wordt weggesmeerd met zalf,
en na verloop van tijd doen zich symp-
tomen van astma voor. Het eczeem is
als het ware naar een dieper gelegen
niveau gedrukt. Met een goede home
opathische behandeling tegen de ast-
ma krijg je dan ook de eczeem tijdelijk
in lichte vorm terug.

U begrijpt nu waarom de afwezigheid
van symptomen niet automatisch be
tekent dat iemand 'genezen' te noe
men is. Er moet meer in ogenschouw
genomen worden dan alleen de beoor-
deling 'genezen' of 'ziek'.

De mens achter de ziekte is veel inte
ressanter. Genezing is een prachtig ge
volg van een proces waar ik met een
persoon in stap. Wat voor mij belang-
rijk is, is iemand zijn kwaliteit van Ie
ven. Hoe gaat iemand door het leven,
heeft iemand een drive om voor te
gaan, veerkracht om met tegenslagen
om te gaan, idealen, of: hoe gaat ie
mand met zijn ziekte om?

Collega's uit de reguliere geneeskun-
de zeggen vaak tegen hun patiënten
dat 'er niets te doen is aan hun klach-
ten', dus dat alternatieve geneeswij-
zen hun kwaal of ziekte niet kunnen
genezen of verlichten. Mensen leggen
zich dan vaak neer bij zware pijnstil-
lers, antibiotica of andere medicatie
met eventuele bijwerkingen. Dit is na-
tuurlijk jammer, vooral voor u als pa-
tiënt, want hierdoor worden eventu-
eel waardevolle mogelijkheden, niet
benut.

UIT DE PRAKTIJK:
Een man van 54 jaar heeft de Ziekte
van Lyme. Hij is zich niet bewust ooit
een tekenbeet gehad te hebben, toch
laten de testen duidelijk een besmet-
ting zien.
Hij zit nu in de WAO vanwege zijn
ziekte, maar als we het over zijn baan
hebben ontvlamt hij volledig. Furieus
is hij over de bureaucratische gang
van zaken, zijn initiatieven die gefrus-

treerd werden en de traagheid waar-
mee concrete beslissingen plaatsvon-
den. Opvallend, want hij zit al meer
dan een jaar volledig thuis. Zijn vrouw
spreekt over een karakterverandering
sinds hij de ziekte heeft. Hij is opvlie
gender, sneller geïrriteerd en neemt
geen initiatief, tot niets. Hij is snel ver-
moeid, maar ook "hangt hij in zijn
ziekte" zegt zijn vrouw, "hij zit er in
gevangen".

We spreken elkaar om de vier weken
één uur tot anderhalf uur, hij spuit
zijn gal, en lucht zijn hart, en hij krijgt
homeopathische middelen, toege
spitst op zijn situatie. Gaandeweg valt
er minder te spuien en komen we
steeds meer tot een werkelijk gesprek,
over zijn werk, zijn idealen, een ge
sprek over hem, over vroeger en over
nu, over de periode van voor zijn ziek-
te en over de ziektetoestand nu. Stuk-
je bij beetje vertelt hij meer over zich-
zelf, over wie hij werkelijk is én wat hij
werkelijk wil, écht wil in zijn leven.

Vijf maanden na het eerste gesprek is
er fysiek al heel wat verbeterd, maar
vooral is hij heel anders in zijn ziekte
gaan staan. Wat me trof was zijn uit-
spraak dat de ziekte hem eigenlijk
heel veel gebracht heeft in zijn leven (!)
Toen realiseerde ik me dat deze per-
soon niet meer gevangen zat in zijn
ziekte, en niet meer vocht tégen zijn
ziekte, maar mét zijn ziekte was. Hij
kon zijn ziek-zijn accepteren als iets
wat hem op een ander spoor heeft ge
bracht.
Deze man is nog niet helemaal gene
zen van zijn pure ziektesymptomen,
maar hij leeft met meer spirit en kwa-
liteit van leven dan ooit tevoren. En
het is goed mogelijk dat daar het laat-
ste stuk genezing nog uit voortvloeit.

Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - vergoeding door
zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikho-rst 2 7231 NB Warnsveld
email: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

Invoering C2000
probleemloos verlopen
Op 28 september is de veiligheids-
regio Noord- en Oost-Gelderland
(het gebied van Harderwijk tot
Winterswijk) overgegaan op het
communicatiesysteem C2000. Dat
betekent dat Politie, Brandweer en
Ambulancedienst vanaf dat mo-
ment werken met de nieuwe digita-
le C2000 portofoons en mobilo-
foons. De drie diensten kunnen nu
bij calamiteiten met elkaar com-
municeren en met collega's in an-
dere regio's. En dat met een spraak-
kwaliteit die het huidige analoge
spraakverkeer vele malen over-
treft.

De omschakeling bij de gemeenschap-
pelijke meldkamer in Apeldoorn van
het analoge naar het digitale systeem
verliep probleemloos. Alle medewer-
kers zijn of worden op dit moment op-
geleid in het gebruik van de nieuwe
digitale portofoons en mobilofoons.

De invoering van C2000 is enkele ma-
len uitgesteld, onder andere omdat de
regionale dekking niet gegarandeerd
kon worden. Inmiddels zijn deze pro-
blemen opgelost. De vertraging van de
invoering heeft als gunstig effect ge-
had dat de regio nu wel over de nieuw-
ste software en apparatuur beschikt.

AANLEIDING C2000
In 1995 besloot het toenmalige kabi-
net dat er een landelijk digitaal net-
werk moest komen voor politie,
brandweer, ambulancediensten en de
Koninklijke Marechaussee. Dat zou
vooral bij grote rampen van cruciaal
belang zijn, omdat dan alle betrokken
hulpverleners optimaal met elkaar
kunnen communiceren. Dit traject
werd versneld door de rampen in En-
schede en Volendam.

Tevens werd toen beslist dat elke vei-
ligheidsregio's (in totaal 25) moest be-
schikken over een 'gecolokeerde'
meldkamer. Dit is een gemeenschap-
pelijke meldkamer van de hulpverle-
ningsdiensten politie, brandweer en
ambulancedienst. De regio Noord- en
Oost-Gelderland had als één van de

weinigen op dat moment reeds een ge
colokeerde meldkamer: de Gemeen-
schappelijke Meldkamer Apeldoorn
(GMA). Door gebruik van het Gemeen-
schappelijke Meldkamer Systeem
(GMS) kunnen de drie disciplines bij
calamiteiten snel en efficiënt samen-
werken bij de afhandeling daarvan.

C2000 IN KORT BESTEK
C2000 is een nieuw digitaal, landelijk
dekkend netwerk voor een snelle en
goed beveiligde communicatie voor
brandweer, ambulancediensten en po-
litie. Nu nog hebben alle regionale or-
ganisaties van de hulpverleningsdien-
sten hun eigen netwerken in gebruik,
in totaal bijna 100 stuks, verdeeld over
heel Nederland. Onderlinge commu-
nicatie is daardoor bij zonder lastig. De
huidige apparatuur is gebaseerd op de
verouderde analoge technologie. Die
is technisch afgeschreven en duur in
onderhoud en aanschaf. C2000 is het
antwoord hierop. De invoering ge-
beurt onder verantwoordelijkheid van
het ministerie van BZK. De praktische
invoering gebeurt door het ITO in sa-
menwerking met de regio's.

C2000 is niet af te luisteren met be-
hulp van scanners, reden waarom ook
slechts een beperkt aantal diensten ge
bruik mag maken van dit digitale net-
werk. Bij verlies of diefstal van een por-
tofoon kan dit onmiddellijk op af-
stand worden afgesloten van het net-
werk. Het apparaat kan dan niet meer
ontvangen of zenden. De vinder of
dief van een dergelijk apparaat heeft
er dus geen baat bij.

Bij de politie zijn de portofoons op de
persoon verstrekt. Elke agent op straat
heeft dus een eigen portofoon.

Op dit moment zijn of worden alle
eindgebruikers van C2000-apparatuur
opgeleid. Vervolgens worden vanaf half
oktober in zo'n 500 voertuigen van po-
litie, brandweer en ambulancedienst
de mobilofoons ingebouwd. Deze ope
ratie wordt in februari afgerond. Overi-
gens hebben de portofoons dezelfde
mogelijkheden als de mobilofoons.

Boris Dittrich naar Bronckhorst
Op maandag 10 oktober doet Boris
Dittrich het Oosten van ons land
aan. Hij brengt 's middags een
werkbezoek aan de PABO van de
Saxion Hogeschool van Deventer in
het kader van het actieplan tegen
het lerarentekort. 's Avonds is hij
spreker in Vorden (gemeente
Bronckhorst).

Het thema is Op weg naar een sociaal-
liberaal manifest. Dittrich geeft een
toelichting op zijn pamflet Op weg
naar nieuwe solidariteit waarmee hij
de aftrap heeft gegeven voor een dis-
cussie over de koers van D66 in de ko-
mende jaren. Misschien nog wel be
langrijker, op deze avond kunt u uw

stem laten horen. Elk lid of eenieder
met een sociaal-liberaal hart kan zijn
mening laten doorklinken bij de frac-
tieleider van D66. Zeker nu het lande
lijk bestuur heeft besloten het tijdpad
voor de vaststelling van het manifest
los te laten, biedt deze bijeenkomst
een mooie opmaat naar het D66 con-
gres van 5 november.

Wij rekenen op een grote opkomst uit
de Achterhoek en Liemers maar ook
uit de verre omtrek.

Het bestuur van de afdeling Bronck-
horst verwelkomt u graag om 20.00
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in
Vorden (0575) 55 13 12.

Kind en Dier tijdens clubshow
Pluimvee- en Konijnenvereniging
De tentoonstellingen van konijnen,
hoenders, sierduiven, watervogels,
cavia's en kleine knagers zijn in on-
ze regio in voüe gang.

Ook P.K.V. is al weer druk bezig met de
voorbereiding van de jaarlijkse club-
show, die gehouden zal worden op 4, 5
en 6 november a.s. in Kapel de Wilden-
borch, Kapelweg l te Vorden. Ook dit
jaar wil P.K.V. de jeugd weer betrekken
bij deze show. Kinderen van 5 tot 14
jaar kunnen zich weer opgeven om
met hun lievelingsdier (konijn, kip,
duif, cavia of hamster) deel te nemen
aan de wedstrijd.

Deze wedstrijd bestaat uit de vol-
gende onderdelen:
• 2 juryleden komen lx een huisbe

zoek afleggen en gaan de dieren be
oordelen op huisvesting, omgang en
verzorging en geven hier punten
voor.

• op zaterdag 5 november worden de
dieren in Kapel De Wildenborch in
een kooi geplaatst en nogmaals
door 2 juryleden beoordeeld op ver-
zorging en conditie. Ook hiervoor
krijgt men punten.

Daarna worden de punten van de 2 be
oordelingen bij elkaar opgeteld en de
gene met het hoogst aantal punten is
winnaar of winnares in zijn of haar
diergroep. ledere deelname is gratis.
Men kan zich opgeven bij D. Kuiper,
Ruurloseweg 41, Hengelo (Gld.), tel.
(0575) 55 29 31. Opgave graag vóór 13
oktober a.s.
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PRAXIS ZUTPHEN
POUAAN 50H 7202IX 0575584980

ü mr Oi ff IIISTRiill DE

De complete
Tivoli Audio-lijn,
bij ons te horen
en te zien.
Leverbaar in
diverse kleuren
en fineersoorten.
Uit te breiden

met CD-speler,
subwoofer etc.

Afgebeeld:
Model One € 179,-

Cambridge Audio
Dealer of the year 2005

N i e u w s t a d 53 0 5 7 5 5 4 5 583

Zutphen w w w . s i g h t s - ' : - . - : sounds.n l

bossenbroek

Ruurtoseweg 49
7255 DG Hengelo (GW.)

Tel.: (0575) 46 31 32
Fax: (0575) 46 51 58

Mobiel: 06 21580650
E-mail: bossenbroek@planet.nl

VASTGOEDBEMIDDELING
• vastgoedbeheer

• bouwtechnische inspectie
• aan- en verkoopbegeleiding

• prijsbepaling

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• projectbegeleiding

• bouwkostenadvies

• bouwadvies

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

www.bmbossenbroek.nl

Praktijk voor
overgangsklachten

Care for Women

J. la Croix
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Toverstraat 7, Baak
Aangesloten bij Care for Women
Veelal vergoeding zorgverzekeraar
Praktijk in 5aak/Zutphen/r3rummen/Ruurlo/6roenlo

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

KUUKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen
Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

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

Zowel nieuw als
gebruikt.

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mcrcatorstraat 12 - Industrieterrein "Kamp Zuid'
LichtenvoordeTel.: 0544-371256

Tonny Jufrtëtis

u
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

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

'̂
vi'

MEUBELMAGAZIJN LEEGVERKOOP

BANKSTEL, 2 - 2% ZITS

IN DIVERSE KLEUREN

NU € 998.-
AAASSIEF BOERENEIKEN

EETTAFEL (220x100)

PLUS 6 STOELEN
NU € 1072.-

ALLES IN DE TENT EN DE AKZIEHAL IS DIRECT LEVERBAAR

1STE WEEKEND VERKOOP VAN MOOI INRUIL EN UITLOPENDE MODELLEN

DONDERDAG 22 SEPTEMBER (10:00 - 21:00 UUR)

VRIJDAG 23 SEPTEMBER (10:00 - 21:00 UUR)

ZATERDAG 24 SEPTEMBER (9:30 - 17:00 UUR)

DE WEEKEND VERKOOP VAN BEURSMODELLEN EN KLEINMEUBELEN

VRIJDAG 30 SEPTEMBER (10:00 - 21:00 UUR)

ZATERDAG 1 OKTOBER (9:30 - 17:00 UUR)

E WEEKEND FINALE VERKOOP

VRIJDAG 7 OKTOBER (10:00-21:00 UUR)

ZATERDAG 8 OKTOBER (9:30 - 17:00 UUR)

...KOM, KIJK EN OVERTUIG UZELF!

1980

GERRIT EN RIA ONSTENK-MOLENK 20- HENGELO GLD.
KIJK VOOR MEER INFORAAATIE OP WWW.ONSTENKMEUBELEN.NL OF BEL (0575)463153-463504

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DE ACHTERHOEK 2005
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Open dag 9 oktober 7 8 - 9 oktober Ruurlo

Boerderijen verlichtingsroute
'Broek en Bruil verlicht'

Sportcentrum AeroFitt organi-
seert op zondag 9 oktober van 9.30
tot 15.00 uur een open dag. Tijdens
deze open dag kan iedereen kennis
maken met een aantal sportactivi-
teiten.

Op het programma staan onder meer
demonstraties van judo voor alle leef-
tijden en groepslessen voor 55-plus-
sers. Verder zal er een herlancering
plaatsvinden van de Les Mills pro-
gramma's Body Pump, Body Attack en
Body Step. Tijdens iedere les worden er
leuke prijzen verloot. Op de open dag
is kinderopvang aanwezig.
De herlancering van de Les Mills pro-
gramma's worden gegeven in de
groepslessenzaal. Body Attack is van
9.30 tot 10.30 uur, Body Stap van 10.30
tot 11.30 uur, Body Pump van 11.30 tot
12.30 uur en Les Mills marathon be-
gint om 12.30 en duurt tot 15.00 uur.
Voor de herlancering en de marathon
kan men zich vooraf inschrijven, ach-
ter de balie en vol is vol. Niet leden
kunnen op de open dag gratis deelne-
men aan de herlanceringslessen.

Evenals leden moeten ook niet-leden
zich inschrijven voor deelname.
Er worden demonstraties gegeven van
groepslessen voor 50-plussers. In de
spinningzaal is er van 9.30 tot 10.00
uur een demonstratie 50-plus spin-
ning. Deze demonstratie wordt van
10.30 tot 11.00 herhaald. Van 10.00 tot
10.30 uur en van 11.00 tot 11.30 uur
zijn er in de fltnesszaal demonstatisch
50-plus circuittraining. De judode-
monstratie voor alle leeftijden begint
om 11.30 en duurt tot 13.00 uur.
Sportcentrum AeroFitt blijft bezig
met uitbreidingen en vernieuwingen
om het voor de klant nog aangenamer
te maken. Vanaf oktober vinden er
veel veranderingen plaats bij het Hen-
gelose sportcentrum aan de Winkel-
skamp. Er wordt een grotere groepsles-
senzaal gebouwd. De opening is 8 ja-
nuari 2006. De groepslessen worden
uitgebreid en er komen extra nieuwe
lessen bij. De fltnesszaal wordt veran-
derd en groter en er komen meer toe
stellen in te staan. Met de introductie
van het nieuwe cardiotoestel The Wa-
ve, beleefd Sportcentrum AeroFitt een

ware primeur door dit cardiotoestel
als eerste in de Achterhoek aan te kun-
nen bieden. Een andere verandering is
de uitbreiding van de medische fit-
ness onder begeleiding van een fysio-
therapeut. Sinds kort kan de klant ge-
bruik maken van de nieuwe sauna-
ruimte. Verder is de website ver-
nieuwd en kan iedereen de digitale
nieuwsbrief aanvragen.
Nieuw is ook het extra contributiesys-
teem: de Gold Gard. Vanaf l oktober
kunnen leden, als ze dat willen maar
het hoeft niet, overstappen op een
Gold Gard abonnement. Met dit abon-
nement kunnen leden net als anders
onbeperkt gebruik maken van alle ac-
tiviteiten. Het voordeel van deze Gold
Card is, dat u nu ook één keer per
week gratis gebruik kunt maken van
de professionele snelbruinder en de
sauna.

Sportcentrum AeroFitt is gevestigd
aan de Winkelskamp 5 in Hengelo
Gld. Telefoon: 0575-465001. Fax: 0575-
464502. Internet: www.aerofitt.nl.
E-mail: info@aerofitt.nl

Dankzij de bereidwilligheid van
veel buurtbewoners kan de eerste
boerderijen verlichtingsroute in
het buitengebied van Ruurlo door
de buurtschappen De Bruil en 't
Broek van onder het motto 'Broek
en Bruil verlicht' van start gaan.

De Ruurlose boerderijen verlichtings-
route wordt georganiseerd door
buurtvereniging De Bruil en Omstre-
ken in samen werking met buurtver-
eniging 't Broek en Omstreken. De
verlichtingcommissie van de 1100 le-
den tellende buurtverenigingen is mo-
menteel bezig met de laatste voorbe-
reidingen van de bijna zestig kilome-
ter lange route. Automobilisten kun-
nen op vrijdagavond 7, zaterdag- 8 en
zondag- 9 oktober de route langs de ge
weldig mooi aangelichte boerderijen
volgen. Op deze manier kan met ken-
nis maken met de prachtige omgeving
'bie nacht'. De route wordt naast een
routeboekje ook met pijlen uitgezet.
De zestig kilometer lange route door
de buurtschappen 't Broek en de Bruil
telt meer dan 250 verlichte boerderij-
en en of objecten. Van diverse boerde
rijen wordt in het routeboekje en be
schrijving gegeven.

MAURIBAAN
Een van de meest markante boerderij-
en in de route is boerderij De Mauri-
baan van de familie Faber aan de Bats-
dijk, die midden in de route en tussen
beide buurtschappen ligt. De Mauri-
baan dateert uit 1833 en was oor-
spronkelijk eigendom van de familie
Van Heeckeren van Keil van Huize
Ruurlo. 'Mauri' is vermoedelijk een af-
korting van prins Maurits van Oranje
die in dit gebied omstreeks 1600 tegen
de Spanjaarden vocht. Tijdens de slag

om Groenlo bivakkeerde hij hier met
zijn 'baan', de oude term voor leger. In
de vorige eeuw was deze boerderij -
herberg nog lange tijd ongeveer het
enige huis in het Ruurlose Broek. Er
hebben altijd pachters gewoond. Maar
nadat in 1967 de baron overleed ver-
kochten de erfgenamen van de baron
Van Heeckeren de boerderij om de suc-
cessierechten te kunnen betalen. Wim
Faber kwam in 1968 samen met zijn
ouders op de Maüribaan en kocht de
panden en het perceel grond van 21
hectare. Toen Rien Poortvliet het schil-
derde en voor zijn in 1973 verschenen
boerenboek Te hooi en te gras', ston-
den er nog twee bijgebouwen naast
het woonhuis. De vaaltstal en de vee
schuur. Deze zijn inmiddels verdwe
nen.

Men kan op 7, 8 en 9 oktober telkens
tussen 19.30 uur en 21.00 uur van start
gaan voor de verlichtingsroute. Dat
kan zowel bij café Mentink aan de
Groenloseweg 57 als bij Kasteel Huize
Ruurlo aan de Vordenseweg 2. Met be
hulp van een routeboekje wordt u
door het verlichte buitengebied ge
leid. Deelname kost maar drie euro
per auto. Speciaal voor de bewoners
van verzorgingshuis De Bundeling
hebben beide buurtverenigingen ver-
voer geregeld en kunnen de ouderen
op uitnodiging van de buurtverenigin-
gen genieten van de verlichtingsroute.
In de route is een prijsvraag opgeno-
men waarvoor mooie prijzen beschik-
baar zijn gesteld voor zowel volwasse
nen als kinderen.

Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met: Dinie Hendriksen,
tel. 0573-453119 of met Gerard Klein
Ovink, tel. (0573) 49 13 39.

als u het
zeker

wilt weten!

Veel deelnemers concours
hippique ponydub Hengelo

Op het evenementen terrein De Hietmaat werd door ponydub Hengelo een groot concours hippique gehouden. De ruiters en amazones in
de leeftijd van acht tot achttien jaar, verzorgden met hun pony's maar liefst vijfhonderd starts in dressuur en springsport. Aan het 'open'
concours deden driehonderd deelnemers mee verdeeld over veertig verenigingen.
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Hengelsportverenigingen

De Hengelsportvereniging Hummelo en Keppel onderhoudt nauwe banden met de vereniging uit part-
nergemeente van de voormalige gemeente Hummelo & Keppel, de gemeente Heek. Jaarlijks vindt er een
uitwisseling plaats. Het éne jaar in Heek en het daaropvolgende jaar in Hummelo & Keppel en de Heekse
vissers waren uitgenodigd om op zaterdag 3 september naar de Oude IJssel te komen om daar een dagje te
komen vissen.

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

HansRijutjes

www.hansrijntjes.nl
OOPHUIS

m a k e l a a r s
BANK

Na een welkomstdrankje en een praatje bij het Mo-
lentje in Laag-Keppel kon de loting voor de viswed-
strijd plaatsvinden en vervolgens werd het een aan-
tal uren stil langs de waterkant. Onder goede weer-
somstandigheden werd er leuk gevangen.
Na afloop van de wedstrijd werd de vis gewogen en
teruggezet in bet water. Daarna volgde bij zaal
Veldhoen in Langerak de prijsuitreiking. Onder
genot van een hapje en een drankje maakte voorzit-
ter dhr. Bennie van Til de prijzen bekend. Er waren
bekers voor elk team en de 5 beste vissers kregen een
persoonlijke beker.
Voor de teamoverwinning werden de 17 beste vis-
sers van elk team meegeteld voor de totaalstand. Het
team van Heek had in het totaal 8.290 gram vis
gevangen en het team van Hummelo en Keppel

10.760 gram en dus werd Hummelo en Keppel als
team winnaar.
Individueel gingen de prijzen naar Bennie van Til (H
en K.) die met 3600 gram de winnaar van de dag
werd. De 2e plaats was voor 2.Michael van Goer
(Heek) met 1350 gram. 3e Bernd Effermann (Heek)
met 1300 gram, 4e Mat Koster (Heek) met 1220 gram
en 5e Thomas Effermann (Heek) met 1050 gram.
De voorzitter van de Hengelsportver. Heek sprak tot
slot nog een dankwoord en nodigde Hummelo &
Keppel uit om volgend jaar weer naar Heek te
komen, ondanks dat Heek niet langer partnerge-
meente is. Namens de vereniging nam de voorzitter
deze uitnodiging aan en iedereen vond dat de con-
tacten, ondanks het wegvallen van het partnerschap
en de subsidie behouden moesten worden.

TANK OM DE HOGE VOORT
O AUTOWASCENTRUM

O TANKSTATION

Ruurloseweg 1, Zelhem
Telefoon 0314-62 1227

't Witte Paard
Z A L. F, N C L N T R U M

Weer als vanouds 26 november:

Zelhemse avond all in € 37,50

'-*.

Telefonisch reserveren gewenst

leder weekend aanvang 19.30 uur zaal open 19.00 uur

DANSEN
ZONDAG 2 OKTOBER
ZONDAG 9 OKTOBER
ZONDAG 16 OKTOBER
ZONDAG 23 OKTOBER
ZONDAG 30 OKTOBER

LES CHROMONA'S
MET MATE
ERICA TRIO
FLAIR
KEND'ONS

Wij verzorgen uw zorgeloze bruiloft, partij of receptie

TANKSTATION DE HOGE
VOORT BESTAAT

1 JAAR
EN DAT VIEREN WIJ!!!!!!!!!!!

Autowascentrum en Tankstation De Hoge Voort
Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471
In de week van 1 oktober t/m 9 oktober 2005
is onderstaande aanbieding van toepassing
i.v.m. het eenjarige bestaan van het Tankstation.
Voor meer informatie over de prijzen acties
en het wassen/tanken op rekening kunt u
contact opnemen met Han Schut of Erik ter Hove ^L p

i "..

KORTING 10 CENT DE LITER OP
ALLE BRANDSTOFFEN!!!!

Autowasprogramma 1 normale prijs € 11,50

€7,50nu voor

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING

Wij zijn op zoek naar jonge (minimaal 15 jaar)
oproepkrachten voor door de week en het weekend,

Res tnii r a n i
Ruurlosewvg 38

't Wol f er» vee n
7021 HC Z»lh«m

Wild eten in 't Wolfersveen
'Windstitfe dagen, grijs en fciCdoor hardnekkige mist.

'Kjeurenpracht van herfstbladeren...

(Bizarre creaties in de paddestoeCenwereCd.

(Dreigende onweersbuien en hevige herfststormen.

Het 'WiCdseizoen komt eraan!!!

'Wij speten daar op in met

Een zestal culinaire buffetavonden in oktober en november.

Aankomst 18.00 uur
Wij ontvangen u met een feestelijk huisaperitief en een amuseparade.

Voorgerechtenbuffet
met onder andere:

Paté van haas, hert en fazant met pistache,
ierrines van wilde eend, eend met eendelever, carpaccio van het hert.

Soep
Krachtige wildbouillon met bospaddestoelen en geurende wildkruiden.

Hoofdgerechtenbuffet
met diverse achterhoekse wildspecialiteiten zoals:

Fazant, reerug, hert, wild zwijn met daarbij de passende ambachtelijk bereide
klassieke sauzen en garnituren.

Dessertbuffet
met onder andere de volgende klassieke lekkernijen:

chocolademousse, bavarois van bitterkoekjes, parfait van bramen en
gemarineerd rood fruit, diverse soorten ijs.

*Wijn: geschonken wordt de voor dit jaar speciaal geselecteerde wildwijn
Cabebet Sauvignon/Shiraz van Graham Beek (Zuid Afrika).

*Dessertwijn: Moscato D' Asti DOCG
*Koffïe met bonbons

Dit buffet organiseren wij op de volgende avonden:
19 en 20 oktober en 2, 3, 23 en 24 november 2005.

De prijs voor dit buffet is € 65,- per persoon alles inclusief.
Reserveren is gewenst.

Tel: 0314 621375 Fax: 0314 625760

Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur



Voetbal

SOCII
Socii - MvR. Gezien de stand op de rang-
lijst een zes punten wedstrijd en het
was voor Socii zaak de punten thuis te
houden. Vanaf het begin was Socii ster-
ker maar echter grote kansen kwamen
er niet totdat na een handsbal de
scheids een strafschop moest geven en
deze werd door Dub Besseling ingecho-
ten; 1-0.
Na de thee ging het vanaf de aftrap
snel, eerst tikte Bert Kranenbarg de 2-0
binnen en daarna was het met een ge-
weldige streep Arend Jan Groot Jeb-
bink die de 3-0 voor zijn rekening nam.
Met deze stand ga je makkelijk voetbal-
len en lijkt ook alles te lukken, zo goed
zelfs dat bij een 6-0 stand gescoord
door Nick Arends, Roland Wolbrink en
Dub Besseling zijn tweede tegen de
gasten scoorde 6-1.
Dat het nog door de twee wissels elk
een keer Erik Olthof en Gert Jan Lo-
man 8-1 werd is natuurlijk heel goed
voor het zelfvertrouwen van de gehele
ploeg. In deze wedstrijd waar goede
combinaties over vele schijven elkaar
snel opvolgden was het een genot om
naar te kijken. Zondag moet Socii uit
tegen Loil.

Uitslagen
SBC Dl - OBW D3 10-1
Groessen D6 - SBC D2 2-5
Worth Rheden Dl - SBC D3 5-1
SBC El - WCHZ E2 1-6
SBCE2-AZCE22-2
Doetinchem F2 - SBC F2 24
Be Quick Z3 - Socii 2 2-2
Socü 4 - EDS 2 0-1
Socii 5 - Turkse Kracht 4 4-9

Programma 8/9 oktober
SBC BI-Voorst BI
OBW C3 - SBC Cl
SBC C2 - Warnsveldse B C4
SDZZ Dl - SBC Dl
SBC D2 - Keijenburgse'B D2
Sprinkhanen D2 - SBC D3
Warnsveldse B E4 - SBC El
Viod E4 - SBC E2
AZC F2 - SBC Fl
Brummen F3 - SBC F2
Socii 2 - Erica 76 5
Socii 3 - KI. Dochteren 3

WVORDEN
Vorden-WG'252-2
Vorden heeft zondag twee punten
laten liggen in de thuiswedstrijd tegen
WG'25. Vorden heeft het altijd erg
moeilijk met de ploeg uit Gaanderen,
maar was zondag vooral in de eerste
helft veel sterker en had het gedeci-
deerd afstand moeten nemen. WG'25
kreeg nauwelijks kansen, maar wist
toch uit twee dode spelmomenten te
scoren. Trainer ügtenberg moest in de
verdediging improviseren door het
uitvallen wegens blessures van Erik
Rakitov en Hans van Dijk. Rob Enze
rink had zich voor de wedstrijd al afge-
meld met een hamstringblessure.

Vorden ging sterk van start en wist in
de 7e minuut de score te openen. Joris
Platteeuw zette het doelpunt op zijn
naam door in de rebound de keeper te
passeren.
Hugo van Ditshuizen kwam in sco-
ringspositie, na een rush vanaf de
middellijn, maar de doelman wenste
niet mee te werken.
Vorden had het betere van het spel en
WG'25 kwam nauwelijks aan aanval-
len toe. In de 35e minuut wist het toch
te scoren, waarbij een ieder dacht dat
de scheidsrechter het doelpunt zou af-
keuren, omdat aan het doelpunt een
overtreding op doelman Borgonjen
voorafging. 1-1
In de tweede helft liet Vorden het een
beetje liggen en was WG '25 wat ster-
ker, maar het creëerde zich geen doel-
rijpe kansen.
In de 50e minuut vuurde Erik Olden-
have een kanonskogel af, waarbij de
Gaanderense muur werd doorboord
en de keeper de bal onmogelijk kan
hebben gezien. 2-1
Vorden kreeg diverse kansen om de
voorsprong verder uit te bouwen,
maar het wist het net niet te vinden.
Het enige kansje dat WG'25 kreeg
ging er overigens wel in. Een vrije trap
belandde op de lat en in de rebound
was het een makkelijk klusje voor de
spits om de gelijkmaker te scoren.
Een teleurstellend gelijkspel voor Vor-

den, maar WG'25 was met het ene
punt dik tevreden.

Uitslagen zaterdag l oktober
VIOS Beltrum Al - Vorden Al 1-2
Twello FC BI - Vorden BI 0-5
Vorden B2 - Brummen B2 2-3
Vorden Cl - Rohda R. C2 4-2
Ulftse Boys Dl - Vorden Dl 5-2
MvR Dl-Vorden D2 6-1
Vorden D3 - Doesburg SC D2 3-20
Vorden E2 - Warnsveldse Boys El 2-8
Vorden E3 - Warnsveldse Boys E4 18-0
DZC '68 E5 - Vorden E4 4-1
Vorden E6-VIOD E6 5O
Vorden F1-WHCZF1 0-3
Vorden F3 - Pax F4 3-2
Brummen F4 - Vorden F4 2-0
Uitslagen zondag 2 oktober
Vorden l-WG'25 l 2-2
Vorden 2 - Doetinchem 2 1-6
Vorden 3 - Lochem SP 4 4-4
Oeken 4 - Vorden 5 4-3
Dierense Boys 4 - Vorden 4 3-2

Programma zaterdag 8 oktober
Vorden Al - Witkampers Al
Vorden BI - Be Quick Z. BI
WHCZB3-Vorden B2
Warnsveldse Boys Cl - Vorden Cl
Twello FC C2 - Vorden C2
Vorden C3-AZC C2
Vorden Dl - DZSV Dl
Vorden D2 - Angerlo Vooruit D2
VIOD D5-Vorden D3
Vorden El-AZC El
Zelhem El-Vorden E2
Gazelle Nieuwland E2 -Vorden E3
Vorden E4-WHCZE5
Vorden E5-AZC E3
DZC'68 E8-Vorden E6
Vorden Fl-AZC Fl
Concordia-W F3 - Vorden F2
Vorden F3-WHCZF5
Steenderen F2 - Vorden F4

Programma zondag 9 oktober
Silvolde l - Vorden l
Reunie 2 - Vorden 2
Witkampers 3 - Vorden 3
Vorden 4 - Pax 6
Vorden 5 - Doesburg SC 5

RATTI
Ratti l - Erix Lievelde l
Op zondag 2 oktober moesten de hè
ren van Ratti l het opnemen tegen
Erix l uit Lievelde, dat evenals Ratti
nog puntloos was in de competitie.
Trainer Rein Kattenbelt van Ratti
stuurde zijn manschappen het veld in
met de opdracht om de drie punten in
Kranenburg te houden. Ratti begon
dan ook sterk aan het duel en zette de
verdediging van Erix onmiddellijk on-
der druk. Dit resulteerde na een fraaie
aanval in een goede kans voor Oscar
Overbeek. Hij zag zijn inzet via de kee-
per en de paal het veld weer inkomen.
Ratti bleef de bovenliggende partij en
wist met vlagen uitstekend voetbal op
de mat te leggen. Het goede spel werd
na een klein half uur spelen beloond
met de openingstreffer voor Ratti. Erix
weigerde resoluut te verdedigen en
Matthijs Nijhof profiteerde hier van.
Een bal die tussen de verdediging en
de keeper bleef liggen kon eenvoudig
ingetikt worden door de Ratti-aanval-
ler. Met een 1-0 voorsprong voor Ratti
blies de scheidsrechter voor het rust-
signaal.

Erix kwam met de beste bedoelingen
uit de kleedkamer, maar meteen na
rust scoorde Ratti haar snelste goal
ooit. De Ratti-spitsen Michiel Gudde
en Matthijs Nijhof stonden aan de af-
trap. Michiel Gudde trapte af en Mat-
thijs Nijhof verraste de keeper van
Erix, die op de zestien-meter-lijn
stond, direvt canaf de aftrap met een
schitterende boogbal. Twee seconden
na rust verdubbelde Ratti daarmee
hun voorsprong en verdwenen de am-
bities van Erix als sneeuw voor de zon,
2-0. Het eerste kwartier na rust had
Ratti het duel al definitief op slot moe
ten gooien, maar de goed uitgespeelde
kansen bleven echter onbenut. De eer-
ste overwinning van het seizoen
kwam echter niet meer in gevaar. De
verdediging van Ratti speelde een soli-
de wedstrijd en gaf geen enkele kan
weg. Bovendien hadden Jan Groot Jeb-
bink en Gij s Klein Heerenbrink het
middenveld stevig in handen. Namens
Ratti was het Jan Groot Jebbink die
twaalf minuten voor tijd de overwin-
ning helemaal veilig stelde. Na een
goede aanval pas!
serde Jan Groot Jebbink zijn tegen-

stander en schoot vervolgens onberis-

pelijk de bal in de touwen, 3-0. Na het
laatste fluitsignaal van de leidsman
werd het harde werken van Ratti in de
laatste wedstrijden eindelijk beloon
en kon Ratti verdiend de eerste drie
punten van het seizoen bij schrijven.

Aanstaande zondag neemt Ratti het
op in en tegen tegen Rietmolen. Hope
lijk weet Ratt de overwinning tegen
Erix een goed vervolg te geven.

RATTI DAMES
WWNA l - Ratti l
Afgelopen zondag reisden de dames
van Ratti naar Apeldoorn om het op te
nemen tegen de dames van WWNA. In
tegenstelling tot vorige week deze
week twee wisselspeelsters door bles-
sures e.d. waardoor het improviseren
was met de opstelling. Ratti begon
sterk in de wedstrijd en creëerde met-
een kansen. Het probleem is echter de
onzorgvuldigheid waarmee met de
kansen wordt omgegaan. De precisie
en nauwkeurigheid ontbreken en
daardoor maken ze het zichzelf erg
moeilijk. Geheel in tegenstelling tot
de verhoudingen scoorde dan ook
WWNA na tien minuten. Een miscom-
municatie in de achterhoede bij Ratti
werd hun geluk. 1-0. Ratti probeerde
de draad weer op te pakken. Kansen
volop. Hanneke Nijenhuis kon haar
voet net niet goed onder een voorzet
krijgen van Kelly Peters. Rianne Meij-
erink zorgde voor een aantal uitste
kende pogingen op het doel. Spits
Wencke Olthuis had zichzelf op snel-
heid al een paar keer prachtig over de
linkerkant gemanoeuvreerd en uitein-
delijk was het schot in de veertigste
minuut raak. Eindelijk de verdiende
gelijkmaker. 1-1. Met deze stand werd
de rust bereikt. Na de rust werd er ge
knokt door beide teams met het resul-
taat kansen over en weer en chaotisch
voetbal. Ratti had deze wedstrijd in de
eerste twintig minuten al moeten be
slissen, nu bleef WWNA in de race.
Beide teams kwamen echter niet meer
tot scoren en de eindstand bleef 1-1.
Deze wedstrijd leverde Ratti één punt
op en helaas moesten Marije Nijen-
huis en Rianne Meijerink het veld ver-
laten i.v.m. blessures. Volgende week
hebben de dames gelukkig een week-
end rust om vervolgens de strijd thuis
aan te gaan tegen Activia.

programma SV Ratti:

THUIS
Zaterdag 08/10/2005 10:00 Ratti Fl -
Varsseveld F4
08/10/2005 11:00 Ratti El - Doetin-
chem E4
08/10/2005 14:30 Ratti 4 - AZSV 9
08/10/2005 14:30 Ratti Cl - Brummen
C2

Zondag
09/10/2005 10:00 Ratti 2 -VIOS B. 7
09/10/2005 10:00 Ratti 3 - KSH 4

UIT
Zaterdag 08/10/2005 09:00 Angerlo
Vooruit E5 - Ratti E2
08/10/2005 10:30 WWV Dl - Ratti Dl
08/10/2005 15:00 Steenderen B2 - Ratti
BI

Zondag
09/10/2005 14:00 Rietmolen l - Ratti l

Volleybal

PELGRUM DASH
Pelgrum Makelaars Dash dames l
pakt eerste punten van het seizoen

Zaterdag speelde het eerste team van
Pelgrum Dash de eerste thuiswed-
strijd van het seizoen. De dames van
VCV uit Varsseveld waren dit keer de
tegenstanders. VCV begon voortva-
rend aan de eerste set, ze kwamen
meteen op een 5-0 voorsprong. Dash
liet zich hierdoor niet uit het veld
slaan. Ze kwamen goed terug in de
wedstrijd en wisten weer op gelijke
hoogte te komen. Helaas trok VCV aan
het langste eind en won deze set met
23-25.

In de tweede set ging de stand weer ge
lijk op. De rallies waren lang, en vrij
rommelig. Dit werd ook in stand ge
houden door de scheidsrechter, die
veel door de vingers zag. Beide coa-
ches waren het niet altijd eens met

zijn beslissingen. Dit resulteerde in
een gele kaart voor de coach van VCV.
De dames uit Vorden wisten ondanks
alles hun hoofd goed bij de wedstrijd
te houden en gingen er met de winst
vandoor (25-21). Het eerste punt van
dit seizoen was binnen!

In de derde set ging het Dash een stuk
slechter af. VCV had een hoge service
druk, waardoor Dash de grip op het
spel verloor. VCV won deze set dan ook
met 12-25. Dash wist dit gelukkig snel
uit het hoofd te zetten, ze begonnen
weer met frisse moed aan de vierde
set. Toch kwam VCV aan het eind van
de set op een voorsprong (15-19). Door
goed verdedigend werk en door de
steun van het enthousiaste publiek
wist Dash deze achterstand in te ha-
len. Deze set werd gewonnen met 25-
20.

De vijfde set moest de beslissing bren-
gen. VCV zette de Vordense dames
meteen goed onder druk. Deze keer
had Dash geen antwoord op de vroege
achterstand. VCV ging er met de winst
vandoor (10-15). Volgende week speelt
Pelgrum Dash dames l weer thuis om
17.00 uur, en wel tegen Victoria. Uw
steun is van harte welkom!

Uitslagen:
Woensdag 28 september
't Peeske D3 - Dash D5 1-3

Vrijdag 30 september
Tornado Laren D4 - Dash D6 4-0

Zaterdag l oktober
Dijkman/WSV MB2 - Dash MB3 3-2
GUV GREVEN BOVO H4 - Dash Hl 04
GUV GREVEN BOVO H5 - Dash H3 4O

BAS/WivocJCl -DashJCl 3-2
Dijkman/WSV H3 - Dash H2 2-3
DVO D6 - Dash D4 0-4
Dash circulatie 1-Willems Gemini l
3-1
Dash circulatie 2 - Willems Gemini 2
1-3
Dash MCI-VCV MC2 3-1
Dash D2 - SideOut Dl 4-0
Dash MB1-VCV MB1 1-3
Dash D3 - Avanti Dl 1-3
Dash Dl-VCVDl 2-3

Programma:

Dinsdag 4 oktober
Dynamo Neede H4 - Dash H3 Oranje
laan

Woensdag 5 oktober
Didam Victoria H2 - Dash Hl de Mui-
zenberg

Zaterdag 8 oktober
Borculo Willems-Gemini MB1 - Dash
MB2 't Timke
Varsseveld VCV MB1 - Dash MB1 Van
Pallandthal
Laren Tornado Laren MCI - Dash
MCI de Branink
Borculo Willems - Gemini D5 - Dash
D6 't Timke
Almen Overa Hl - Dash H2 Almeloe
Laren Tornado Laren D2 - Dash D4
de Branink
Laren Tornado Laren MB2 - Dash
MB3 de Branink
Neede Dynamo-Neede D4 - Dash
D3 't Spilbroek
Vorden Dash l - Tornax l
Dash JC1 - Tornado Laren JC1
Dash D2 - Smash '68-SCM Dl
Dash D5 - Smash '68-SCM D4
Dash Dl-Victoria Dl

Wilma Bolink vrijwilliger
van het jaar bij w Vorden

Zaterdag l oktober stond bij de voet-
balvereniging Vorden helemaal in het
teken van de vrijwilligers. De mede
werkersavond had dit jaar een coun-
try en westerntintje. Zodat voorzitter
Herman Vrielink getooid met cowboy-
hoed de vrijwilliger van het jaar be-

kend maakte. De eer viel te beurt aan
Wilma Bolink, die al lange tijd met
veel inzet de schoonmaak werkzaam-
heden van het clubgebouw uitvoert.
Wilma kreeg van het bestuur een bos
bloemen en een dinerbon aangebo-
den.

RTV presteert goed op NK Clubs
Op zaterdag l oktober werden de
Nederlandse clubkampioenschap-
pen verreden in het Groningse
Hoogezand. Dit kampioenschap
bestond uit een ploegentijdrit voor
clubteams.

RTV Vierakker Wichmond stond met
twee teams aan het vertrek. Het team
voor de B-categorie(nieuwelingen en
junioren) bestond uit Rens te Stroet,
Richard Sleumer, Niels Flierman en
Olav van de Berg. Dit team behaalde
een zeer verdienstelijke 33e stek.
De ploeg voor de A-categorie(elite en
amateurs) bestond uit Arne Corne-
goor, Peter Makkink, Martin Weijers,
Martij n Verstege en Bart Besemer.

Thijs van Amerongen moest helaas
verstek laten gaan door keelontste-
king. Maar met z'n vijven behaalden
ze toch nog een 59e plek.

Was dit kampioenschap de afsluiting
van het wegseizoen voor de meeste
renners, op deze dag begon in Harde
wijk het Nederlandse cyclocross-sei-
zoen. Hier stonden ook verschillende
RTV-ers aan het vertrek. Marco Loman
naast de mountainbike ook goed met
de cyclocrossfiets uit de voeten. Hij
werd bij de amateurs vierde. Greta
Klein Brinke behaalde bij de dames,
waarvan sommigen haar dochter had-
den kunnen zijn, een zeer mooie 14e
stek.

Tweede plaats Erwin Plekkenpol
Tijdens de ONK enduro die vorige
week in Havelte werd verreden behaal-
de Erwin Plekkenpol in de Klasse C
een fraaie tweede plaats.
De Vordenaar begon goed want na de
eerste ronde kwam hij alleen op kop

door. Dankzij een moeizame laatste
proef moest Erwin Plekkenpol uitein-
delijk de zege aan Erik Davids laten,
die met 10 seconden voorsprong als
winnaar werd.



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

organisatiebureau

'TRASINKvoF

Wij organiseren:
*tuinfeesten
*themafeesten
* bedrijfsfeesten
^buurtfeesten

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

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

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

Rommelmarkt en Bazaar Nutsbasisschool Wolfersveen

Op zaterdag 8 oktober verzorgen de ouderraden van de Nutsbasisschool Wolfersveen en van de peuterzaal Welpenland een rommelmarkt
en bazaar achter de school aan de Wolfersveenweg te Zelhem. Door de pijlen te volgen vanaf Ruurloseweg en Halseweg komt u vanzelf
bij de school uit.

Oude artikelen van de boerderij, stoelen, tafels, kasten, potjes,
vazen, pannen en andere gebruiks-voorwerpen als kleding en
schoeisel worden tussen 11.00 uur en 14.00 uur te koop aangebo-
den. Ook zullen leerlingen van de school eigen attributen aan de
man of vrouw brengen.

Een bazaar en de verkoop van vers gebakken wafels zijn activiteiten,
waarvan jong en oud volop kunnen genieten. Als u nog attributen
hebt die die voor u een sta in de weg zijn en die u de school wilt
schenken, wordt u in de gelegenheid gesteld deze producten op vrij-
dag 7 oktober tussen 15.00 en 18.30 uur op school af te leveren.

Grote kasten of bankstellen willen wij ter plekke beoordelen of die
voor de rommelmarkt in aanmerking komen. Verder is alles wat in
goede staat verkeert van harte welkom.

U kunt voor de tijd altijd even contact met de school opnemen via
tel. 0314-623028 of via email op
nutsbasisschool-wolfersveen@tref.nl.

Alzheimer Café
Het Alzheimer Café Doetinchem en omstreken houdt op dinsdag 11
oktober haar maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst in 'Het
Berghuis' in het centrum van Doetinchem. Het Alzheimer Café is
een regionaal maandelijks trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Het wordt
elke tweede dinsdag van de maand tussen 19.30 en 21.30 uur
gehouden. De toegang is gratis. Bezoekers van het Alzheimer Café
kunnen voorafgaande aan de maandelijkse bijeenkomst desge-
wenst een maaltijd nuttigen. Het menu wordt tussen 17.30 en 19.00
uur in Het Berghuis geserveerd.De afdeling Doetinchem en oms-
treken van Alzheimer Nederland heeft behoefte aan vrijwilligers op
diverse terreinen, zoals belangenbehartiging voor dementerenden
en hun naasten en serviceverlening tijdens het Alzheimer Café.
Belangstellenden voor dit vrijwilligerswerk kunnen contact opne-
men met mevr. Rita Duijn-Visser, tel. 0414-334867.

Magie Butterfly, Revival van de regionale Beat

De jaren '60 waren prachtig voor de jeugd van die tijd. Menige vijftiger denkt er met wee-moed aan terug en
vindt dat toen de wereld veranderd is en dat de jeugd na hun het door hun strijd pas gemakkelijker gekregen
heeft. Drijfveren waren de jeugdmuziek met bands als Beatles en Rolling Stones en de zendpiraten van Radio
Veronica en Noordzee, de opkomst van de bromfiets met Kreidler, Zundapp en Puch als bekendste merken,
iedereen die tot z'n 16e naar school moest en daarna verder ging leren in plaats van werken, de financiële arm-
slag, de seksuele revolutie, de jongerencultuur, etc.
Ergens in die jaren '60 besloot een vriendengroepje uit Hengelo (G) om, in navolging van Beatles en Rolling
Stones en in Nederland onder andere Q65 en Them, om een bandje te beginnen. In die tijd had bijna iedere
jongen van hun leeftijd een (akoestische) Spaanse of Western gitaar, maar een bandje oprichten was nog wel
wat anders, want gitaarversterkers waren en nauwelijks en muziekwinkel van Delden in Doetinchem kon ze
ook niet leveren, nog daargelaten of jongelui in die tijd geld hadden om die apparatuur aan te schaffen.

lid van
Bouwend Nederland

Anno 1879

Bouwen -
modern, historisch, karakteristiek.

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries

is een traditierijke onderneming met
125 jaar ervaring in de bouw.

Kennis van generaties heeft ons

een grote voorsprong gegeven.

Ervaring en vakmanschap verruimen

de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken.

Kunde en kennis over oude en nieuwe

technieken in nieuwbouw, verbouw,

renovatie en onderhoud sluiten

soepel aan bij de specifieke wensen

van de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw Woonboerderij Zelhem Restauratie NH-kerk Hummelo

.Timmer- en aannemersbedrijf

DE VRIES
^^f Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

Vaak deden oude radio's en ban-
drecorders dienst als versterker en de
zanger moest zich behelpen met een
slechte microfoon, die even zo vrolijk
op diezelfde 'versterker' werd aanges-
loten. Vaak stonden er lege boxen op
het podium om de achtergrond toch
een professionele aanblik te geven.
Een oefenruimte was relatief gemakke-
lijk te vinden. Eén van de jongens
woonde op een boerderij en de 'mooie'
kamer mocht wel gebruikt worden als
oefenruimte. Er werden 'plank'gitaren
aangeschaft en op de 'piek up' werd
geluisterd naar gemakkelijk te spelen
nummers van de beroemde bands die
als voorbeeld dienden.
In deze sfeer ontstond 'The Magie
Butterfly'. Gelukkig was één van de
jongens erg muzikaal, zodat hij de
akkoorden voor kon spelen. 'Gloria'
van Them en 'The house of the rising
sun' van de Animals werden inges-
tudeerd en daarnaast nog nummers
van Rolling Stones en andere groothe-
den en menig feest werd voorzien van
'live'muziek.
Ieder dorp had zo z'n eigen bandje. In
Zelhem maakte de band 'Ginhouse'
furore, 'Shed Libation' opereerde
vanuit de Velswijk en Vorden had z'n
'Eruption' en naast de vele feesten
werd er opgetreden in de in opgang
komende jeugdsozen, discotheken en
beatclubs.
Het verdiende geld werd natuurlijk
weer geïnvesteerd en de 'Magische
Vlinders' uit Hengelo leek een goede
toekomst tegemoet te gaan, maar je
wordt ouder, krijgt andere belangen,
werk, verkering en natuurlijk, zoals in
iedere band de ruzietjes over de
muzikale zeggenschap en ook 'The
Magie Butterfly' ging ter ziele. De
muzikale talenten vonden onderdak
bij andere bands en de 'vrienden'
verkochten hun gitaar en het leven
ging verder, maar ze bleven vrienden.
Tijdens een feestje twee jaar geleden
raakten Wim Evers (gitaar), Eddy
Harmsen (bas) en Henk Harmsen
(gitaar) weer eens aan de praat over die
goede oude tijd en voor de gein werd
afgesproken om op de 50e verjaardag
van één van de echtgenotes een paar
nummers te spelen. Ook oud-drum-
mer Jan Frits werd benaderd, maar
zijn muzieksmaak bleek zo te zijn
veranderd dat ze het niet eens konden
worden over de muziekkeuze. Gerrie
Evers uit Zelhem (gitaar en zang) had
met Wim Evers samengespeeld in de
band 'Fragile' en zou de gelederen
gaan versterken, familielid Gerard de

Greef (in de jaren '60 drummer in een
Rock & Roll band) wilde wel plaatsne-
men achter het drumstel en Jos
Seesink (keyboards) wilde ook wel eens
proberen zijn muzikale talenten in
een band te etaleren.
Met geleende instrumenten en appa-
ratuur werd op de bewuste verjaardag
gespeeld, maar het beviel ze zo, dat
besloten werd om als amateurband
door te gaan en dus werd er geïn-
vesteerd in apparatuur en wekelijks
wordt er nu geoefend op de muziek uit
de jaren '60 en '70, want ze vinden
allemaal, dat de sfeer uit die tijd tij-
dens de optredens terug moet keren.
Aanstaande zondag zal 'The Magie
Butterfly' die sfeer etaleren tijdens de
Open Zondag in Zelhem. De
Kreidlerclub is aanwezig, 50 oldti-mers
uit de jaren '30 tot '60, oude ambacht-
en, foto's van vroeger, het centrum van
Zelhem zal die middag een nostalgisch
sfeertje uitstralen en net als in de
jaren '60 "Je moet erbij geweest zijn
om er over mee te kunnen praten".
Wilt u de verdere perikelen van de
band volgen log dan eens in op hun
website www.magicbutterfly.nl. Daar
staan foto's van optredens, een
biografie en een kalender, zodat u
weet waar opgetreden wordt.

Rommel- &
Boekenmarkt

IJzevoorde
Zaterdag 15 oktober verzorgt de
activiteitencommissie van de
Pokkershutte weer een rommel- &
boekenmarkt in IJzevoorde. De
opbrengst is bestemd om de Pokkers-
hutte en de verenigingen die gebruik
maken van het gebouw in stand te
houden en mede dankzij die
opbrengsten kon het gebouw in de
afgelopen periode een metamorfose
ondergaan.
De rommel- & boekenmarkt is ge-
opend van 10.00 tot 16.00 uur. Hebt u
nog bruikbare spullen die u kwijt
wilt en die iemand anders nog goed
gebruiken kan dan kunt u die op vri-
jdag 14 oktober tussen 10.00 en 16.00
uur komen brengen.
Voor vragen en nadere informatie
kunt u contact opnemen met mevr.
Ankersmit, tel. 0314-360863.

N O O T E N B O O M u v
E. L E K T R O l E C H N IS C H B E D R IJ F

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

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

ÜNETO VN l
Rijksweg 34a, DREMPT Tel: 0313-472911
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Najaarsconcert
Chr. Mannenkoor Zelhem

Het Chr. Mannenkoor Zelhem met leden uit de verre omstreken van
Zelhem verzorgt op zaterdag 15 oktober haar najaarsconcert in de RJC
kerk van Hengelo (G). Onder leiding van de dirigenten Henk Peppelman en
Tiny Siebers en pianobegeleiding door Yvonne Beeftink heeft het koor in
de afgelopen periode hard gewerkt aan vernieuwing van het repertoire.
Het resultaat daarvan is dat in korte tijd een aantal nieuwe nummers aan
het repertoire is toegevoegd en dat dit nieuwe zeker de toets der kritiek
zal kunnen doorstaan.

Ook het inzetten van eigen leden in
een zogenaamd 'klein koor' is een
nieuwe manier van optreden gewor-
den. Het geeft solisten binnen het

koor de mogelijkheid om zich als
groep te presenteren en van zich te
laten horen. Tijdens het najaarscon-
cert zal het 'klein koor' zowel zelf-

standig als samen met het gehele
koor een aantal liederen ten gehore
brengen.
Het veelzijdige repertoire van het
Chr. Mannenkoor wordt in diverse
talen gezongen.
Naast het Nederlands wordt ook
gezongen in het Engels, Duits en
Italiaans. Zo staan er American
Folksongs, een Duitse Messe en het
'Quattro cavai che trottano' op het
programma.
Het concert begint om 20.00 uur.

Koeien centraal in Galerie 'de Bisschop'

Dit najaar staat in Galerie 'De Bisschop' de koe centraal. Laura Hoek uit 's
Hertogenbosch legt zich toe op het schilderen van koeienkoppen. Corrie
Thonissen uit Deest (Betuwe) schildert haar koeien graag op groot for-
maat. Tine van Houselt (Laren Gld.) portretteert haar eigen koeien en zet
ze op doek zoals zij ze kent.
Verder exposeren Mariette Schouten met diersculpturen in brons, Carol
Boyes met 'functional art on table' en Ann Blommaart met sieraden.

U vindt Galerie 'De Bisschop' aan de
Broekstraat 13 te Hummelo.

Nadere informatie over de galerie
kunt u vinden op de website
www.galeriedebisschop.nl.

60 jaar Zangvereniging
'Nieuw Leven'
24 September vierde zangvereni-
ging 'Nieuw Leven' haar 60-jarig
bestaan met een gezellige bijeen-
komst voor de leden. Daarbij werd
Bennie Oosterink flink in het zon-
netje gezet, omdat hij al vanaf de
oprichting lid is van het koor. Hij
kreeg een mooie speld aangeboden
als aandenken aan dit jubileum.

Op 19 november wordt het jubileum
gevierd met een concert in de
Zelhemse Lambertikerk. Aan het
jubileumconcert wordt o.a. meege-
werkt door het Zelhems Mannen-
koor en ook een aantal muzikanten

zullen hun klanken laten horen. De
entree is vrij en u krijgt er zelfs nog
een kopje koffie bij. Wel zal er om
een vrijwillige bijdrage in de
onkosten gevraagd worden.

De leden van het koor willen hun
zangactiviteiten blijven voortzetten,
maar het koor krijgt best wel last
van de vergrijzing. Mensen van alle
leeftijden, die zin hebben om in een
gezejlig koor te komen zingen wor-
den van harte uitgenodigd contact
op te nemen met de vereniging en
eens een repetitie bij te wonen.

Naar het Land van Geen ID?
In het weekeinde 8 en 9 oktober ver-
zorgt het jeugdwerk van de
Protestantse Gemeente te Zelhem
een theaterweekend voor jongeren
in de leeftijd van het voortgezet
onderwijs. ledere jongere, die
belangstelling heeft voor acteren,
dansen, zingen, decor bouwen, sjou-
wen, is van harte welkom!
(Theater)ervaring is niet nodig en
deelname is gratis.

Net als vorig jaar zal Catoke Kramer,
bekend van de Ulenhofvoorstelling
Langeleeghte, dit jaar samen met
Hanneke Hulshof de regie op zich
nemen. Het thema is 'Naar het Land
van Geen ID'. Tijdens het weekend
gaan spelers en regisseurs samen
bedenken wat de voorwaarden zijn
om naar dit land te mogen gaan. Dat

maakt het weekend heel bijzonder.
Op zaterdagmiddag begint de groep
te werken aan de voorstelling, die op
zondag al plaats vindt! Een echte
uitdaging en een aanspraak op
ieders creativiteit en inzet dus!
Wie mee wil helpen, mee wil doen,
mee wil spelen, kan zich aanmelden
bij Zianne Looman, tel. 0314-624568.
Het is ook mogelijk om zaterdag 8
oktober a.s. zonder aanmelding
vooraf om 13.30 uur bij het Leerhuys
te komen, maar het weekend gaat
pas door, als er op maandag 3 okto-
ber tenminste 10 aanmeldingen
zijn.
Voor de voorstelling op zondagmid-
dag 9 oktober om 16.00 uur in de
Lambertikerk zijn alle belangstel-
lenden van harte uitgenodigd. Ook
hier is de toegang gratis.

Korenavond bij Dameskoor Halle
Dameskoor Halle verzorgt op don-
derdag 13 oktober een korenavond
in zaal Nijhof te Halle. De zangers-
avond begint om 19.30 uur. Naast
Dameskoor Halle onder leiding van
Marriet Wasser nemen de Chr.
Zangver. 'Looft den Heer' uit

Hengelo (G), mannenkoor 'Arti
Sacrum' uit Terborg, gem. zangver-
eniging 'Nieuw Leven' uit
Gaanderen en de gem. zangvereni-
ging Doetinchem-Oost aan de koren-
avond deel.

Ronduit, de jongerenafdeling van de Evangelische Omroep, verzorgt op
zaterdag 22 oktober een praiseavond in Doetinchem. In Sporthal
Rozengaarde aan de Bezelhorstweg komen honderden jongeren in de
leeftijd van 14 tot 25 jaar bijeen om veel nieuwe en bekende praise- en
worshipliederen te zingen. Daarnaast verzorgt Wim Grandia een medita-
tie.

De muzikale begeleiding is in han-
den van de Ronduit Praiseband,
onder leiding van Eric Lagerström.
Ronduit Praise wordt gepresenteerd
door Steven van Kranenburg. De
praise begint om 19.30 uur en de

toegang is gratis. Meer in-formatie
is te vinden op www.eo.nl/ronduit-
praise. Naast Doetinchem worden er
in oktober ook in Katwijk, Sneek en
Woerden Ronduit Praise-avonden
georganiseerd.
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ZEER VEILI
VEEL VOORDEEL BIJ RUESIN

v // The Urban Sports Car.

Normaal vanaf: €11.490

Veiligheidspremie: €800

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

v l Geef je leven een leuke draai.

Nu vanaf: €9.340

La vie est belle.

Normaal vanaf: €12.990

Veiligheidspremie: € 1.000"

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

Technologie komt tot leven.

Normaal vanaf: €18.190

Veiligheidspremie: €2.000

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'.

Eurocasion
Hoge kortingen op alle demonstratie auto's
Iden-
titïcati

25-RL-HR

66-PV-SV

07-RL-SH

12-RL-SH

19-RL-SH

92-RN-HL

27-RP-LN

65-PV-SV

91-PN-DJ

99-PZ-SR

20-RB-BF

45-PV-SV

85-RL-PP

12-RL-GL

59-RP-HN

20-PV-XK

24-PV-XK

25-RP-LN

33-PV-XK

67-RD-FZ

92-PT-KL

13-PP-RP

43-PV-SV

59-RH-VS

64-PV-SV

74-PP-LR

94-PP-RN

02-PV-SX

07-BR-XV

15-BV-BD

20-RP-LN

51-PZ-BJ

merk model type

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Berlingo

BERLINGO

Cl

Cl

Cl

Cl

C2

C2

C2

C2

C3

C3

C3

C3 PLURIEL

C3 PLURIEL

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C8

JUMPER

Jumpy

Picasso

PICASSO

1.6I16VATTRACTION

1.41 IMAGE

1.01 AMBIANCE

1.01 AMBIANCE

1.01 AMBIANCE

1.01 AMBIANCE

1.1IVTR

1.4IVTR

1.41 AMBIANCE

1.4IPLAISIR

1.4I16VXTRSD

1.4IPLAISIR

1.41 ATTRACTION

1.61 16VSD

1.61 16VSD

1.6HDI PRESTIGE (90)

1.61 16VVTR

1.6116V PRESTIGE

1.61 16V AMBIANCE

1.6116V AMBIANCE

1.61 16V AMBIANCE 5D.

2.0116V PRESTIGE BREAK Zwart

2.01 16V EXCLUSIVE AUT. Zwart

1.6HDI16V PRESTIGE Zwart

3.01 V6 EXCLUSIVE AUT. Blauw

2.0HDI16V PRESTIGE Zwart

2.0HDI 16V VTR BREAK Zilvergrijs

2.0HDI AMB. SUFTE AUT. Donkergrijs

29M 2.8HDI COMFORT Wit

1.9D COMFORT Wit

l .8116V ATTRACTION Blauw

1.81 16V IMAGE Blauw

kleur
(registr.)
Zilvergrijs

Zilvergrijs

Donkergrijs

Donkergrijs

Donkergrijs

Donkergrijs

Zilvergrijs

Rood

Blauw

Zwart

Beige

Zwart

Blauw

Blauw

Beige

Beige

Zwart

Blauw

Groen

Zilvergrijs

Groen

Datum
deel IA
31-05-2005

03-01-2005

03-06-2005

03-06-2005

03-06-2005

14-O6-2005

30-06-2005

03-01-2005

03-09-2005

24-01-2005

11-01-2005

03-01-2005

31-05-2005

31-05-2005

3OO6-2005

12-01-2005

05-01-2005

3O06-2005

14-01-2005

07-02-2005

24-11-2004

10-01-2005

03-01-2005

29-04-2005

03-01-2005

01-10-2004

01-10-2004

03-01-2005

06-01-2005

02-09-2005

30-06-2005

05-01-2005

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

ERUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetinchem, tel. 0314-323500.

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

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

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

Laarstraat 33, Goor, tel. 0547-274018.

www.ruesink.nl CITROEN
•Geldt op specifieke voorraadauto's, "Prijs inclusief € 200 korting op speciale voorraadmodellen. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl, kosten rijklaar maken en
verwijderingsbijdrage. Elke nieuwe Citroen heeft 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar Citroen Assistance en 12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 4,1 L/100km (24,4 km/L) tot 10,0 L/100km (10,0
km/L). CO,-uitstoot varieert van 108 tot 238 gr/km. Financieringen worden verstrekt door Citroen Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. De acties zijn geldig t/m 31 oktober 2005. Uiterste registratiedatum is 31 december 2005. Alle
aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de actie deelnemende Citroen verkooppunten. Fleetklanten zijn uitgesloten van deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden Zolang de voorraad strekt Wiiziqinqen voorbehouden
Citroen prefereert Total. Bel voor informatie gratis 0800 - 022 60 90 of kijk op www.citroen.nl

drukke r i j Weevers

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

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

AGENTSCHAPPEN

ZEER VOORDELIG,
GOED EN SNEL

Weevers druk

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

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

Acquisiteur:
FELIX TAKKENKAMP, tel. (O6) 48 79 42 12

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

Jonge mannen:
5 maal zoveel
verkeersslachtoffers
Er vallen extreem veel
slachtoffers onder jon-
ge en vooral jonge man-
nelijke automobilisten.
Hoe komt dat? En kun
je er iets aan doen?

SLACHTOFFERS
Per miljard gereden kilo-
meters vallen er in het Ne
derlandse verkeer gemid-
deld -dus over alle leeftij-
den- 139 doden en ernstig
gewonden. Voor 18-19-jari-
ge automobilisten ligt dat
op 597, dus ruim vier keer
zo veel als gemiddeld. Jon-
ge mannen maken het nog
bonter dan jonge vrouwen
en hebben zelfs vijf keer zo-
veel slachtoffers als gemid-
deld.

OORZAKEN: GEVAAR
NIET ZIEN, GEVAAR
ACCEPTEREN
In het verkeer zijn twee
dingen belangrijk: je moet
gevaar kunnen zien, her-
kennen en vervolgens
moet je dat gevaar vermij-
den. Jonge automobilisten
kunnen nog niet goed ge
varen op de weg herken-
nen. Tweede probleem is
dat jonge -en vooral man-
nelijke automobilisten ge
vaar eigenlijk wel leuk
vinden. Het geeft een kick
en gevaarlijk rijden staat
stoer voor de vrienden.
Dat betekent dat ze gevaar
vaak niet zien en het ge
vaar dat ze wel zien soms
graag accepteren. Een be
roerde combinatie.

ERVARING EN LEEF-
TIJD
Om dreigend gevaar tijdig
te herkennen moetje over
grote rijervaring beschik-
ken, liefst zo'n 100.000 ki-
lometer. En die ervaring
hebben jonge automobi-
listen nog niet. Gebrek
aan ervaring is dus één
deel van het probleem.
Om zo wijs te zijn dat je
gevaren die je hebt her-
kend zoveel mogelijk pro-
beert te vermijden, moet
je wat ouder en volwasse
ner zijn.

WAT DOE JE ERAAN?
De levensgevaarlijke com-
binatie van lage leeftijd en
gebrek aan ervaring is on-
verbrekelijk verbonden
met de jonge automobi-
list. Maar er valt wel iets
aan te doen. In een goede
rijopleiding, die dus op-
leidt tot veilig verkeers-
deelnemerschap en niet
alleen tot het rijexamen,
kan er door de instructeur
uitvoerig aandacht wor-
den besteed aan én het
herkennen van risico's én
het niet accepteren van ri-
sico's.
Het herkennen van risi-
co's heeft gelukkig zelfs al
een plaats in het theorie
examen gekregen. Het is
dus de moeite waard om
voor de keuze van een rij-
school te informeren of er
voldoende aandacht aan
dit onderwerp wordt be
steed.

vv;
AET

binder
postzegels

Meer dan een postzegel
Met uu, geld steunt u kinderen

in binnen- en buitenland
Kijk op www.kinderpostzegels.n

voor kinderen door kinderen

DE VERGANKELIJKHEID
VAN HET LEVEN,

DE DUURZAME HERINNERING
VAN NATUURSTEEN.

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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STEBOTAX / RITAX
Is op zoek naar:

SCHOOLCHAUFFEURS
Woonachtig in de regio Doetinchem

Een ideale deeltijdbaan voor vutters, herintreders, 65 plussers en iedereen die
graag op de weg zit en met kinderen om wil gaan.
De goed gemotiveerde en enthousiaste chauffeurs, die wij zoeken moeten aan
de volgende eisen voldoen:

• een goede rijvaardigheid (rijbewijs B);
• een dienstverlenende instelling en representatieve uitstraling;
• bereidheid alleen vakantie op te nemen tijdens schoolvakanties;
• bereidheid hebben tot het volgen van opleidingen

(met name CCV-T en EHBO).

Wij bieden u prettig werk in een enthousiast team met betrouwbaar materiaal
en betaling volgens Taxi-CAO. Uw huisadres is uw standplaats.

Heeft u interesse?
Dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan:
Arjette Leffring
Malburgse Sluis 5a
6833 KA Arnhem

F/A7/7®
JE M A A K T HET MET HXET L-

~~^mmm^^-

Koopzondag

7 5 % korting
i ^

open
11.00 tot 17.00 uur

Tijdens dit weekend is het voordelig

klussen bij Fixet Zelhem, want bij

aankoop vanaf € 25,= heeft u

altijd prijs door te draaien aan

het Rad van Korting met

KASSAKORTING tot 15%

of zelfs een gratis electrische

machine t.w.v. € 20,= ! Let op:

De Fixet Voordeelpas blijft gewoon

geldig, dus u ontvangt nog

5% EXTRA voordeel! Deze

actie is geldig op 8 okt.en 9 oktober

FIXET ZELHEM- BRINKWEC 11

REGELZELFjE
BROMFIETSKENTEKEN

IN / STAPPEN

Schouwing laten uitvoeren door een
scbouwbsdrijf

Kentekenbewijs aanvragen bij n
postkantoor

Kentekenplaat laten maken en monteren bij
dealer of kentekenplaatfabrikant

Kenteken doorgeven aan je
verzekeringsmaatschappij

Meer weten? Kijk op:

www.ishetgeenplaatje.

REINDSEN V.O.F.
• ( \ N

Automobiel en Taxibedrijf
APK-keurmgsstation

Achter de Hoven 8-7021 AG Zelhem
Telefoon 0314 - 62 1533

info@reindsen.com www.reindsen.com

RDW ERKEND SCHOUWBEDRIJF

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

GLOBE
SECURITY

Ons oogt uw veiligheid

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

Slangenburgweg 2
7021JK Zelhem

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

Internet www.globegroup.nl

HutasnelsEruicE

Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen
• Carkits

OKTOBER ACTIE

* APK vanaf € 29,=
Kleine beurt vanaf € 40=

* Bij remreparatles
15% korting op remdelen

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
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Opmerkelijk boek van Vordense schrijver
Er verschijnen in ons land duizenden boeken over
talrijke onderwerpen. Of het nu gaat over duiven
houden, bloemschikken of koken: over elk onder-
werp zijn er wel vijf, tien en soms wel honderd boe-
ken. Over één onderwerp was er tot nu toe eigenlijk
géén boek. Toch krijgen we er ooit allemaal mee te
maken. Dat is het onderwerp: afscheid nemen van
het leven. Daarom is het goed dat er nu een boek
over is verschenen. Het is geschreven door de Vor-
dense publicist Harry van Rijn die zich heeft ver-
diept in alles wat met dit onderwerp heeft te maken.
De titel van zijn deze week te verschijnen boek is:
'Als ik er op een dag niet meer ben'.

Hir rv vin f t i in

A lAls ik er
Dat er nog niet eerder een
boek is verschenen over al-
les wat met het levensein-
de heeft te maken is begrij-
pelijk. De meeste mensen
hebben er moeite mee
zich te verdiepen in iets
dat misschien en hopelijk
nog heel ver weg is. Dat
komt later wel, denken ze.
Toch willen steeds meer
mensen nu al méér weten
over alles wat met 'het gro-
te afscheid' heeft te ma-
ken. Ook omdat we steeds
ouder worden, staan meer
mensen er bij stil. De me-
dia als televisie en kranten
wijden ook steeds meer
aandacht aan de dood en
de laatste tien jaar is daar-
door dit laatste taboe voor
velen doorbroken.

WAT STAAT ER IN DIT
BOEK?
De schrijver vertelt aller-
eerst iets over hoe het
vroeger ging*. Hoe de dood
toen in elk huisgezin een
vertrouwd begrip was om-
dat mensen jonger en bij-
na altijd thuis overleden.
Men moest meestal zelf
voor de uitvaart zorgen en
er golden allerlei gebrui-
ken waar je rekening mee
moest houden. Dan gaat
het over de vraag waarom
mensen eigenlijk oud wor-
den en we, als gevolg van
een natuurlijk proces, ooit
plaats zullen moeten ma-
ken voor een nieuwe gene-
ratie. Er wordt verteld wat
er precies gebeurt als we
overlijden en in de dagen
daarna. En wat de argu-
menten zijn om te kiezen
voor begraven of creme-
ren. Het boek beschrijft
verder veel nieuwe uit-

vaartrituelen en de talrij-
ke mogelijkheden voor as-
verstrooiing.

OOK ZAKELIJK ONDER-
WERPEN
Wat kost bijvoorbeeld een
uitvaart en hoe zit precies
de nieuwe erfwet in el-
kaar? Hoe kun je ongeveer
de waarde berekenen van
je vermogen en wanneer is
het verstandig naar een
notaris te gaan om een tes-
tament te regelen? Wat
kan men al tijdens het le-
ven doen om het vele werk
dat nabestaanden moeten
doen, voor te bereiden?
Hoe kun je de soms erg ho-
ge successierechten op Ie
gale wijze verminderen?
En dan zijn er de voor veel
mensen belangrijke vra-
gen over euthanasie en or-
gaandonatie?
In het boek is tevens een
uitvoerige 'Woordenlijst'
opgenomen waarin veel
begrippen die met dit on-
derwerp te maken hebben
glashelder worden uitge-
legd. Plus een PS, een Na-
schrift waarin duidelijk
kan worden aangegeven
hoe men t.z.t. de eigen uit-
vaart geregeld wil zien. •

NU AL NADENKEN
Het boek 'Als ik er op een
dag niet meer ben' geeft
dus al die informatie op
het moment dat u nu nog
in staat bent tijdig een
aantal dingen te regelen
en voor te bereiden. Dat is
ook van belang voor de na-
bestaanden die, als het
ooit zover is, rekening
kunnen houden met uw
wensen. Als u zich nu,
door het lezen van dit in

'Als ik er op een dag niet meer ben', het eerste
complete boek over alle onderwerpen die te
maken hebben met het afscheid van het leven.
Het is geschreven door de Vordense publicist
Harry van Rijn.

heldere taal geschreven
boek, in alle rust oriën-
teert en uw wensen vast-
legt, dan bespaart u de
mensen die u lief zijn
straks veel zorgen en werk
en in veel gevallen ook
kosten.
'Een ontdekkingstocht
langs de grens van leven
en dood', zo noemt Harry
van Rijn zijn boek. Hij
heeft aan de bestudering
van de vele onderwerpen
en het schrijven van het
boek ruim twee jaar ge-
werkt. De medische gege-
vens die in het boek zijn
verwerkt zijn door rustend
huisarts Drs G.H. Sterringa
in Vorden gecontroleerd
op hun juistheid. Mr. Bon-
ga, notaris te Apeldoorn,
heeft dit gedaan voor wat
betreft de juridisch-notari-
ële informatie. De schrij-
ver is beide deskundigen
erg dankbaar voor hun be-
langeloze medewerking
aan dit boek.

'Als ik er op een dag niet

meer ben' verschijnt eind
van deze week en is dan
verkrijgbaar bij de boek-
handel. Voor wie uitvoeri-
ger informatie over dit
boek wil kan een tweetal
lezingen van de schrijver
bijwonen in het kader van
het programma 'Toerus-
ting en Vorming' van de
Hervormde Gemeente en
de Gereformeerde Kerk in
Vorden die op de maanda-
gen 10 en 24 oktober zul-
len worden gehouden.
Ook daar zal het boek be-
schikbaar zijn dank zij de
medewerking van Boek-
handel Bruna. Belangstel-
lenden zijn welkom in 'De
Voorde' aan de achterkant
van de Hervormde Dórps-
kerk vanaf 20.00 uur. Het
wordt uiteraard op prijs
gesteld als u zich van te vo-
ren opgeeft voor deze
avonden bij ds. Jan Kool
(telefoon 55 35 76).
De prijs van het boek is
€ 14.50 en het is uitgege-
ven door Uitgeverij Bzztöh
in Den Haag.

rabornakelaars
In het centrum van Halle op het terrein van de voormalige discotheek "De Woage" wordt een nieuwbouwplan gerealiseerd.

Het plan bestaat uit twee commerciële ruimten met tien bovengelegen appartementen alsmede een drietal grondgebonden woningen.
De landelijke ligging maken van Halle een rustig en veilig dorp en een ideaal uitgangspunt voor toeristische uitstapjes in de

groene omgeving. Halle is een dorp met diverse eigen voorzieningen. Ruimere voorzieningen treft u in Zelhem, Varsseveld of
Doetinchem. Daarnaast heeft Halle een prima ontsluiting via de A18 bij Varsseveld.

HALLE
PLAN "DE WOAGE"

3 GRONDGEBONDEN WONINGEN

j Percelen ca. 250 m2, vrijstaand ca. 260 m2

j Inhoud woning ca. 495 m3, vrijstaand ca. 508 m3

j Inhoud buitenberging (garage) ca. 65 m3

j Tuingerichte woonkamer van ca. 25 m2

j Keuken met erker van ca. 15 m2

j Drie slaapkamers en badkamer op de verdieping
j 2' verdieping middels vlizotrap bereikbaar
j Achtertuin gelegen op zuid-oosten en te bereiken via

achtergelegen parkeerplaats
j Stelpost keuken € 5.000,=
j De woningen worden verkocht onder GIW garantie

PRIJZEN VANAF € 239.000,= V.O.N.

10 APPARTEMENTEN

J Één 2-kamerappartement van ca. 71 m2

J Zes 3-kamerappartementen van ca. 90 tot 100 m2

J Appartementen voorzien van loggia van ca. 6,5 m2

J Drie penthouses van ca. 100,116 en 152 m2 met terrassen
J Alle appartementen hebben een eigen, afsluitbare

parkeerplaats
j Elk appartement heeft een berging, zowel in het

appartement als op de begane grond
J Centrale hal met trappenhuis en lift
J Fraai uitzicht op dorpsplein
J Stelpost keukens variërend van € 4.000,= tot € 7.000,=
J De appartementen worden verkocht met GIW garantie

APPARTEMENTEN VANAF € 153.000,= V.O.N.
PENTHOUSES VANAF € 230.000,= V.O.N.Informatie:

Rabornakelaars, kantoor Doetinchem, Keppelseweg 25, Telefoon 0314-33 56 77, doetinchem@rabomakelaars.nl
wo Î w^^T Didam- Doetinchem. 's-Heerenberg,
www.fHxxnakeuara.nl varssevetó-Ulft, Winterswijk en Zutphen

Administratie-en belastingadviesbureau Hissink in Ruurlo is voor veel
ondernemers en particulieren hét aanspreekpunt inzake accountancy
en belastingadvies. Zo verzorgen wij met een team van acht mensen de
(complete) administratie, 'tussentijdse rapporten, jaarrekeningen en fis-
cale aangiften van ondernemers en particulieren en begeleiden we on-
dernemers op organisatorisch, economisch en juridisch gebied.

Wij zijn nu op zoek naar enthousiaste collega's in de functie van

t/r. Assistent accountancy m/v full-time
Uw werkzaamheden Als administratief medewerker houdt u zich bezig met het contro-
leren, voorcoderen en automatisch verwerken van administraties, salarisberekeningen en
het uitwerken van rapportage m.b.v. tekstverwerking. Daarnaast verricht u algemene en
huishoudelijke werkzaamheden, zoals het aannemen van de telefoon, het verwerken van
post en het verzorgen van koffie en thee e.d.
Onze verwachtingen Om in aanmerking te komen voor deze functie hebt u een oplei-
ding MAVO/HAVO of MBO-administratie. Affiniteit met de zakelijke dienstverlening is ver-
eist. Ervaring op een administratie-of accountants-kantoor als ook kennis van boekhoud-
software en Corel WP is gewenst. U bent een enthousiaste persoonlijkheid die het prettig
vindt om met mensen om te gaan. Verder verwachten we dat u bereid bent om opleidin-
gen en cursussen te volgen die voor uw functie van belang zijn.

Assistent accountancy m/v voor vervanging tijdens zwangerschap, full-time

Uw werkzaamheden Als administratief medewerker houdt u zich bezig met het contro-
leren, voorcoderen en automatisch verwerken van administraties (eventueel ook bij cliën-
ten) en het verzorgen van loonadministraties, als ook het samenstellen van eenvoudige tus-
sentijdse rapportages.
Onze verwachtingen Om in aanmerking te komen voor deze functie hebt u een afge-
ronde opleiding MBO-administratie eventueel aangevuld met PDL en/of MBA en/of SPD.
Affiniteit met de zakelijke dienstverlening is vereist. Enkele jaren ervaring op een admini-
stratie-of accountants-kantoor als ook kennis van boekhoud-software en Corel WP is ge-
wenst. U bent een enthousiaste persoonlijkheid die het prettig vindt om met mensen om te
gaan.

AdmJnistratief-commercië/e duizendpoot m/v 2* u.p.w.
Uw werkzaamheden Voor één van onze relaties zijn we vanwege voortvarende groei op
zoek naar een medewerker. De werkzaamheden omvatten de dagelijkse financiële admini-
stratie w.o. debiteurenbeheer en commerciële werkzaamheden, zoals telefonisch contact
met afnemers, vertegenwoordigers en leveranciers. De arbeidstijd is in aanvang 24 uur per
week.
De verwachtingen Om in aanmerking te komen voor deze functie hebt u een opleiding
MBO-administratie, kennis en ervaring met de financiële administratie, affiniteit met linge-
rie en badmode, vaardigheid in woord en schrift van de Engelse en/of Duitse taal. Kennis
van Exact-boekhoudsoftware is een pré.

•

Het aanbod
Zowel relatie als ons kantoor bieden u een veelzijdige baan, een prettige, informele werksfeer, een pas-
sende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw reactie
Geïnteresseerd? Stuur dan uw handgeschreven sollicitatie o.v.v. de betreffende functie voor 17 oktober
2005 naar Administratie- en belastingadviesbureau Hissink, Spoorstraat 66, postbus 60, 7260 AB Ruur-
lo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Hissink, telefoon (0573) 45 29 59.

ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIESBUREAU

Postbus 60 • 7260 AB Ruurlo • Telefoon (0573) 45 29 59

HISSINK

Gezocht medewerker/ster Bediening

voor info bel:

Fa. Visser Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 46 1274 • Fax 0575 - 46 4730

BRUNCHBUFFETTEN
ledere laatste zondag 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 zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur,

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!
www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Het Zwarte SChaar Voor kinderen nu een
Eekstraat 17, 6984 AG Drempt/Doesburg groot luchtkussen aanwezig
Tel. (0313) 47 25 76

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen



PLUS Weekendvoordeel
"Al 3 jaar op een rij de Beste Wijnsupermarkt...Santé!"

Chérdonn
! f^^

ï i jke volk
ZOWP! de Merlot, Caber.

betalen

een
Plus:
de scherpste'

s prijzen

Plus:

Mft*

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Maridel
Mosselen

Excellent.
Bak 2 kilo

ELDERS 5.99

voordelig vo

Witte
druiven
Italia.
Kilo

OO Stokbrood wit
Vers uit eigen oven.
Per stuk
ELDERS 1.15

Varkens-
schnitzels
Naturel of gepaneerd.
500 gram
ELDERS 5.99

Aviko
Aardappelschotels

Diverse smaken.
2 zakken a 450 gram

ELDERS 2.92

2 zakken
naar keuze

Ariel
Poeder,
tabs of

vloeibaar
Pak of flacon

30 stuks, 1350 gram
of 1500 ml.
ELDERS

4.83-5.99

Plus:
de scherpste
actieprijzen Pringles

Chips
Diverse smaken.

Koker 170-200 gram
Off dlpsaus

Pot 300 gram
ELDERS 1.52-1.59

o H
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

Dzaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
Dor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie"
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