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Lijsttrekkersdebat Ondernemersplatform
Bronckborst
Afgelopen week is de vooraan-
kondiging voor het lijsttrek-
kersdebat van het Onderne-
mersplatform Bronckhorst ver-
stuurd naar alle ondernemers
in Bronckhorst die aangesloten
zijn bij een ondernemersvere-
niging of industriële kring.

Met een opvallende mailing wer-
den de ondernemers op de hoogte
gebracht van het lijsttrekkersde-
bat dat wordt gehouden op 26 ok-
tober a.s. in hotel Bakker te Vorden
Om deze belangrijke avond niet te
vergeten hebben de ondernemers
allemaal een zakdoek ontvangen
met een knoop daarin.
De discussies tussen de lijsttrek-
kers en de zaal worden geleid door
Roelof Hemmen, bekend als
nieuwslezer bij RTL4. Op deze

avond zal de politiek van de nieu-
we gemeente Bronckhorst de
ondernemers duidelijk maken wat
elke partij kan betekenen voor een
gezond ondernemersklimaat. Het
is tevens een mooie gelegenheid
om de collega-ondernemers te le-
ren kennen.
De definitieve uitnodiging met op-
gaveformulier valt begin week 43
bij de ondernemers in de bus.
Ondernemers die nog niet zijn
aangesloten bij een ondernemers-
vereniging kunnen een uitnodi-
ging ontvangen via één van de
ondernemersverenigingen van het
Ondernemersplatform Bronck-
horst:
HOV Hengelose Ondernemers Ver-
eniging; Ondernemersvereniging
Hummelo/Keppel i.o.; OVZ Onder-
nemers Vereniging Zelhem; SWV

Bronckhorster politici bellen burgers

Vergadering over de gezamenlijke activiteiten van ChristenUnie-SGP, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en WD

De zes politieke partijen van
Bronckhorst gaan, ter voorbe-
reiding van de politieke debat-
ten, een belronde houden. Dat
gebeurt op dinsdagavond 19 ok-
tober van 19.00 - 20.00 uur. Een
groot aantal politici zit dan
achter de telefoon met een pa-
gina uit het telefoonboek, en
een lijstje met stellingen. Naar
verwachting krijgen een paar
honderd toekomstige 'Bronck-
horsters' een telefoontje van
hun toekomstige raadsleden.

Is Bronckhorst typisch een ge-
meente voor 50-plussers? Misbrui-
ken milieuorganisaties de recon-
structiewet? 'Leeft' Bronckhorst
dankzij het toerisme? Ja of nee?
Deze en meer stellingen worden
dinsdagavond van 19.00 - 20.00
uur telefonisch voorgelegd aan de
burgers van de nieuwe gemeente
Bronckhorst. De reacties worden
aan de lijsttrekkers voorgelegd tij-

dens de twee politieke debatten op
27 oktober in Hummelo en op 4
november in Hengelo.
Het komt zelden voor dat politici
van alle partijen zich gezamenlijk
hard maken voor een goede verkie-
zingsstrijd. In Bronckhorst gebeurt
dat wel!
Natuurlijk denkt elke partij an-
ders over hoe de nieuwe gemeente
eruit moet zien, welke prioriteiten
gesteld moeten worden en waar
het geld aan uitgegeven mag wor-
den.
Maar ze hebben één ding gemeen-
schappelijk: iedereen wil van
Bronckhorst een mooie en sterke
gemeente maken. Dat kan alleen
als de burgers zich betrokken voe-
len bij hun gemeente en daarmee
ook bij hun toekomstige raadsle-
den.
Met deze 'belactie', de vele inter-
views in de kranten, de debatten
en de politieke markten maken de
politici duidelijk dat zij zich al vol-

ledig inzetten voor Bronckhorst en
Bronckhorsters!
Wie niet gebeld wordt kan zelf ook
reageren: Nu al staat er wekelijks
een nieuwe stelling in de huis-aan-
huis bladen, op hun website en op
de website van radio Ideaal.

Iedereen is van harte uitgenodigd
om naar de politieke debatten te
komen:
27 oktober, 20.00 uur, De Gouden
Karper te Hummelo
4 november, 20.00 uur, Zaal Leem-
reis, Hengelo Gld

Ook kunt u de politieke markt be-
zoeken:
Zaterdag 30 oktober: 11.00 uur:
feestelijk startschot in Bronkhorst,
dan naar Steenderen. Markt tot
15.00 uur.
Zaterdag 6 november van 11.00 -
15.00 uur in Vorden op de markt.
Zaterdag 13 november van 11.00 -
15.00 uur in Zelhem op de markt.

Roelof Hemmen.

Steenderense Winkeliers Vereni-
ging en VOV Vordense Onderne-
mers Vereniging.
Deze avond wordt mede mogelijk
gemaakt door Rabobank Graaf-
schap-West en Weekblad Contact.

Verkiezings-
specials
Vanaf week 37 tot en met
week 46 gaan wij ruim-
schoots aandacht besteden
aan de verkiezingen voor de
nieuwe gemeente Bronc-
khorst.

In een kleurrijke uitvoering zul-
len toekomstige raadsleden
naar hun mening gevraagd
worden over diverse onderwer-
pen die actueel gaan worden in
de nieuwe gemeente. Deze ver-
kiezingsspecial wordt uitge-
bracht in de gehele gemeente
Bronckhoïrst i.o, dus Hengelo
Gld, Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem.
Aansluitend hierop zal vanaf
nu in onze weekbladen de in-
formatie van de gemeenten in
ons verspreidingsgebied ook
uitgevoerd worden in kleur.
De redactie Weekblad Contact /
Journaal Zelhem Halle

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

Zie p a g i n a ' s in het har t van C o n t a c t

Informatiebijeenkomst
't Onderholt
Voor het buitengebied van De
Graafschap zijn er verschillen-
de subsidies voor onderhoud,
herstel en aanleg van houtsin-
gels, kikkerpoelen, nieuwe na-
tuur, erfbeplanting enz.

Vaak zijn inwoners zich niet be-
wust van wat allemaal mogelijk is.
Daarom organiseert de agrarische
natuurvereniging 't Onderholt een
informatiebijeenkomst over subsi-
diemogelijkheden en enkele con-
crete voorbeelden uit de praktijk.
Deze bijeenkomst vindt plaats op
maandagavond 25 oktober in het
verenigingsgebouw aan de Enze-
rinckweg 10 in Vorden. Aanvang

20.00 uur. De toegang is gratis.
Men kan zich voor deze avond aan-
melden via email: info@onder-
holt.nl of bellen 550593.

Weekenddiensten
AIARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 oktober 10.00 uur drs. Rekswinkel-Ketz uit Steenderen

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 oktober 10.00 uur de. LD. Horjus-Didam

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 oktober 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur ds. BJ. Heu-
sinkveld, Daarle.

Rit kerk Vorden
Zondag 17 oktober 10.00 uur Eucharistieviering volkszang Wereldmis-
siedag

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 oktober 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 17 oktober 10.00 uur Woord- en Comrnuniedienst m.m.v. heren-
koor.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een "rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de 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. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
16-17 oktober G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24.
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. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De StiepeL Dr. Grashuisstraat 8,7021 CL Zelhem.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt oen afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarmt-ring info/aanvraag bij de SWOV.
Maalt .ijdvcivorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
C.'entrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05,
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.J (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraagformulieren.

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

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

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

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

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

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

• Boekenbeurs op zaterdag
16 oktober a.s. in de Dorps-
kerk te Vorden. Aanvang 9 uur
komt allen!! Organisatie Veiling
Commissie Vorden.

• Gezocht: oude foto's van
Pastorie Kranenburg (en om-
geving), zowel buiten als
binnen. Tel. (0575) 55 92 46 na
19.00 uur.

• Noten te koop. Zelf rapen.
Zaterdag 16 oktober van 9-12
uur. Huize Zelle. Ruurloseweg
92, Hengelo.

• Boekenbeurs op zaterdag
16 oktober a.s. in de Dorps-
kerk te Vorden. Aanvang 9 uur
komt allen!! Organisatie Veiling
Commissie Vorden.

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

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

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

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

• Zomerkilo's kwijtraken?
Laat lijnen geen lijden zijn en
kies voor gezond! Kom naar
een van de 300 klups van Be-
heer "Slank-Klup". Kijk op
www.slank-klup.nl of bel (0575)
55 21 72 M. Wolbers.

• Zat. 23 okt. Rommelmarkt
en Speelgoed-(kinder)kle-
dingmarkt van 10.00 tot 14.00
uur bij Fam. Fokkink, Wiersser-
broekweg 8, Vorden.

• Te koop: snijbloemen en
volop kalebassen v.a € 0,20. E
Schoenaker, Vierakkersestraat-
weg 22, Vierakker, tel. 52 17 80.

• Te koop: Sachs electro
fiets, lage opstap accu af-
stand 60 km., 2 jaar oud + tas
en verzekering 2005 enz. Pr.
€ 650,-, tel. (0573) 45 1385.

• Gevr.: Rinke hulp in de
huishouding. Zelfst. kunnen
werken, andere hulp aanwezig,
2 of meer ochtenden p.w. Tel.
mevr. Gatacre 0575 - 55 66 55
na 18 uur op werkd. (b.g.g.
0575 - 55 67 57)

• U bent gestopt met roken?
Met Herbalife kunt u de kilo's
en de drang naar een sigaret
beheersen! Nieske (06) 543 26
669.

• Ontdek de helende kracht
van je handen. Maak kennis
met Reiki. Voor info: üa & Jan
van 't Veen, (0575) 51 33 80 of
www.warmehanden. n l

• Regelmatig jonge leghen-
nen te koop. Ten Hagen,
Winterswijk, tel. (0543) 513186.

Omdat het werkt!
®HERgALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

• Keyboardles voor jong &
oud. ledere week een uur les
in Keijenborg. Voor informatie
kunt u bellen met Robert Ger-
ritsen (0575) 46 49 97 of kijk
op www.duoreality.nl

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

• RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur ge-
vorderden 19.45 uur. ledere
donderdagavond. Vertrek van-
af Sporthal Vorden, tel. 55 28
27.

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

• Gevraagd: ervaren oppas
voor zaterdagmiddag voor onze
lieve zoon van bijna 2 jaar. Vor-
den, telefoon (0575) 55 12 02
(na 19.00 uur).

• Te koop: elke dag honder-
den kalebassen en pompoe-
nen. H. Nijhof, Kerkhofweg 2a,
Warnsveld.

• Gevraagd: Naweide voor 2
Haflingers, Th. Zents, tel.
(0575)551924.

• Oktober woon maand! De
leukste spullen voor in huis bij
Wereldwinkel Vorden.

• Te huur gevraagd: ruime ka-
mer of kleine woning voor een
19-jarige HBO-student. Geert
Heuvelink, tel. (06) 21 55 04 28.

• Gevr. huishoudelijke hulp
voor ca. 2 ochtenden in de
week Evt in overleg. Tel. (06)
12 66 41 75 tussen 18.00 en
20.00 uur.

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

• Een betere conditie, meer
energie niet meer moe en een
Goed gewicht, dat kan met
Herbalife. Jarenlang ervaring
om U te helpen. Voedings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
Warnsveld, tel. 52 23 26.

• Gezocht 10 mensen die
onder begeleiding willen af-
slanken. Geef u op voor onze
Slank-Fit groep. Bel G.V.Z. He-
althcare. Tel. (0575) 55 36 41.

• Zat. 23 okt. Rommelmarkt
en Speelgoed-(kinder)kle-
dingmarkt van 10.00 tot 14.00
uur bij Fam. Fokkink, Wiersser-
broekweg 8, Vorden.

• KunstKring Ruurlo organi-
seert 15 okt. 20.00 uur optre-
den van Victor Pribylov, bajan,
grote accordeon, in Keizers-
kroon, Dorpsstr. 15 Ruurlo.
€ 7,50 p.p. En Nathalia Priby-
love met Russ. volksdans de-
monstraties.

• Te koop: walnoten en stoof-
peren. Tel. (0575) 55 65 06.

• Oktober woonmaand! De
leukste spullen voor in huis bij
Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: snijbloemen, wal-
noten en kalebassen vanaf
€ 0,20. E. Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

• Lekker handig zonder
zoeken, thuis uw vakantie
boeken. Perfect advies, scher-
pe aanbiedingen, met garantie
volgens de ANVR en SGR voor-
waarden. Bel voor een afspraak
(0575) 56 08 86. Star Travel uw
mobiele reisadviseur, www.
wichmond.mobiel.startravel.nl

• Week 42 Op punt van veilig-
heid geen compromissen! Kijk
op www.wdbronckhorstnl

Nu in Ruurlo:

,JUetNageUww"
allround

nagelstyling
manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurlo

tel. (0573)49 1869

Hef is Herfst

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

Dinsdag = brooddag

3 bruin sesam € 4.00

Waai* van de week:

Ruurlose Kerkpleinvlaai
MET HAZELNOOTSLAGROOM

6-8 stukken € 5i95

Weekendaanbiedingen:

Caramelcake PSt€2.5O

Paddestoelenbrood
MET HEERLIJKE NOTEN EN KANDIJ € 1 «95

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

per dag min. 3 dagen.
Geboortef les 4 meter € 25.-

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Standhouders
gevraagd

Vlooienmarkten

Zondag 17 oktober
Sporthal Montferiand, 's-Heerenberg

Zondag 24 oktober,

Sporthal de Kei, Warnsveld
Zondag 31 oktober,

Sporthal de Veldhoek, Veldhoek Hengelo Gld.

Voor info of res. JAVO, tel. (053) 46I I2I2

VOOR AL UW
• PIZZA'S • PASTA'S • SHOARMA

• VLEESCERECHTEN • RESTAURANT

- AFHAAL EN CATERING

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 • Vorden
Bezorg bestellijn

l (0575) 55 42 22
:

l°S=*. ,

Restaurant

Bleekstraat 2 • Hengelo
Bezorg/bestellijn

(0575) 46 12 18

Dagmenu's
13 t/m 19 okt 2004

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

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

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

Woensdag 13 oktober
tomatensoep / Zürcher Geschnetseltes met spatzli en groente

Donderdag 14 oktober
saté varkenshaas met aardappelen en salade / tiramisu en slag-
room

Vrijdag 15 oktober
Hongaarse groentesoep / vispot de Rotonde met rijst en groente

Maandag 18 oktober
Gesloten.

Dinsdag 19 oktober
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slag-
room

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak-

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Zaterdag 16 oktober 2004 zijn wij 40 jaar ge-
trouwd

M.C. Groot Jebbink
&
H J. Groot Jebbink-Luimes

We houden een receptie op zaterdag 23
oktober 2004 van 14.00 - 17.00 uur in Ca-
fé Restaurant "De Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenaeren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (o£7£) 45- 20 20, fax (0575) 45 16 21

GRAFMONUMENTEN

MARMJS J. HESSELENK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Verdrietig, maar dankbaar dat we haar kenden als
een lieve moeder, oma en superoma, delen wij u me-
de dat, na een afnemende gezondheid, nu rustig is in-
geslapen

Johanna Hendrika Rietman
Sinds 28 september 1988 weduwe van

Johannes Gerhardus Arfman

op de leeftijd van 87 jaar.

Lochem: Jan Arfman
Marieke Arfman-Regelink

Jan Gerrit en Erica
Martijn, Sander

Marleen en Erno

Vorden: Margje Boers-Arfman
Ab Boers

Diane en Evan
Fleur, Stijn

Margriet en Cees
Mara

Vorden: Reinie Arfman
Herman Rotman

Martine en Stefan
Maud

Reinier

Vorden, 4 oktober 2004

Correspondentieadres:
J. Arfman
Marinus Naefflaan 20
7241 GD Lochem

De uitvaartdienst en begrafenis hebben vrijdag 8 ok-
tober plaatsgevonden te Vorden.

Op 4 oktober overleed zacht en kalm onze lieve
schoonzuster en tante

Annie Arfman-Rietman
Weduwe van J.G. Arfman

in de leeftijd van 87 jaar.

Vorden: J. Arfman-Mennink

Vorden: Joh. Arfman
G. Arfman-Lindenschot

Hummelo: B. Arfman-Abbink
neven en nichten

Vorden, oktober 2004

Heden is van ons heengegaan onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

Annie Arfman-Rietman
Weduwe van J.G. Arfman

Geboren te Vorden
5 juni 1917

Overleden te Vorden
4 oktober 2004

Vorden: R. Pelgrum-Rietman

Vierakker: A. Rietman-Harmsen

Nichten en neven.

Vorden, 4 oktober 2004

De leegte blijft, maar de vele blijken van medeleven
door een woord, kaart, telefoon, bloem en bezoeken
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man

Marinus Klein Bluemink

geven mij en mijn familie veel steun en kracht om dit
enorme verlies te dragen.
Wij willen hier een ieder voor bedanken.

Henny Klein Bluemink
Ruurlo

Naturel, of met gratis
pepersaus""

98
m

Wij hebben al een idee hoe u uw biefstuk wilt hebben: super-

mals en voor een zacht prijsje. Dat treft, want deze week heeft

u 3 biefstukken voor slechts € 5,50! Plus gratis pepersaus van
Verstegen, Tja vrijgevigheid zit nu eenmaal in onze natuur.

Vleeswaren trio

100 gram Hamworst +
100 gram Zeeuwsspek +
100 gram Boerenmetworst

300 gram samen voor €

\//eeswarenspec/a/

Kalf sleverworst 1 oo gram €
Keurslagerskoopje

3 Biefstukken met gratis pepersaus €

Special

Gigi
Speciaal aanbevolen

Sandwich salade
Weekaanbieding

Riblappen
Weekaanbieding
4 Duitse Biefstukken +
750 gram krieltjes €

100 gram €

100 gram €

2oo
O?8

449
500 gram € ^W m

5?"
yf] Vlogman, keurslager

Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

^ Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

V^ VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
www.loman-vastgoed.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

k/"" l̂Vl A
r" r A HwrtlM"uin
'\*t\ II l Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen
Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederiand.nl

Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.



umi
Hee/t u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een
briefje of geef een tip.

Het is tenslotte altijd weer moeilijk om
geschikte onderwerpen aan te kaar-
ten.

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

e'ê uut ©
Ze kwamn mekaar tegen. Derk
en Gerrad. Zo an 't eind van
de vriejdag markt. Met de rug-
ge tegen de olde dorskarke, lek-
ker de warme herfstzunne op
'd neuze, bekiekt ze zich de leu.

Derk:" Ne mooin greunte kraom .
En ne actieven koopman. Royaal
appels sinasappels of ne riepe an-
nanas in parten uutdelend." Ger-
rad :"Moi is kieken wat griept de
zuunige vrouwleu graag een
stuksken um te preuven. De visk-
raom hef ok altied afzet." Derk:"
Iej mot anders neet vraogen wat
de vis kost.

'De vis wordt duur betaald' dat
was vrogger een kreet biej een old
toneelstuk. Duur man! Zonnen
kleinen haring in een paar hap-
pen . En ik bun dik drie en ne hal-
ven olde guldens armer. Hap
sloek weg!" Gerrad lachend :" Iej
mot neet mear in guldens den-
ken. Wie hebt euro's en wie at 't
langste leaft hef toch alles. En wie
allebei olde knakkers kriegt ons
geld toch neet op. Waor wil iej 't
veur bewaarn? Oew kindre ver-
dient vuile mear as iej ooit kre
gen. En ze laot 't geld rollen, ok
mear as iej ooit deden. Wol iej
dan veur de eigen blagen zuunig
wean?"

Derk met een handbeweging naor
al 't volk:"Ik denke dat dit, zonne
markt, al honderden jaor zo geet.
Dizzen steen hier naost de karke,
dat was ne spreaksteen. Daorop
ston de schoolmeister. As de kark-
dienst afgelopen was kwamme
met zien verhaal. De prieze van de
botter en de kalver en biggen.
Grond te koop en ander niejs.
Leazen en schrieven? En ik weet
nog dat ze op de harfst markt ok
nog koeien hier vwrkochten."

Gerra afkeurend:"Och man, dat
was allenig maor veut 't goedlie
ken. De echte markt was in Deute

kom. En das no ok al wear veur-
biej. Ton was Contact er nog neet
met het gemeente niejs en al de
zaken leu met advertenties. Str-
aks gif Contact veur de hele ge
meente Bronckhorst de mensen
huus veur huus het gemeente
niejs. Of ons dat vuile kan schelen
wat of er in Zelhem of Keppel ge
beurt?"

Gerrad wil 't allemaol mor is af-
wachten. Kan zik nog weinig veur-
stellen ho of zonne grote gemeen-
te Bronckhorst zal dreien. Veur-
zichtig zegge:"Ik bun van 'n olden
stempel. Denke dat wie vuile gaot
betalen an gemeente belasting.
Nieje heren hangt oaveral nieje
hekken. En ieder hef zo ziene ver-
langens. En ze bunt no bezig alle
maols grof geld uut te geven. Van
alles mot nog net efkes klaor."

Derk: "Ik bun al bliej dat ze de ol-
de gebouwen in ons centrum in
Vorden laot staon. Dat plan van
afbrekken hef de Stiepel wear te
rugge geven an de gemeente. Laot
de Stiepel maor veur eigen zaken
zorgen. Ze hebt de laatste jaorn
zat blunderd. D'r waarn ja plan-
nen umme hier achter langs de
karke ok alles af te brekken. En
dan helemaols wat niejs te ma-
ken. En dan an de andere kante
een heel groot marktplein. Met
de parkeerplaatse van hotel Bak-
ker een heel grote kale vlakte. Dat
geet gelukkig neet deur. Wat wilt
ze toch met zon groot plein? Gro-
te dinge doen? Wie vrug daorum-
me of zit daor op te wachten? La-
ot ze toch zuunig wean op de olde
gebouwen in ons centrum. En
dan de dorps©schole. Ne hele nie
je schole bouwen en de olde ge
bruuken veur 't dorpspgebeurn?
Wat mag dat wean?

Hebbe wiej nog behoefte an mear
zaaltjes? Is 't dorpscentrum neet
goed genog? Of bun ik ne olden
drammert?" Gerrad knikt instem-

mend en zeg:"Ik denke dat 80 %
van onze volk net zo dech as iej en
de rest dech helemaols niks. Dat
deel is nog jonk en actief met and-
re dinge an de gange. Dat is net zo
iets as 'De Poort naor 't Grote
Veld'. Het zwembad en alle sport-
velden en dan den groten melk-
boer Berenpas alles op 'n hoop
gooien. En daorveur en in de plek
een millieoenen spul uut de
grond stampen. Grootse plannen
waor 't niks van terechte kump.
Ze rekkent er op dat er mensen
bunt die daor vuile geld in wilt
stekken. Dat is ongevear net as
met die spoorbane deur de Betu-
we. Dat zol ok deur mensen met
geld worden mee betaald..

Ja die zult daor gek wean. En dit
de 'Poort naaor 't Grote Veld' ok
zon groots plan . Indertied was
dat al zo met het te maken golf-
terrein, richting 't Grote Veld. Ze
bunt nooit zo wied gekomn dat ze
boern grond kochten. Ik verspelle
oew, ze komt nooit zo wied dat ze
de boerderieje van Wim en Lie
beth Berenpas koopt. Dat blif alle
nig biej plannen maken. Een
mooi betaald baanrjen , plannen
maker. Op papier an iederene oew
luchtkastelen uutleggen. Trou-
wens wanneer dat wel zol ge
beurn, zo'n groot plan in ons lan-
delijk gebied, wie is daor dan bliej
met? Honderduuzenden mensen
hier naor toe lokken umme dat te
laoten betalen. De weage zit no al
vol en de eigen bevolking wort er
niks wiezer van. Ze zegt dat ze
wark wilt veur boern volk dat t'r
mee op hult, geleuf iej dat? Zal
zonne boer van vieftig jaor daor
wark vinden?" Ondertussen hef
Gerda eurn Derk wear gevonden
en ze wil naor huus.

Nog een busken roosjes en wat
krente©breudjes kopen en dan
naor de koffie .Volgende wekke is
t'er wear markt op meardere
plaatsen biej ons in Bronckhorst.

Bazar Ark bracht 1425 euro op
De organisatie van "Bazar Ark"
was zaterdagmiddag na afloop
erg tevreden. In totaal bracht de
bazar annex rommelmarkt, die
in het "Achterhuus" achter de
Geref. Kerk werd gehouden
1425 euro op.

Een deel van de opbrengst gaat
naar de Gereformeerde kerk. Het

andere deel is bestemd voor "Kerk
in actie" en dan met name voor
het hulpprogramma in Darfour
(Soedan). Afgelopen woensdag-
avond werd de bazarcommissie al
aangenaam verrast toen tientallen
personen naar het "Achterhuus"
kwamen met kleding, speelgoed,
boeken, huishoudelijke apparaten
meubilair e.d. In de loop van de za-

terdagmorgen werden ook een
aantal artikelen bij opbod ver-
kocht waaronder antiek en oud
houten speelgoed. Verder was er
het Rad van Avontuur en ontbrak
ook de erwtensoep niet! In 2005
wordt, eveneens op de tweede za-
terdag in oktober opnieuw een ba-
zar en rommelmarkt voor een
goed doel gehouden.

NDA V O R D E N
Iedere dag:

'Open tafel' de Wehme jeu de
boulebaan de Wehme: info bij
de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.
Iedere woensdagavond: Teken-
cursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monieJubal oefenen
Iedere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor
senioren.

OKTOBER
12 Agrarische busreis naar Drente

N.B.V.P.
13 's Avonds in de Herberg, Ver-

keersregels door hr. Horstman
N.B.V.P.

13 Vordense Bridgeclub in Dorps-
centrum.

13 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

13 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis de Wehme.

14 Klootschietgroep de Vordense
Pan.

15 SBO-V (ANBO en PCOB), dhr.
Hendrix uit Velp over Europese
tuinen.

16 St. Vriendenkring Klein Axen
Bianca Hulst Lezing opvoeden.

16 Boekenbeurs rondom NH Kerk.
18 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
19 HVG Linde Ringmiddag.
19 HVG Vorden Dorp Ringmiddag.
19 HVG Wichmond Ringsamen-

komst.
20 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
20 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
20 HVG Vorden dorp bestuurmid-

dag.
21 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum.
25 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
26 Vrouwenbeweging Passage IVN.
27 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop Welfare in de Wehme.
27 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
27 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
28 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
31 Theater onder de Molen, Henk

van Hulsen.

Expositie van aquarellen
Expositie aquarellen van Bert-
ha Stern in de graanschuur van
de "Warkensemolen*. Beide ge-
bouwen zijn schitterend geres-
taureerd.

De expositie is in het weekend
van 16 en 17 oktober a.s. in het
buurtschap Warken, Lage Lochem-
seweg 25 in Warnsveld.

Samenkomst Vordense
Indië - veteranen
Donderdag 7 oktober j.l. kwa-
men de Vordense Indië - vetera-
nen weer bijeen. Elk jaar vindt
zo'n samenkomst plaats.

In voorgaande jaren werd bijvoor-
beeld een museumbezoek afgeslo-
ten met een gezamenlijke rijst-
maaltijd (c.q. "borrel").
Gezien de hoge leeftijd van de ve
teranen werd vorig jaar besloten

alleen de maaltijd te houden bij
het plaatselijk Chinees restaurant.
Vorig jaar was dat een groot suc-
ces.
Afgelopen donderdag waren zelfs
meer deelnemers aanwezig n.l. 31
Ook nu was het volgens iedereen
wederom zeer geslaagd en velen
namen dan ook afscheid met de
woorden: "Nou, tot volgend jaar
dan!"

Kind en dier tijdens
dubshow PKV
De tentoonstellingen van konij-
nen, hoenders, sierduiven, wa-
tervogels, cavia's en kleine kna-
gers zijn in onze regio in volle
gang.

Ook P.K.V. is al weer druk bezig
met de voorbereidingen van de
jaarlijkse clubshow, die gehouden
zal worden op 5, 6 en 7 november
a.s. in Kapel De Wildenborch, Ka-
pelweg l te Vorden.

Ook dit jaar wil P.K.V. de jeugd
weer betrekken bij deze show. Kin-
deren van 5 tot 14 jaar kunnen
zich opgeven om met hun lieve
lingsdier ( konijn, kip, duif, cavia
of hamster) deel te nemen aan een
wedstrijd.
Deze wedstrijd bestaat uit de vol-
gende onderdelen:

* 2 juryleden komen l keer een
huisbezoek afleggen en gaan de

dieren beoordelen op huisves-
ting, omgang en verzorging en
geven hier punten voor.

* Op zaterdag 6 november wor-
den de dieren in Kapel De wil-
denborgh in een kooi geplaatst
en nogmaals door 2 juryleden
beoordeeld op verzorging en
conditie. Ook hiervoor krijgt
men punten.

Daarna worden de punten van de
2 beoordelingen bij elkaar opge
teld en degene met het hoogste
aantal punten is winnaar of win-
nares in zijn of haar diergroep.
ledere deelnemer/deelneemster
krijgt een prijs. De deelname is
gratis.

U kunt zich opgeven bij D. kuiper,
Ruurloseweg 41, Hengelo Gld. tel
(0575)552931.

Opgave graag voor 23 oktober a.s.



Rabobank

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor
allerlei klachten, van lichamelijke en
psychische aard. En voor het verbeteren
van de algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèH meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Gemeente Bronckhorst,
de toekomstige parel van de Achterhoek.

EBKMARK3L
Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Magere Runder-
lappen
500 gram

Half om Half
Gehakt
500 gram

3«5

230

Hips
500 gram heel dik
varkensbovenbeen 125

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

Gaat u ook iets doen voor
de Zonnebloem?

Bouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. Maak uw
donatie over op giro 145.
Op het Zonnebloem vakantieschip beleven
jaarlijks bijna 3.000 ernstig zieke of
gehandicapte passagiers een week lang de
vakantie van hun leven. Na 20 jaar intensieve
vaart is ons schip echter dringend aan
vervanging toe. Een nieuw vakantieschip kost
l 4 miljoen euro. Alleen sémen kunnen we dit
schip bouwen! Doe mee!

F A M I L I E
DRUKWERK

d r u k k e r i j
H
Weevers

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

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



.
AH Hengelo

ons Versassortiment
knalt uit onze Vers-presentatie

en nergens vindt u zo'n geweldige keus in "Vers"
en ook nog 5 weken lang

EXTRA GRATIS ZEGELS
voor de

voor

Kansen

en 50 tassen vol levensmiddelen (€ 50,00)
Bij elke € 10,OO een gratis zegeltje. Met 2O zegels een volle kaart. Tel uitje kansen! (kaarten).
Kans op een gratis auto of 5O tassen vol levensmiddelen. Ook bij Gall & Gall is het genieten!

bake-off
OVENHEERLUK BRUIN/WTT/VOLKOREN

PISTOLETS BRUIN/WIT

«x> »*•
29

5 stuks van 1.60 voorir
Ch GESNEDEN

BOERENKOOL . 49
NU: 2 zakken 1:

«1 GEHflKT H.O.H

kilo NU:

49

JONG VOORVERPAKT *% 95

kilo van 5.95 voor

OhYORKHAM
100 gram

van 1.85 voor 1.35

GALL^GALL
JAGERMEISTER

70 cl van 13.79 voor 11:99

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

Oh HENGELO (G)
(0575) 46 12 O5 FAX (O575) 46 46 12
Openingstijden:
maandag il m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur



rada Sports

Het ski-seizoen komt er weer aan!
Strada Sports helpt u bij een goede
voorbereiding.

Woensdag 27 oktober starten de
lessen.

Voor meer info en aanmelding kunt u
contact opnemen met één van onze
medewerkers.

Strada Sports Vaassen
Kouwenaarspad 18, 8172 EA Vaassen
T 0578 56 00 60, F 0578 56 07 87

Strada Sports Vorden
Burg. Galleestraat 67a, 7251 EA Vorden
T 0575 55 40 91, F 0575 55 40 97

www.stradasports.nl

Drukkerij Weevers b.v. is een middelgroot grafisch bedrijf, ISO 9001 en
milieu gecertificeerd.
Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij twee kleinere
drukkerijen in Zutphen en Lichtenvoorde met een filiaal in Groenlo, een
IT-bedrijf in Vorden en twee verkoopkantoren in Ruurlo en Zelhem.
Naast het vervaardigen van drukwerk in de ruimste zin van het woord is
Drukkerij Weevers ook uitgever van verschillende weekbladen.

Wie Wil bij Weevers Werken?

Vanwege een toename van de werkzaamheden in de prepress
van Drukkerij Weevers b.v. in Vorden zijn wij op zoek naar een

medewerker
prepress m/v

drukker i j

Naast de toename van werkzaamheden op gebied van drukwerk
hebben wij tevens het bericht ontvangen dat Weekblad Contact
het gemeentenieuws mag gaan verzorgen voor de nieuwe
gemeente Bronckhorst, hetgeen ook extra werkzaamheden met
zich meebrengt.

Uw functie bevat o.a. het verrichten van prepress werkzaam-
heden, waarbij u het digitale traject zeer goed beheerst. Een zeer
gedegen kennis van Xpress, Illustrator en Photoshop is vereist.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer en houdt
van openheid.

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollicitatie en
CV ta.v. de heer LJ.H.M. Derksen.
Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:
vacatu res@weeve rs. n l

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575)551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nlWeevers

DEtTÏSPANNEVOGEL
'tt^u/oor ...

GORDIJNEN, TAPIJTEN,
INBETWEENS EN VINYL
kunnen wij nu aanbieden
met een grandioze
fabriekskorting van liefst

... 'ti^waor da/j 'twet,

ACTIE LOOPT IN OKTOBER,
NOVEMBER EN DECEMBER

KOOPZONDAG 17 OKTOBER
VAN J 7 TOT 17 UUR

ALLÉÉN SHOWROOM HENGELO GLD.

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 46 14 84 - Dorpsstraat 27, Ruurlo, (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

bij aankoop van minimaal
€17,49 aan Histor Perfect
Finish producten

xdecox

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

Onze openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag 0830-1730 uur

vnjdag 0830-20.00 u-jr
zaterdag 0830-1 &.00 uur

BEHANG. VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVIMYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET. BINNENZONWERING. SCHILDERWERK. BEHANG- EN STOFFEERSERVICE

U kunt nu iets doen voor
de Zonnebloem!

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip. Stort uw bijdrage
op giro 145. Namens onze passagiers: hartelijk dank.

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

Kapelweg 14 • Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Zaterdag 16 oktober
Ambachtelijke broodbakdag

Dit met de houtgestookte oven en de
broodbakmachine. Gegeven door de bak-
ker v .h. bakkerij museum uit Hattem. Er
worden ook andere lekkernijen gemaakt
Kom luisteren, proeven en genieten!

Openingstijden:
ma. t/m do. 13-30 -19-00 uur
vrijdag 10.00 -12.00 en 13-00 -19-00 uur
zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Zaterdag 16 oktober

X-treme Festival
Organisatie: Discoteam
Highlight & Soundlab

Gastoptreden:
DJ Jeroen Smit

Extra:
Spectaculaire lasershow

Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 5,-

Locatie: Oude Varsselseweg
8, Hengelo (Gld.)

Info:
www.discoteam-highlight.tk

CORDAID, NEDERLANDSE RODE

rui
Ll

De hulp»! c|.iius.it i<-
riocn w;it fc kiiiim

Helpt ii mee?
Geef nu!

www giro555.nl

Giro 555
SHO Den Haag



Kandidatenlijst WD Bronckhorst

De nieuwe afdeling Bronck-
horst van de WD heeft in de
laatste algemene ledenverga-
dering de kandidatenlijst voor
de gemeenteraadsverkiezing
op 17 november 2004 vastge-
steld.

ALS LIJSTTREKKER IS
EVERT BLAAUW GEKOZEN

Er is een zeer evenwichtige lijst
ontstaan wat betref de diverse spe
cialisaties van de kandidaten op al-
lerlei gebied van financiële kennis

tot landbouw en van welzijn tot
milieu, kortom het gehele spec-
trum is voorhanden. Al met al een
toekomstige fractie met veel ver-
stand van zaken en veel elan om
het liberale geluid naar buiten uit
te dragen.

HIERONDER DE VOLLEDIGE LIJST VAN KANDIDATEN

nr. Naam Woonplaats
1 Evert Blaauw Zelhem
2 Dorien MulderijeMeulenbroek Vorden
3 PietNoordijk Hengelo Gld.
4 Marj a Hartman - Oosterink Toldijk
5 Gerrit te Velthuis Vorden
6 Sjoerd Roorda Steenderen
7 Betty Hartemink - Masselink Zelhem
8 Gerard van der Bend Steenderen
9 Bert Brandenbarg Vorden

10 Andries Bannink Hummelo
11 Ben Lichtenberg Vorden
12 Henk van Uitert HoogKeppel
13 LeviendeLegé Steenderen
14 Gerrit Maalderink Zelhem

15 Jan Achterkamp Steenderen
16 Ap Garritsen Hengelo Gld.
17 Rinus Pelgrum Vorden
18 Dineke Simons -Henny Laag-Keppel
19 Renate Schut - Haarman Baak
20 JanMarkvoort Hummelo
21 Gerrit Nijen Es Zelhem
22 Ap Meulenveld Steenderen
23 HansUenk Steenderen
24 Marchien Oosterhuis - Strating Hengelo Gld.
25 Pieter Geerlings Zelhem
26 Jeanine Hoppenreijs-Jansen Bronkhorst
27 JanVerstege Hummelo
28 Jan Borgman Vierakker
29 Jan Groen Zelhem

Brandveiligheid en Ondernemen
Brandveiligheid krijgt niet al-
tijd de aandacht die het ver-
dient bij het beveiligen en het
gebruik van industrieterreinen
en bedrijfsgebouwen. Een groot
deel van de aandacht en de in-
spanningen gaat uit naar in-
braakpreventie en vandalisme-
bestrijding. Het blijkt echter
dat 70% van de bedrijven die
verwoest worden door brand
twee jaar na de brand niet meer
bestaat. Het verlies van klanten
en marktaandeel als gevolg van
brand kan in veel gevallen niet
meer worden teruggedraaid.
Brandveiligheid, hoewel gerela-
teerd aan inbraak en vandalis-
me, verdient dus veel aandacht.
Hieronder is aangegeven waar-
op de brandveiligheid binnen
een bedrijf of op het industrie-
terrein tot stand komt en gega-
randeerd kan blijven.

Brandveiligheid begint ermee dat
er een brandveilig gebouw wordt
gebouwd. Om dit zoveel mogelijk
te garanderen worden in de bouw-
vergunningen brandveiligheid-
voorwaarden opgenomen. Hierin
staat het een en ander over brand-
werende scheidingen, nooduitgang-
en, blusmiddelen, brandbeveiligings-
installaties enzovoort. Voor het zo-
veel mogelijk kunnen garanderen
van de brandveiligheid is het
noodzakelijk dat deze voorziening-
en in tact worden gehouden. Het
gebruik van het gebouw is dus van
essentieel belang voor de werking
van de aangebrachte bouwkundi-
ge en installatietechnische voor-
zieningen. De overheid heeft voor
gebouwen, waarvan het gebruik
bijzonder kritisch ten aanzien van

brandveiligheid, gebruiksvergun-
ningen verplicht gesteld. Met an-
dere woorden: indien het gebruik
van een gebouw een verhoogd
brandrisico met zich meebrengt
voor de gebruiker dan is een ge
bruiksvergunning verplicht om
het gebouw in gebruik te nemen
of te houden. Hierbij valt te den-
ken aan bijeenkomstgebouwen,
verpleeghuizen, horecagelegenhe
den en bepaalde bedrijfsgebou-
wen. In opdracht van de gemeente
Vorden verleent de brandweer van
Zutphen deze vergunningen en
komt periodiek controleren of nog
wordt voldaan aan de gebruiks-
voorwaarden.

De gemeente Vorden verleent
bouw-, milieu- en gebruiksvergun-
ningen en komt periodiek contro-
leren of er nog voldaan aan de ver-
gunningsvoorwaarden. De vraag is
nu echter wat een ondernemer
zelf kan doen om de brandveilig-
heid binnen het bedrijf zoveel mo-
gelijk te garanderen.

Het is belangrijk dat, zoals hierbo-
ven reeds is aangegeven, alle
brandveiligheidsvoorzieningen zo-
als opgenomen in de verschillende
vergunningen in tact blijven. Dit
houdt in dat:
• brandwerende scheidingen, zo-

als muren, brandwerende deu-
ren, brandwerend glas enzo-
voort niet beschadigd mogen
zijn en volledig werken (bijvoor-
beeld dichtvallen deuren bij een
brandmelding);

• doorgangen die leiden naar een
(nooduitgang) worden vrijge
houden, zodat het pand op een
veilige wijze ontvlucht kan wor-

den;
• brandbeveiligingsinstallaties

onderhouden en periodiek ge
keurd worden door een daartoe
bevoegd bedrijf. Ook hier geldt
weer dat bij een beschadiging of
uitval van de installatie dit zo
spoedig mogelijk wordt her-
steld;

• blusmiddelen, zoals handblus-
apparaten en slanghaspels, wer-
ken, beschikbaar zijn voor direct
gebruik en jaarlijks gekeurd
worden;

• de nood- en transparantverlich-
ting wekelijks dan wel maande
lijks wordt nagelopen of het nog
werkt. Bij uitval of beschadiging
geldt ook hier weer dat dit zo
spoedig mogelijk dient te wor-
den hersteld.

Hierboven is het een en ander be
schreven aan de hand van de ver-
gunningsvoorwaarden. Daarnaast
is een goede huishouding van be
lang om de kans op brand en de ge
volgen van brand zo beperkt mo-
gelijk te houden. Hiermee wordt
bedoeld dat de kans op een brand
zo klein mogelijk wordt indien de
ruimte in en buiten het bedrijfsge
bouw zo goed, zorgvuldig en net-
jes mogelijk wordt beheerd. Een
ordentelijk bedrijf, waarbij het af-
val zo goed mogelijk wordt verza-
meld en opgeslagen (niet tegen
het gebouw), waarbij de ruimte in
en rondom het gebouw zo goed
mogelijk is opgeruimd verkleint
de kans op het ontstaan en de ge
volgen van brand. Het is aan te be
velen om een bedrijfshulpverlener
wekelijks een ronde te laten ma-
ken door het bedrijf om te letten
op de brandveiligheidsvoorzienin-

gen en op de orde en netheid. Be
drijfshulpverleners zijn nodig in-
geval van een brand of een onge
val. Het blussen van een beginnen-
de brand, het verlenen van eerste
hulp of het gidsen van de hulp-
diensten zijn hun belangrijkste ta-
ken. Het is van belang dat ze perio-
diek worden bijgeschoold om hun
kennis en kunde te behouden. De
ze kennis en kunde op het gebied
van (brandveiligheid is belangrijk
bij de regelmatige controleronde
door het bedrijf. Het laatste, maar

zeker niet het minst belangrijke, is
de gezamenlijke aanpak van
brandveiligheid. Het waarborgen
van de brandveiligheid is enkel
mogelijk indien elk bedrijf hier-
aan wil meewerken. Brand bij uw
buurman kan immers ook grote
gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Wilt u meer informatie dan kunt
u contact opnemen met de heer
B.Hekkelman van de brandweer.
Telefonisch te bereiken via (0575)
59 33 00.

Ouders van kinderen van 0-12 jaar

Geloofsopvoeding
De commissie Vorming en Toe-
rusting vanuit verschillende
kerken in Vorden en Wich-
mond / Vierakker organiseert
dit seizoen drie avonden rond-
om geloofsopvoeding.

Leiding aan deze bijeenkomsten
wordt gegeven door ds. Jan Kool en
jongerenwerkster Anneke Dal-
voorde. De avonden kunnen ook
afzonderlijk van elkaar bezocht
worden.

De eerste avond in deze serie van
drie vindt plaats op woensdag 27
oktober as. Het boek "Hoe houd je
van een kind" van Janusz Korczak
wordt dan besproken. Daarnaast
komt het thema 'Rituelen' aan
bod. Ook zal er op deze avond een
lange pauze zijn, dus veel tijd en
ruimte om met andere ouders er-
varingen uit te wisselen. Dus: van
harte welkom op woensdag 27 ok-
tober van 20 - 22 uur in de Voorde
(Kerkstraat).

Goede infoniiatiebijeenkomst
over mogelijkheden van thuis sterven
In het Stampertje (Dorpscen-
trum) te Vorden vond donder-
dagmiddag een informatiebij-
eenkomst plaats over het the-
ma "Ziek zijn en thuis sterven,
kan dat?"

Voorzitter Anny Klijn opende na-
mens Weizij n Ouderen Vorden en
de gezamenlijke Ouderenbonden
deze informatiebijeenkomst. Zij
kon een volle zaal met belangstel-
lenden welkom heten en daar-
naast medewerkers(sters) van ver-
schillende organisaties die in een
tiental stands voorlichting gaven
over de mogelijkheden en voorzie-
ningen van thuis sterven. Daar-
naast was er nog een stand, waar
boeken van de Vordense Biblio-
theek over ziek zijn en sterven ter
inzage lagen en folders over dit
thema van het Kubler Ross Huis in
Zutphen.

Hierna hield mevrouw Machteld
Hazebroek, coördinator van het
netwerk Palliatieve Zorg in
Zutphen een inleiding over dit on-
derwerp. Dit netwerk omvat de ge-
meenten Vorden, Zutphen, Brum-
men, Gorssel. Lochem en Steende
ren.

Het woord palliatieve zorg is in de
plaats gekomen van terminale
zorg, dat wil zeggen de zorg gedu-
rende de laatste fase van het leven.
(Pallium betekent mantel).

Tot dusverre overleden veel men-
sen in een ziekenhuis. Tegenwoor-
dig kiezen steeds meer mensen er
voor (ca.75%) , ook al liggen ze in
het ziekenhuis, om thuis in de be-
kende omgeving te sterven. Daar-
voor is zelfs 's nachts hulp moge
lijk-Als het thuis sterven niet mo-
gelijk is zijn er verschillende plek-
ken in de omgeving waar dit kan.

Zo is er een hospice (= bijna thuis
huis) voor deze omgeving in Brum-
men. Ook zijn er van deze huizen
in Doetinchem en in Winterswijk
en in de toekomst in Deventer.
Verder heeft verzorgingshuis Sut-
fene (afd.Bourgonje) te Zutphen
een aantal kamers, waar men ook
deze zorg kan krijgen.

Vooral werd gewezen op de ver-
schillende organisaties en voorzie
ningen, die het thuis sterven mo-
gelijk maken. Pij nbestrij ding,
zuurstoftoediening kunnen zoda-
nig geregeld worden dat het ook
thuis mogelijk is. Ook hulpmidde
len, zoals hoog-laag bedden een

een tillift kunnen thuis beschik-
baar gesteld worden. Tijdens de
bijeenkomst werd een demonstra-
tie met een tillift gegeven. Ook
zijn er vrijwilligers die de mantel-
zorgers, de eigen familieleden
kunnen ontlasten door een deel
van de zorg voor de terminale pa-
tiënt over te nemen. Belangrijk is
dat tijdig de keuze wordt gemaakt,
waar men naar toe wil als thuis de
verzorging niet meer kan worden
geboden. Als men hulp nodig
heeft dient men dit via het RIO aan
te vragen. Binnenkort wordt in
Vorden het loket WegWijZer geo-
pend, waar men al deze informa-
tie kan verkrijgen.

Op een vraag of er in de toekomst
ook een hospice in Vorden kan ko-
men werd meegedeeld, dat dit
waarschijnlijk om financiële rede
nen niet mogelijk is. In Lochem is
een dergelijk initiatief daardoor
ook niet van de grond gekomen.
Ook werd gewezen op de bijstand
die door de plaatselijke kerken
wordt gegeven, maar vaak blijkt in
de praktijk dat meer praktische
hulp noodzakelijk is.

Hierna werd de videofilm over
Vrijwillige Terminale Thuiszorg
vertoond, die uitging van prakti-
sche voorbeelden van het sterven
thuis. Vervolgens gaven de ver-
schillende organisaties in een kor-
te uitleg de mogelijkheden aan die
het sterven thuis mogelijk maken
en de zware taak van de naaste fa-
milie verlichten.

Deze organisaties zijn: Quintes
Thuiszorg, Eefde; Jona overlede
nenzorg (uitvaartzorg) te Zutphen;
Sensire ambulante zorg te Vorden;
Hospice Brummen; Vrijwillige In-
tensieve Thuiszorg Oost-Gelder-
land te Ruurlo; Bureau (particulie
re) Thuiszorg Oost Nederland te
Doetinchem; Uitvaartverzorging
Monuta te Zutphen; Sutfene afd.
Bourgonje te Zutphen en Werk-
groep Humanitas te Zutphen. Aan
het werk van deze organisaties zal
in een volgend artikel aandacht
worden geschonken.

Cees van de Pol, bedankte namens
de organisatoren de deelnemers
van de stands voor hun deelname
en mevr.M.Hazebroek voor haar
inleiding. Door al deze informatie
zijn de mogelijkheden voor het
sterven thuis bespreekbaar gewor-
den. Daardoor kan deze bijeen-
komst als zeer geslaagd worden
beschouwd.



STRAATWERK ROND UW HUIS
MOE ' MOOI IN PRAK! SCH ZIJN

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaal-

baar 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.

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

FUINKNAL
Gebakken straatsteen:
waalformaat glad,
vanaf € 29,95/m2 incl. BTW

Trommel kassei:
dikte 6 cm, div. afmetingen en
kleuren, vanaf € 12,50/nV incl. BTW

irikozenvlaai

'90
klein

groot

5?
090

Mueslibol
a 400 gram

nu

195

Harde broodjes

6 halen
5 betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel.(0575)571528

Schoonmaakbedrijf

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

Restaurant Het Eethuus heeft i.v.m.
de afsluiting van de Lochemseweg

aangepaste openingstijden,
maar is WEL bereikbaar.

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

van 17.00 tot 21.00 uur.

Zaterdag en zondag van 14.00 tot 21.00 uur.

Tevens hebben wij van 1 1 t/m 29 oktober
een maandmenu en bij reservering van

4 personen 3 personen betalen.

RESTAURANT

Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld
Tel.(0575)431336
E-mail: info@heteethuus.nl

Canon 300D
+ 18/55 mm.
NU: € 999,00

FOTO
Boek
G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, Tel./Fax (0575) 52 72 51

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aid a • Aid a ban d

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij
uw stoomgoed

interieuradviseur

leterse
de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

De enige knippende man
-̂  in Vorden e.o.

U bent van harte welkom in ome salon!
Donderdag en vrijdag hebben wij koop»vond.
Jim Heersink Haarmode, Zutphenseweg 21 in Vorden,
Telefoon 0575 - 55 12 15, www.jimheersinkhaarmode.nl

HOFMAN,? JUTRID: R.EAU

De juridisch specialist voor deze regio.

Betrouwbaar en betaalbaar.

Voor al uw juridische aangelegenheden op
o.a. de gebieden van:
Bestuursrecht
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheid
Contracten

Voor nformatie zie:
www.hofmans-iuridisch-adviesbureau.nl
infofehofmans-iuridisch-adviesbureau.nl
Telnr: 06-2002 0186 (maandag gehele dag, di. t/m do na 18.00 uur).

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

'T»

-*- TUINONTWERP -#-
TUINAANLEG (RENOVATIE)

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

-:•:- VIJVERS #
•T*

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575)44 17 15

DINSDAG T/M ZATERDAG

1.50
Hollandse Elstar
frisse appel
2 kilo NU €

Gezonde broccoli

500 gram € W • t 3

Sappige rode grapefruits

8 voor € fc • «J O

Vers gesneden rode kool

500 gram € \f m

Harde spruiten

heel kilo .... € W •

Raadhuisstraat 51 b
7255 BL Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 10 54

Klein
Westl

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES

De salade van de week is deze keer:

LIBELLE SALADE
een frisse salade met komkommer

in een light dressing!

250 gram

c1.50
Dagelijks snijden wij een heerlijke

fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!



Robert Bunt en Rene van Erkelens winnen
35+ dubbel 'Bakker*-tennistoernooi in HD5

dienstverband

Onder prima weersomstandig-
heden vond van donderdag tot
zondag het 35+ dubbel "bakker*-
tennistoernooi plaats op het
tennispark van VTP aan de
Overweg. Dit toernooi werd al
voor de 7e keer georganiseerd
met hotel Bakkel en de warme
bakker van Asselt als speciale
sponsors.

Vandaar ook de naam: dubbel
'bakker'-toernooi. Met ongeveer
150 deelnemers was het toernooi
helemaal volgeboekt. Het toernooi
is blijkbaar erg in trek in de regio
want jaarlijks neemt het aantal
deelnemers toe en ondanks de
wegopbreking van de Almenseweg
ter hoogte van de Overweg kon ie-
dereen het tennispark op tijd be-
reiken. Er werden van donderdag-
avond tot zondagmiddag ongeveer
120 dubbelpartijen gespeeld in de
herendubbel, dames dubbel en ge-
mengd dubbel.
De organisatoren Evert Thalen, Jo-

pie Wullink, Peter Pijnappel, Nel
Warringa en Karin Heij kregen
veel complimenten van deelne-
mers voor de planning en de publi-
catie op internet. De voorzitter
Rien Wabeke onderstreepte dit
met een bloemetje voor de organi-
satoren.

Ook veel leden van VTP namen aan
het toernooi deel en niet altijd
zonder succes. Hieronder de uitsla-
gen:

Mix8 - finale: l Nijhuis-Roelofs,
Marion+Dalhuisen, Boudewijn
T.C. Welgelegen, 2 Vrieler, Ange-
la+Vrieler, Bert V.T.P. Vorden / DD8
: l Kruitbosch, Ria+Heuver, Riet
T.C. Welgelegen, 2 Evers-Jansen, Li-
da+Mullink, Dianne H.L.T.C. Het
Elderink / HD8: l Besselink,
Dirk+Sterringa, Gerben V.T.P. Vor-
den, 2 Meekes, Henri+Wabeke,
Rien V.T.P. Vorden, 2 Marsi, Gyuri (
Djoeri)+Heuvelman, Jan T.V. Epse /
Mix?-: l Loman, Ria+Loman, Wim

V.T.P. Vorden, 2 Bleumer-Jansen,
Michelle+Plomp, Erik T.C.
Zuid/HlT.C. Het Elderink / DD7 -
l Bulten-Wiegman, Diny+Panne-
keet, Joke T.C. De Nieuwe Helle-
wei, 2 Brouwers, Willemien+Hid-
dink-Boekema, Petra T.C. Welgele-
gen / HD7 - l Meulen, Jelte van
der+Schrijvers, Theo T.V. Epse, 2
Berenpas, Wim+Loman, Wim
V.T.P. Vorden / Mix6 - finale l He
mel-Jansen, Hilde+Olthaar, Henk
A.B.T.C. De Wildbaan/V.T.P. Vor-
den, 2 Riele, Hendrien te+Poel, Pe-
ter van der T.C. 't Laerveld / DD6: l
Lohuis-Blokhuis, Willy+Westerink,
Annerie V.T.P. Vorden, 2 Vlekkert-
Helmink, Ans v.d.+Nijenhuis-Mes-
sing, Nel V.T.P. Vorden/Socii / HD6
- finale: l Harbers, Gerrit+Wel-
link, Cor A.B.T.C. De Wildbaan, 2
Mulder, Willem+Poel, Peter van
der M.T.V. '65/T.C. 't Laerveld / HD5
- finale: l Bunt, Robert+Erkelens,
Rene van L.T.C. Zutphen, 2 Kerne-
beek, Aalt van+Hoevers, Wim
A.B.T.C. De WildbaanfT.V. Ruurlo.

Anja Uw kapster aan huis!
De naam zegt het al: "Anja Uw
kapster aan huis"! Sinds kort
komt Anja Huetink, wonend
aan de Hertog van Brameren-
straat 11 voor wassen, knippen,
watergolven etc. bij de klant
aan huis.

Na een stageperiode van driejaren
bij salon Marianne, waar ze met
veel plezier heeft gewerkt en waar
zij het vak heeft geleerd, kwam
Anja Huetink via een vriendin op
het idee om voor zich zelf te begin-
nen. Dus niet in haar eigen huis,
maar gewoon bij de klant thuis!
Een goede beslissing zo bleek,
want Anja krijgt het al aardig druk
met klanten in Vorden, Warns-
veld, Leesten, de Kranenburg e.d.

In feite kan het hele gezin bij haar
terecht. Ook voor "kleuren", ver-

ven, permanenten, high lights.
Dreads locks zetten. Alles kan.
Even een belletje telf. 0575- 553234

of 06- 47886675 of een mailtje hu-
etinkanja@hotmail.com en Anja
maakt een afspraak met u.

Volleybal

Uitslagen Pelgrum Makelaars
Dash 9 oktober 2004
BVC '73 MB1 - Pelgrum Dash MB2
3 - 2 , Verhoeve/Focus MB1 - Pelg-
rum Dash MBS 3-1, Dynamo Nee-
de H2 - Pelgrum Dash Hl 4 - O, Vol-
ga H3 - Pelgrum Dash H3 l - 3 ,
Pelgrum Dash MB1 -Victoria MB1
4 - O, Pelgrum Dash MC2 - VCV
MC3 2 - 3 , Pelgrum Dash D3 - Vol-
ga D2 4 - O , Pelgrum Dash D2 -
KSH Dl 4 - O , Pelgrum Dash D6 -
Tornado Laren D2 O - 4 , Pelgrum
Dash D4 - Boemerang D5 3 - l ,
Pelgrum Dash Dl - Greven/Bovo
Dl 3 -1 , Pelgrum Dash H2 - Laby-
ellov H3 O - 4

Programmazaterdag 16 oktober
12.00 Varsseveld VCV MB1 - Pelg-
rum Dash MB1,15.00 Winterswijk
Bas/Wivoc D4 - Pelgrum Dash D4,
15.00 Eibergen Boemerang D6 -
Pelgrum Dash D6, 15.00 Eibergen
Boemerang MCI - Pelgrum Dash
MC2, 15.30 Varsseveld VCV Dl -
Pelgrum Dash Dl, 15.30 Vars-
seveld VCV H2 - Pelgrum Dash H2,
17.00 Eibergen Boemerang D2 -
Pelgrum Dash D2, 17.15 Vars-
seveld VCV D2 - Pelgrum Dash D3,
13.15 Vorden Pelgrum Dash MB3 -
Pajodos MB1, 15.00 Vorden Pelg-
rum Dash H3 - Reflex H3, 15.00
Vorden Pelgrum Dash MB2 - Sparta
MB1, 17.00 Vorden Pelgrum Dash
D5 - KSV D3,17.00 Vorden Pelgrum
Dash Hl-BVC'73 Hl.

De Zonnebloem
De Zonnebloem Regio Yssels-
treek organiseert voor haar
doelgroep op zaterdag 30 okto-
ber in het Dorpscentrum te Vor-
den een Theater Toernee.

De groep " De Gemeentereiniging"
geeft middels sketches en liedjes
de diversiteit van onze samenle-
ving weer. Kaarten voor dit gebeu-
ren zijn verkrijgbaar bij mevrouw
Klein Kranenbarg Molenweg 4 in
Vorden tel. 551347 en bij me-
vrouw Klein Kranenbarg in Wich-
mond tel. 441269.
De aanvang van de bijeenkomst is
14.00 uur. De zaal is vanaf 13.15
uur open.

Genie te Veldhuis was op 8 ok-
tober 2004,40 jaren in dienst bij
het Woonzorgcentrum Sensire
de Wehme te Vorden.

Destijds nog genaamd 'Rusthoeve
dé Wehme'.

Haar collega's hebben een feeste-
lijke boog gemaakt op de afdeling
waar Genie werkzaam is.
Tijdens een informeel samenzijn
werd zij door directie en collega's
overladen met bloemen, cadeaus
en gelukwensen.

Prijsuitreiking Dierendag-
aktie Discus Kluvers

Afgelopen zaterdag heeft de
prijsuitreiking plaatsgevonden
van de door Kluvers georgani-
seerde Dierendagverloting. Een
medewerkster van notariskan-
toor Das heeft de winnende kas-
sabonnen getrokken.

Op bijgaande foto staan van links
naar rechts de volgende winnaars:
3e prijs FrankWaenink uit Vorden,

een draagbare radio-cd speler, 2e
prijs mevrouw Meulenbeek uit
Warnsveld, een DVD-recorder en
de hoofdprijs ging naar mevrouw
Wansink uit Ruurlo, zij heeft een
luxe radio-cd speler gewonnen.
Natuurlijk kregen alle winnaars
een bos bloemen, welke ook bij
Kluvers te koop zijn. Wij wensen
alle prijswinnaars veel plezier met
de door hun gewonnen prijzen.

Juf Wineke getrouwd

Vrijdag 8 oktober jl. was het
dan eindelijk zo ver: Juf Wineke
ging trouwen met Marco.

Vol spanning vertrokken de kinde-
ren naar Ellecom. Daar maakten
ze een prachtige boog om het
bruidspaar te verwelkomen. Wat
zag de juf er mooi uit!!!! De kinde
ren werden er stil van.

In de feestzaal zongen de kinderen

een prachtig lied voor bruid en
bruidegom en boden hun cadeau-
tjes aan. Daarna werden ze verrast
met een prachtig Bert of Ernie ge-
bakje en mochten grabbelen in
een ton vol met pakjes. Helaas was
het feest snel voorbij, maar de kin-
deren gingen met rode wangen
naar huis. Wat was het leuk ge-
weest!!!!
Juf Wineke en Marco, bedankt
en veel geluk samen!!
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Ter gelegenheid van het 70-jarig
bestaan van Weekblad Contact geven wij

een extra nummer uit met foto's van
WEEKBLAD winkels, bedrijven, enz.
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Hetjebbink45 • 7251 BJ Vorden

Voor een afspraak 05/5-463066

Tegen inlevering van deze coupon € 2,50

korting op een complete gezichtsbehandeling.

Geldig tot 30 nov. 2004

(waardebonnen Winkeliers) te verdelen over alle edities van Contact

In deze fotokrant worden foto's geplaatst van winkels, bedrijven, enz. De foto's worden genummerd.
Een advertentie van het betreffende bedrijf wordt ook geplaatst.

Men moet dan zoeken welke foto bij de advertentie hoort.

Bedrijven, instellingen, winkeliers
die interesse hebben om een
advertentie te plaatsen + foto
(foto is gratis) kunnen contact

opnemen met
Drukkerij Weevers,
tel.(0575)551010d rukke r i j

Kunt u ook iets doen
voor de Zonnebloem7
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Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

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

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

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

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

Bouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. ^

r uw bijdrage op giro 145

5RWAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

el. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
i-mail: info@vanderwal-vorden.nl
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OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL
mullcf-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Wilt u het gehele
verspreidingsgebied

gemeente Bronckhorst
bereiken?

Het nieuws in weekblad
Contact over het wel en

wee binnen de gemeente
komt in de gehele gemeente

Bronckhorst

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe aan een fris en nieuw gezicht.
Vanwege onderhoud of renovatie, of omdat u gewoon zin hebt in een andere kleur
of nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk snel en professioneel wordt
uitgevoerd. Denk dan aan de Winterschilder. Wij bieden niet alleen gemak en
vakwerk, maar ook vorstelijk voordeel: in de wintermaanden biedt de Winterschilder
particuliere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke korting per man per dag!
En u hebt ondertussen uw handen vrij voor andere activiteiten.

Slechts 6% BTW bij oudere panden
Bewoont u een pand ouder dan vijftien jaar dat bestemd is voor permanente
bewoning? Dan berekenen wij, in plaats van 19% BTW, het lage tarief van 6%.
Voor zowel uw buiten- als uw binnenschilderwerk. Nog meer voordeel dus!

Neem contact met ons op voor Winterschilder-advies.

winter schilder, nl
S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

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



Voetbal

DINXPERLO - VORDEN SO
Vorden is met een flinke kater te-
ruggekeerd uit Dinxperlo. Trainer
Jan Ligtenberg zal zich ook in ge-
moede afvragen wat er met zijn
ploeg aan de hand is. Zoals voor-
gaande wedstrijden werd er zon-
dag ook een redelijke eerste helft
gespeeld om vervolgens in de
tweede helft compleet in te zak-
ken.

Vorden heeft het altijd moeilijk te-
gen de fysiek sterke ploeg uit Dinx-
perlo, die dit seizoen al een aantal
keren een flinke uitslag hebben
neergezet en zich inmiddels aan
de kop van de 4e klasse C heeft ge
plaatst. In de eerste helft van de
wedstrijd was geen krachtsver-
schil te merken. Dinxperlo speelde
wat slimmer dan Vorden. De spe
lopbouw en vooral het vervolg wat
de voorwaartsen daar aan geven is
nogal standaard en makkelijk te
verdedigen. Vorden kreeg dan ook
geen echte uitgespeelde kansen.

Op slag van rust kwam Vorden
door een ongelukkig doelpunt op
achterstand. Een slap ingeschoten
bal werd van richting veranderd
en doelman Kees Holtrigter restte
niet anders dan de bal uit het net
te halen. Toen Vorden in de 10e
minuut na rust door een verdedi-
gingsfout de 2-0 om de oren kreeg
stortte de ploeg volledig in. In alle
linies werd veel balverlies geleden
en het mag van geluk spreken, dat
de doelpuntenmachine van Dinx-
perlo op vijf bleef steken. Het lijkt,
dat Vorden steeds meer moeite
heeft om zich over een tegenvaller
heen te zetten. Iets wat in het ver-
leden een sterk punt was van de
geelzwarten. Een overwinning zou
het zelfvertrouwen weer kunnen
opvij zelen.

Uitslagen
Zaterdag 9 oktober: Vorden Al -
Sportclub Lochem A2 1-4, Vorden
BI - Voorst BI 3-5, Lochem SP C2 -
Vorden Cl 0-12, Vorden C2 - Epse
Cl 3-7, Angerlo Vooruit D2 - Vor-
den Dl D 0-7, Gazelle Nieuwland
D2 - Vorden D2 1-5, Vorden D3 -
Zelos D4 12-0, DW E4 - Vorden El
0-10, Vorden E2 - AZC E2 3-7, Does-
burg SC El -Vorden E3 3-2, Doetin-
chem E3 - Vorden E4 8-2, Vorden
Fl - AZC Fl 7-0, Vorden F3 -
Warnsveldse Boy F5 1-2, Vorden F4
- Doesburg SC F3 3-8, Vorden F5 -
Hoven de F2 0-8. Zondag 10 okto-
ber: Dinxperlo l - Vorden 5-0,
Dinxperlo 2 - Vorden 2 3-0, Vorden
5 - Socii 3 5-1, Vorden 6 - Steende
ren 4 3-1.

Programma
Zaterdag 16 oktober: ABS A2 - Vor-
den Al 13.00 , Colmschate B2 -
Vorden BI 14.30 , Vorden Cl -
Voorst Cl 13.00 , Helios C3 - Vor-
den C2 12.30 , Vorden D1D -
WHCZ D2 11.00 , Vorden D2 -
WHCZ D4 09.00 , Sprinkhanen D2
- Vorden D3 09.30 , Vorden El -
Concordia-Wehl E2 09.00, Pax E2 -
Vorden E2 10.30 , Vorden E3 - Zed-
dam El 11.00 , Vorden E4 - Pax E4
11.00 , Halle E2 - Vorden E5 11.00 ,"
Warnsveldse Boy Fl - Vorden Fl
11.00 , Vorden F2 - Warnsveldse
Boys F4 09.00 , Be Quick Z. F2 - Vor-
den F3 10.00 , Brummen F4 - Vor-
den F411.00 , Zelos F5 - Vorden F5
08.30. Senioren zondag 17 okto-
ber: Vorden l - Reunie l 14.00 ,
Vorden 2 - WVC 3 10.00 , Vorden 3
- Ruurlo 3 10.00 , Zelhem 4 - Vor-
den 5 09.30 , Dierense Boys 5 - Vor-
den 6 10.00.

RATTI
Zaterdag 16 oktober
Ratti 4 - DZSV 1; Klein Dochteren
BI - Ratti BI; Ratti Cl - Eefde C2;
Pax D3 - Ratti Dl; Viod E4 - Ratti El;
Ratti E2 - Viod E5; Ratti Fl - Doetin-
chem F3.

Zondag 17 oktober
Gorssel l - Ratti 1; Mee 5 - Ratti 2;
Ratti 3 - Pax 8; Loenermark l - Ratti l
(dames).

SOCII NIEUWS
Socii deed goede zaken door met
1-0 te winnen van Bearrix. De gas-
ten bleken Wichmond maar moei-
lijk te kunnen vinden en kort voor
aanvang 14.00 uur hadden ze het
elftal nog niet compleet zodat in
goed overleg een dik kwartier later
werd begonnen.

Het was een wedstrijd met vele
goede kansen voor Socii zodat ei-
genlijk de uitslag veel hoger had
moeten zijn. Het was halverwege
de tweede helft nog 0-0 toen na
een goede actie van Johan Riefel
die door gebroken was in het straf-
schop gebied werd neergehaald. Er
zat voor de veel te opvallende
scheidsrechter niets anders op dan
de bal op de stip te leggen.
Voor dit soort klusjes meld Jan
Willem Krijt zich die met een hard
droog schot het net wist te vinden
en de verdiende eindstand bepaal-
de 1-0.

Verdere uitslagen
W.H.C.Z.E8- Socii El 0-14 , Zelhem
Dl - Socii Dl 3-0 , Brummen C2 -
Socii Cl 0-11 , Socii - PAX 5 8-1 ,
Vorden 5 - Socii 3 5-1, Socii 4 - Loe
nenmarkt 6 2-5
E.D.S. 2 - Socii 5 10-1

Programma 16/17 oktober
Socii Al - Schalkhaar Al , E.D.S. -
Socii, PAX 4 - Socii 2 , Socii3 - Be
Quick Z6 , Socii 4 - Baakse Boys 4 ,
Brummen 5 - Socii 5

Collecte
verstandelijk
gehandicapten
De opbrengst van de collecte in
Vierakker/Wichmand en oude ge
deelte van Leesten was € 1.261,84.
Alle gulle gevers en collectanten
bedankt voor de mooie opbrengst.

P.C. DE
GRAAFSCHAP
Zondag 10 oktober j.l. was er een
samengestelde wedstrijd voor po-
ny's in Diepenheim. Daar behaal-
de Sebastiaan Hamer met Yvonne
een tweede prijs.In Brummen bij
de dressuurwedstrijd behaalde
Marit Kouwenhoven met Sara een
Ie prijs in de klasse L2 met 167
punten. Lisette Bijenhof met Simp-
ly the Best een Ie prijs in de klasse
LI met 161 punten

Leiders van Socii in
nieuwe kleding

Voor de leiders van zowel het
eerste als tweede team van Socii
was het afgelopen zondag een
speciale dag ze werden name-
lijk in het nieuw gestoken.

Het was de heer Rob Schouten van
b&a een bedrijf uit Deventer dat
doet in beleidsrendement die sa-
men met mevrouw en de kinderen
de moeite hadden genomen om de
kleding uit te reiken.

Op de foto ziet U dan ook alleen
maar blijde gezichten van trainer
Jan Steffens en de leiders Paul
Avink en André Eggink van Socii l
en Jan Schuppers en Gaston Besse
ling van Socii 2. Uiteraard werd
mevrouw in de bloemetjes gezet
en de heer Schouten van harte be
dankt zodat ook deze heren keurig
voor de dag komen tijdens het uit-
oefenen van hun hobby. Foto: Mike
Toker.

Hobbydub Vorden heeft dringend vers
bloed nodig!

Wanneer je op een donderdag-
morgen het Dorpscentrum bin-
nen stapt, hoor je in de gang al
het geluid van een cirkelzaag.
De trap af naar beneden en je
komt in een ruimte waar toe-
vallig deze morgen Jan, Gerot,
Piet, Herman en Geurt volop
aan het werk zijn. Bezig met al-
lerlei werkzaamheden zoals
verven, schuren, schaven, e.d.

Het is het domein van de hobby-
club "Vorden". Een clubje mensen
die drie halve dagen in de week
hier hun hobby uitoefenen. De vi-
trines aan de wand staan vol met
producten die de hobbyisten ge
maakt hebben: treintjes, kaarsen-
houders, stokpaardjes, spaarpot-
ten, kruiwagentjes voor in de tuin
(om er bloemen in te zetten). Dat
alles gemaakt uit beukenhout.

"We hebben bewust voor deze
houtsoort gekozen, omdat het
niet splintert. Met name van be
lang voor het kinderspeelgoed dat
wij hier ook maken", zo zegt Piet
Brouwer, de man die ons deze
morgen informeert over xie Vor-
dense hobbyclub en daarbij te-
vens een kleine alarmbel laat klin-
gelen. Zegt hij: "Wij hebben eigen-
lijk dringend behoefte aan meer
hobbyisten. De groep is de laatste
tijd wat geslonken en bestaat mo-
menteel uit 13 personen. Dat er
telkens wat personen afvallen

heeft natuurlijk ook met de leef-
tijd te maken. Ik behoor zelf met
mijn 68 jaren tot de jongste van
de club, de oudste is de negentig
al gepasseerd!

Wij zijn op de maandag- woens-
dag en donderdagmorgen van
9.00-12.00 uur open. Gemiddeld
zijn er hier dan 5 of 6 man bezig.
Veel minder moet het niet wor-
den, onze hobbymorgen moet ook
gezellig blijven, samen een kop
koffie drinken e.d. Dus ik zou zeg-
gen, 55 plussers en ouder, of men-
sen die over veel vrije tijd beschik-
ken, stap eens binnen, kijk wat
rond, misschien bevalt het je wel",
zo zegt Piet Brouwer, die tevens
een oproep doet aan mensen die
zich hier op latere leeftijd bijvoor-
beeld vanuit het westen, hebben
gevestigd en die graag een zinvol-
le invulling aan hun vrije tijd wil-
len geven".

Piet Brouwer kan er zelf over mee
praten. "Mijn vrouw en ik hebben
altijd in Maassluis gewoond. Van-
daar uit gingen we praktisch ieder
jaar op vakantie naar een cam-
ping ergens in de Achterhoek.
Dan was er altijd wel een "dagje
Vorden" bij, omdat het hier zo
mooi en rustig is en om hier een
ijsje te eten. Dus zeiden we na
mijn actieve loopbaan (Piet Brou-
wer werkte onder meer 25 jaar als
hoofd financiële administratie op

de T.U in Delft), we gaan in de Ach-
terhoek wonen. Dat het juist Vor-
den is geworden, is min of meer
toeval. De reden is eigenlijk dat
we op een plek wilden wonen
waar dicht in de buurt een zieken-
huis is gevestigd. Je wordt wat ou-
der en je weet maar nooit", zo
zegt Piet realistisch. De vijf kinde
ren wonen nog in de randstad en
vonden het prima dat pa en ma
naar de Achterhoek vertrokken.
"Nog geen twee uur met de auto
en we zijn bij jullie", zo werd er
door de kroost gereageerd.

Grappig dialect
Tijdens een repetitie van het Vor-
dens Mannenkoor kwam Piet
Brouwer in contact met Berend
Bekman, die hem vier jaar gele
den enthousiast maakte voor de
hobbyclub. (Tussen twee haakjes,
de hobbyclub "valt" onder de
SWOV. De club werd op 26 mei
1997 opgericht door Berend Bek-
man, Ab Luichies, Freek Bruggert
en coördinator Wim Janssen.) Piet
Brouwer: " Mijn vrouw en ik zijn
direct in de Vordense gemeen-
schap opgenomen. Praten in het
dialect kunnen we niet. We kun-
nen de mensen hier wel verstaan.
Weet je wat zo grappig is, wan-
neer je hier ergens op visite bent
en rondom je heen wordt er in het
dialect gesproken en je doet zelf je
mond open dan schakelt de visite
ook meteen over in het " Neder-

lands". Dan zeg ik, mensen praat
toch gewoon in je eigen taal ver-
der. Hoe ik het hier vind ? " Ie
raakt mien hier niet meer kwiet",
zo zegt Piet met veel gevoel voor
humor.

Wat hij met zijn verhaal wil aan-
geven, "mensen kom eens bij ons
binnen". Zijn vrouwen ook wel-
kom, zo vroegen we Piet. " Goeie
vraag, hebben we eigenlijk nooit
zo bij stil gestaan. Natuurlijk zijn
vrouwen ook welkom", zo zegt on-
ze gesprekspartner na enige aarze
ling! Zoals reeds genoemd, de hob-
byclub vaart onder de vlag van de
SWOV (Stichting Welzijn Ouderen
Vorden). Toen de initiatiefnemers
destijds het oprichten van de hob-
byclub bij de SWOV aankaarten,
werd er direct gezegd "Dit initia-
tief past in het streven van de
SWOV, meer zelfstandigheid voor
ouderen". De huur van de hobby-
ruimtes wordt ook door de Stich-
ting betaald.

Geen subsidie
Piet Brouwers: "De financiële
eindjes moeten we zelf aan elkaar
knopen. We krijgen geen subsidie.
De leden van de hobbyclub beta-
len per morgen 1,50 euro en daar
is de koffie bij inbegrepen. Mate
rialen moeten we als club zelf aan-
schaffen (hout, gereedschap, lijm
e.d.) Staat tegenover dat we diver-
se dingen die we hier maken, ook
verkopen. Zo is Jan Heijink bij-
voorbeeld dag- in, dag- uit, bezig
met het maken van puzzelbak-
ken. Bovendien staan we zo nu en
dan met een kraampje op de
markt, waar mensen onze spullen
kunnen kopen. Ook laten we ons
zien bij de plaatselijke ouderen-
bonden om daar over onze hobby-
club te vertellen.

Natuurlijk komt er ook een stukje
commercie om de hoek kijken.
We hebben natuurlijk tal van pro-
ducten bij ons om die ter plekke
te verkopen. De centjes gaan in
een potje, waaruit we weer mate
rialen kunnen aanschaffen. Trou-
wens, we maken ook wel dingen
op bestelling hoor", zo zegt Piet
die zijn "waar" als een echte koop-
man aanprijst! "Voor ik het ver-
geet, mochten er nog mensen zijn
die met het oog op Sinterklaas
nog speelgoed voor hun kroost
willen aanschaffen, laten ze rustig
bij ons binnen stappen. Alles is op
bestelling leverbaar", zo zegt Piet.



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

Gemeente Vorden
Postbus 9001

7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74

Fax: (0575) 55 74 44

E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl

Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van

08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van

14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere

vierde donderdag van de maand

(behalve in juli) geopend van

18.30-19.30 uur

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije

Meulenbroek

Donderdag: 10.00-11.00 uur
• Wethouder H. Boogaard

Donderdag 09.00-10.00 uur

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

Afspraken kunt u telefonisch

maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.

Wilt u buiten deze tijden een

afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook

telefonisch contact op met de

receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van

10.00-12.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5

Tel: (0900) 88 44 dag en nacht

(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van

politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):

• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur

• Donderdag: 13.30-17.30 uur

• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Werkzaamheden in
Vorden

Almenseweg

Vorige week is het wegdeel tussen
de Overweg en de bebouwde kom-
grens voor het verkeer opengesteld.
Op dit moment werkt de aannemer
aan het deel van de Overweg tot de
kruising met de Burg. Galleestraat.
Omstreeks 22 oktober wordt de
weg hier weer opengesteld. De
kruising van de Almenseweg met
de Burg. Galleestraat wordt in
maart 2005 gereconstrueerd. Het is
niet verstandig bij de reconstructie
van de Burg. Galleestraat ook deze
kruising te reconstrueren. De be-
reikbaarheid van de ondernemer
aan deze kruising zou te veel in het
gedrang komen.

Burg. Galleestraat, Enkweg
en Stationsweg

Op 11 oktober begint aannemers-
bedrijf Reef Infra BV met de recon-
structie van de Burg. Galleestraat.
Dit werk wordt in twee fasen uitge
voerd. De eerste fase loopt vanaf de
kruising met het Jebbink/Molenweg
tot aan de Almenseweg. De tweede
fase is tussen de Insulindelaan en
de Stationsweg (de kruising Almen-
seweg - Burg. Galleestraat - Insulin-
delaan hoort bij de reconstructie
van de Almenseweg). Met de onder-
nemers zijn wij overeengekomen
dat er in het grond- en funderings-
werk een extra fasering wordt
ingebouwd wordt ter hoogte van
het Wiemelink. Dit betekent dat
het asfalt wel verwijderd wordt tot
de kruising met de Almenseweg.
Het grondwerk (ontgraven, aan-
brengen zand en aanbrengen puin)
gebeurt echter in twee fasen.
Hierdoor blijven de bedrijven aan
de Burg. Galleestraat ter hoogte van
het Wiemelink het best bereikbaar.
De Zuivelhof blijft vanaf de Burg.
Galleestraat toegankelijk totdat de
Almenseweg zover klaar is dat men
daarover de Zuivelhof kan verlaten.
Als de Burg. Galleestraat klaar is tot
aan de Almenseweg bespreekt de
gemeente met de aannemer of het
haalbaar is ook het deel tussen de
Insulindelaan en de Stationsweg in
2004 te reconstrueren. Het is ook
mogelijk dat dit deel in het voor-
jaar van 2005 wordt aangepakt.

Afvalpas niet voor
inwoners van Vorden

In een bericht in de Stentor van
8 oktober jl. stond dat in all
gemeenten waar Berkel Milieu
afval inzamelt (dus ook in Vorden)
een afvalpas wordt verspreid. Dit
is niet correct. De afvalpas wordt
per l januari 2005 van kracht in
de gemeenten Brummen, Lochem/
Gorssel en Warnsveld/Zutphen.
De pas is bedoeld om in kaart te
brengen waar hoeveel afval van-
daan komt. In Vorden is door de
gemeentelijke herindeling de
besluitvorming hierover nog niet
afgerond. Daarom mogen inwo-
ners van Vorden bij een bezoek
aan de regionale afvalbrengpun-
ten in Zutphen en Lochem zich
gewoon blijven legitimeren met
een paspoort of rijbewijs.

Gemeente Vorden biedt inwoners
groot afscheidsfeest aan
Een nieuw tijdperk
breekt aan
De gemeente Vorden gaat op
l januari samen met Hengelo
Gld., Hummelo en Keppel,
Steenderen en Zelhem de nieuwe
gemeente Bronckhorst vormen.

Een oud tijdperk
sluiten we af
Het gemeentebestuur neemt
afscheid van haar werkzaam-
heden, het gemeentehuis verhuist
naar Hengelo Gld. Met andere
woorden: de gemeente Vorden
houdt op te bestaan. En dat wil
de gemeente natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan!

Daarom organiseert de gemeente
op 15 december a.s. in sporthal
't Jebbink een onvergetelijk af-
scheidsfeest voor alle inwoners
van de gemeente Vorden. De
sporthal is voor de gelegenheid
omgetoverd in winterse kerst
sferen en spetterende muziek en

hapjes en drankjes maken de
avond compleet! De zaal is open
vanaf 20.00 uur en de toegang is
gratis.

Dat wilt u toch niet missen! Kom
op 15 december met ons het
oude tijdperk afsluiten en het
nieuwe inluiden Schrijf
de datum nu vast in de agenda!!

MEENTEL

D e s t a n d v a n z a k e n

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Bronckhorst?
Burgemeester Kamerling neemt
afscheid aan het eind van dit
jaar. Voor de benoemingsproce-
dure van de nieuwe burgemeester
van Bronckhorst moet de nieuwe
gemeenteraad een profiel opstel-
len waaraan hij/zij moet voldoen.
Dit kan dus pas volgend jaar.
Daarna komt er een sollicitatie-
procedure waarbij onder meer

een vertrouwenscommissie uit de
gemeenteraad met kandidaten
spreekt. Deze procedure neemt
tot aan de benoeming door de
koningin meestal ongeveer een
halfjaar in beslag. Daar bovenop
komt nog de tijd die door een
eventueel burgemeestersreferen-
dum in beslag wordt genomen,
mocht de gemeenteraad ertoe

besluiten dit te organiseren. In de
tussentijd benoemt de commissa-
ris van de koningin een waarne-
mer. In de regel betreft het hier
niet één van de huidige burge
meesters van de aanstaande
Bronckhorst-gemeenten, maar
wie het wel wordt is ook nog niet
bekend. Wij houden u op de
hoogte.

De najaarsinzameling van grof snoei-afval in Vorden
vindt plaats op dinsdag 19 oktober.

Als u uw/grof snoeiafval voor deze aparte inzameling bewaart, wordt het
versnipperd en gecomposteerd. Gooi het in ieder geval niet in de grijze

container, want dat restafval wordt 'duur' verbrand.

Aanbiedregels
• Het afval dient strak gebundeld en niet zwaarder dan 10 kg
per bundel te zijn
• Zakken met bijvoorbeeld bladafval worden niet mee
genomen
• Takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter
• Niet meer dan 2 m' mag worden aangeboden
• uiterlijk 's ochtends om 07.00 uur aan de weg
• klachten tot i dag na Lnzameldag melden via de Afval
Informatie Lijn

Buitengebied
Inwoners van het buitengebied dienen zich uiterlijk 14 okto-
ber telefonisch aan te melden via de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu; tel. 0575 - 545 646 van 09.00 - 12.30 en van
13.00-16.00 uur.

Zelf brengen van grof snoei- en tuinafval
Deze inzameling is de enige gelegenheid dit najaar om grof snoeiafval

aan huis op te laten halen. Schoon snoei- en tuinafval kan ook
gratis gebracht worden naar de Afval Brengpunten aan Het Hoge 65 in

Vorden (2e zaterdag van de maand van 13.30 - 16.30 uur) en aan de
Dr. A. Ariënsstraat 33b in Steenderen (46 zaterdag van de maand van 13.30 -

16.30 uur) en tegen betaling aan de Letlandsestraat 8 in Zutphen, geopend op
werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur en op zaterdag van 09.00 -13.00 uur.berkel milieu



Van de Programmaraad Gelderland Oost UPC
In de vergadering van 30 septem-
ber jl. heeft de Programmaraad
Gelderland Oost een voorberei-
dend radioadvies opgesteld voor
de periode2005-2006. Voor de 16
zenders waarover de Programma-
raad mag adviseren is gekozen
voor: BBC Radio 2, BBC World
Service, Classic FM, Concert-
zender, France Inter, NDR 2,

Noordzee FM, Radio 10 Gold,
Radio 538, Radio Veronica, RTL
FM, Sky Radio, Yorin FM, WDR 2,
WDR 3 en WDR 4. Verplicht zijn
daarnaast: Radio l, Radio 2, 3FM ,
Radio 4, 7474 AM, 2 Nederlands-
talige Belgische zenders, Radio
Gelderland en één lokale publieke
zender. Voor de Belgische zenders
zijn VRT Radio l en VRT Radio 2

O P E N B A R E

gekozen en als de lokale zender
voor Vorden : Achterhoek FM. Met
dit advies meent de Programma-
raad een zo groot mogelijke ver-
scheidenheid aan programma-
typen te waarborgen. Overigens
wordt opgemerkt, dat vanwege de
gemeentelijke herindelingen in
de loop van 2005 wellicht een
andere lokale publieke zender

aangewezen moet worden. De
keuze van alle overige ±15 zen-
ders is een vrije keuze van de
kabelexploitant (UPC). Op 25
november a.s. stelt de Program-
maraad een definitief radioadvies
op. Kabelabonnees in Vorden kun-
nen indien gewenst tot 15 no-
vember a.s. hun zienswijze inzake
bovenstaand voorbereidend

advies gemotiveerd kenbaar
maken bij het secretariaat van de
Programmaraad: Garsenshof 33,
7231 LA Warnsveld. N.B. De
Programmaraad mag zich niet
bemoeien met de tarieven die
door kabelexploitant UPC zijn
vastgesteld. Indien u daar klach-
ten over heeft, dient u zich tot
UPC te wenden.

Bouwaanvragen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Larenseweg 4, voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan, datum ontvangst:

4 oktober 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Galgengoorweg 12, voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit, vrijstelling

voor: tijdelijke woonruimte
• Nieuwstad 61, voor het vergroten van een woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Lankhorsterstraat 18 in Wichmond, voor het plaatsen van een container
• Molenweg 6, voor het verbouwen van een bijgebouw, vrijstelling voor:

nokhoogte bijgebouw
• Zutphenseweg 3 en 3c, voor het verbouwen van twee winkelruimten

Ka p v e r g u n n i n g e n
• Lindeseweg 8, voor het kappen van 8 fijnsparren en 4 populieren, herplantplicht

voor: 3 beuken (maat 8-10)

A a n l e g v e r g u n n i n g e n
• Wientjesvoortseweg ongenummerd (circa 230 meter ten ZZW van de kruising

met de Galgengoorweg), voor het aanleggen van een poel

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Broekweg sectie

R nr. 196 / 423, in periode van 13 t/m 27 oktober

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het uitoefenen van het slijtersbedrij f in de inrichting

op de Dorpsstraat 18
• Vergunning verleend voor het houden van een afscheidsfeest door de gemeente

op 15 december in sporthal 't Jebbink

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

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g r e c t i f i c a t i e
Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO),
tot l juni 2006 vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1982' voor het plaatsen van een stacaravan op het perceel Larenseweg 4 in Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
14 oktober t/m 10 november 2004, ter inzage in het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn
kan een ieder schriftelijk zienswijzen aan ons kenbaar maken.

V r i j s t e l l i n g o v e r g a n g a m b a c h t s / d e t a i Iha n d e i s b e d r i j f n a a r
w o o n d o e l e i n d e n .
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen
verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' en 'Buitengebied
herziening 1995' voor het vergroten van een woning op de plaats van de
(voormalige) smederij op het perceel Spiekerweg 6, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie N, no's 344 t/m 347.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
14 oktober t/m 10 november 2004, ter inzage in het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn
kan een ieder schriftelijk zienswijzen aan ons kenbaar maken.

Monumenten
A a n v r a a g v e r g u n n i n g m o n u m e n t M o s s e l s e w e g 2
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat van 14 t/m 27
oktober 2004, op het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder
ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet
1988 voor het verbouwen van een boerderij op het perceel Mosselseweg 2 in
Vorden.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen
bij het college van burgemeester en wethouders.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 . 41
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 15 oktober tot en met 11 november 2004 ter inzage een melding artikel 8.41
Wet milieubeheer van:
• de heer A.J.J. Plakkenberg, Lankhorsterstraat 21, 7234 ST Wichmond voor

het veranderen van een melkrundveehouderij, volgens het Besluit
melkrundveehouderijen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Lankhorsterstraat 21 te Wichmond.

Meisjes BI PM Dash ronde verder in de beker;
winst in de tweede competitiewedstrijd

Bovenste rij van links naar rechts: Henco Elbrink (sponsor) Jonen Steenblik
Martine Slütter Karin Kamphuis Use Waarle Kimly Besselink Tineke Elbrink
(sponsor) Gerrit Limpers (trainer-coach). Onderste rij van links naar rechts:
Hanneke Kamphuis Marije Speijers Lise Elbrink Denise de Hart.

De Dash meiden moesten de
eerste bekerronde aantreden
tegen de A-jeugd van Loil. aan
de bekerronde mogen spelers
deelnemen tot en met 18 jaar.
Dash speelt met B-jeugd de be-
ker, de jongste is 12, de oudste
bijna 16.

Dit jonge talententeam wist vorig
seizoen door te dringen tot de hal-

ve finales. De verwachtingen voor
deze bekerronde zijn dus hoogge-
spannen. Deze eerste ronde kwam
Dash betrekkelijk makkelijk door.
Loil werd met 3-0 opzijgezet, met
name door de hoge servicedruk
van Dash. Loil was niet in staat om
aanvallend een vuist te maken.
Dash kon wel vanuit een redelijke
passing en veldverdediging aanval-
lend spelen, waartegen Loil weinig

verweer had. Setstanden: 25-9 25-
17 25-13. Wanneer de volgende
wedstrijd plaatsvindt en wie de
tegenstander wordt, is nog niet be-
kend, dit kunt u binnenkort op de
website: www.wdash.nl vinden.
Voorzien van gloednieuwe truien
en tassen van sponsor "Visser Mo-
de" (zie foto) begon Dash aan de
tweede competitiewedstrijd van
dit seizoen. Doelstelling is om de
eerste helft bij de eerste zes teams
van de hoofdklasse te eindigen,
waarna deze teams de tweede
helft van het seizoen in een dubbe-
le competitie om het kampioen-
schap gaan strijden. Afgelopen za-
terdag was Victoria de tegenstan-
der. Door een vergissing van de
bond is dit team in de hoofdklasse
terechtgekomen. Dit was ook goed
te merken aan het wedstrijdver-
loop. In een weinig enerverende
wedstrijd werden de "Victoriaan-
sen" binnen een uur met een 4-0
nederlaag naar de kleedkamer ver-
wezen. Op 16 oktober kan Dash la-
ten zien waar ze staan. VCV uit
Varsseveld is dan de tegenstander.
Van dit team werd vorig seizoen in
Varsseveld verloren. De Dash mei-
den zullen deze wedstrijd dan ook
zeer scherp moeten spelen om van
VCV te kunnen winnen.

"Vetnippeltrophee" voor
Maikel Roeterdink
In het buurtschap Kranenburg
werd zaterdagmiddag onder
ideale weersomstandigheden
de jaarlijkse grasbaanwedstrijd
van de VAMC "De Graafschaprij-
ders" verreden.

De coureurs streden voor de zeer
begeerlijke trophee die in Vorden-
se motorsportkringen als de " vet-
nippeltrophee" wordt aangeduid.
De organisatie was uitermate te-
vreden met het deelnemersveld. In
totaal 25 seniorrijders, 5 jeugdrij-
ders en 7 zijspannen gaven het eve-
nement allure. De deelname van
Calle Sjooi uit Zweden gaf het ge
heel nog een internationaal tintje.
Trouwens de Scandinaviër deed
het met zijn tweede plaats meer
dan uitstekend. De jeugd wedstrijd

werd gewonnen door Bas Klein Ha-
neveld, terwijl Herbert Enzerink
bij de zij spanners zegevierde.

In de finale kwamen acht coureurs
aan de start die er een spannende
wedstrijd van maakten. De uitslag
was als volgt: l Maikel Roeterdink
10 punten;2 Calle Sjooi, 8 punten;3
Erwin Plekkenpol 7 punten; 4 Ste-
phan Braakhekke 6 punten; 5 Mar-
cel Bulten 5 punten.
Jeugd: l Bas Klein Haneveld 10
punten; 2 Ron ten Have 8 punten;
3 Torn Berends 7 punten.
Zijspan: l Herbert Enzerink 45
punten; 2 Danny Visser/ Waanders
42; 3 Jeroen Visser/ Ramond Wen-
tink 33; 4 Grotenhuis/ Slotboom
28; 5 Rien Mombarg/ Smit junior
27 punten.

Wilt u het gehele verspreidingsgebied
gemeente Bronckhorst bereiken?

Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee
binnen de gemeente komt in de gehele gemeente Bronckhorst



N I E U W S N F O R M A T I E

uit de

BRON
U KUNT DE ZES POLITIEKE PARTIJEN SAMEN ONTMOETEN.
ZE ZIJN TE VINDEN OP:

Wo 27 oktober

Za 30 oktober

Do 4 november

Za 6 november

Za 13 november

Wo 17 november

20.00 uur Lijsttrekkersdebat in de Gouden
Karper in Hummelo en Keppel.
Organisatie: Journaal
Zelhem/drukkerij Van Barneveld.

11.00 - 15.00 uur Start politieke karavaan in
Bronkhorst. Vandaar lopend
naar de markt in Steenderen.

20.00 uur Lijsttrekkersdebat in zaal
Leemreis in Hengelo.
Organisatie: de Bronckhorster.

11.00 - 15.00 uur Politieke karavaan op de markt
in Vorden.

11.00 -15.00 uur Politieke karavaan op de markt
in Zelhem.

verkiezingen Afsluitende avond in en rond
het gemeentehuis Zelhem.
Organisatie: Radio Ideaal.

Bovendien komen ze individueel nog op veel andere plaatsen.

In contact
met de politiek
Vanaf nu besteden de weekbladen Contact en het
Zelhems journaal wekelijks ruim aandacht aan de
gemeenteraadsverkiezingen van Bronckhorst i.o.
op 17 november.

Uw toekomstige gemeenteraadsleden maken zich
op voor de verkiezingen. Ze laten zich overal zien,
u kunt ze overal spreken. Luister en lees wat ze te
zeggen hebben. Want op 17 november zijn de ver-
kiezingen, en van uw stem hangt veel af! Steun de
ideeën waar u achter staat, help de politici die ze
willen uitvoeren. Als u stemt, wordt u immers
(mee)geteld....

Blijf op de hoogte en kijk ook op:
www.ideaal.org
Radio Ideaal zorgt dagelijks voor achtergronden bij het
politieke nieuws onder meer van 17.00 - 19.00 uur, en op
ma t/m do ook van 22.00 - 23.00 uur. Uitgebreide tijden
en programma's staan op de website. De zender is te
vinden op: FM 105.1, FM 105.8 en FM 106.5. Let op: u kunt
er nu ook stemmen over de stelling in deze krant!

www.contact.nl
Voor meer informatie over deze krant.

www.bronckhorst.nl
Er is al het een en ander te vinden op de website van de
toekomstige gemeente. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
foto's van de bouw van het tijdelijke gemeentehuis.

En de politieke partijen:
www.d66bronckhorst.nl
www.wdbronddiorst.nl
www.cdabronckhorst.nl
www.bronckhorst.pvda.nl
www.groenUjiks.nl
www.bî nckhorst.sgpchiistenuniejil

Openbaar vervoer
is niet meer

van deze
tijd!!!!!!!

Laat uw stem
nu ook horen!
Uw antwoorden worden gebruikt bij de
debatavonden en tijdens de politieke
karavaan. Reageer deze week op de
nevenstaande stelling

Reageren kan via de website
van radio Ideaal
of
GRATIS per briefkaart naar:
Gemeente Bronckhorst i.o.
Gemeentegriffier
Antwoordnummer 1514
7020 ZX Zelhem

Verkeer en vervoer
Politici zijn het soms met elkaar eens. Dat is handig, want dan kun je snel aan de slag. Neem verkeer en
vervoer: de zes partijen in Bronckhorst vinden de regiotaxi prima, het openbaar vervoer magertjes, een
rondweg om Hummelo broodnodig, en over het algemeen verkeersdrempels irritant. Het lijkt wel een-
richtingsverkeer in de politiek! Schijn bedriegt.... Want bijvoorbeeld aparte fietspaden langs de wegen en
onderhoud aan het wegdek kost geld. Dat Ugt niet voor het oprapen, zeker niet na deze grote herinde-
ling. Als u stemt, bepaalt a mee waar uw geld aan wordt besteed. Daarom een kijkje naar de verschillen.

Groenlinks
Centraal overstappunt OV in Hengelo
Verkeer en vervoer is voor Groenlinks een
belangrijk thema waarover uitgesproken
standpunten bestaan: minder auto; meer
trein, bus en fiets. "Een grote plattelands-
gemeente is echter niet hetzelfde als een
stad" zegt lijsttrekker Max Noordhoek. "Als
je afgelegen woont kun je vaak niet zonder.
auto."

Toch zal GroenLinks proberen de komende
raadsperiode het openbaar vervoer te stimule-
ren en de verkeersveiligheid te verbeteren.
Noordhoek is er enthousiast over: "Ons concrete
plan is om in Hengelo een centraal overstap-
punt te maken, het liefst dicht bij het gemeen-
tehuis. Hier stoppen de Syntusbussen en zijn ook de begin- en
eindpunten van de buurtbussen naar de vier andere kernen.
Deze 'ster1 kan worden aangevuld met belbus en regiotaxi."
Verder staat verbetering en aanleg van veilige en snelle door-
gaande fietspaden op het programma. Een ander belangrijk
thema is de verkeersveiligheid. Noordhoek:"In alle woon-
wijken willen we een maximumsnelheid van 30 kilometer

per uur instellen. De wegen van en naar woon-
wijken moeten veiliger worden ingericht.
Er moeten duidelijk aangegeven fietsstroken
komen waarop je niet mag parkeren." Omdat
niet iedereen zich aan de maximumsnelheden
houdt en politiecontrole duur is en niet veel
helpt, blijven verkeersdrempels nodig. "Het is
een vorm van lik-op-stuk beleid: een overtre-
ding kost je een paar schokbrekers." Een moei-
lijk op te lossen knelpunt vormt het doorgaan-
de vrachtverkeer op enkele provinciale wegen.
"De meeste vrachtwagens komen aan één kant
de gemeente binnen en rijden er aan de andere
kant weer uit. Economisch nut voor onze ge
meente is er niet, wel veel overlast en vervui-

ling. Het vrachtverkeer hoort in ieder geval niet thuis in de
dorpskernen. Maar ook mag de natuur niet worden aange-
tast. Die twee eisen zijn moeilijk te combineren. Dat lukt al-
leen als we maatregelen nemen om het vrachtverkeer sterk
te ontmoedigen. Wij stellen het belang van onze burgers en
van de natuur in Bronckhorst voorop, niét het belang van de
vervoerder."

BRONCKHORST Hengelo Steenderen Vorden Alhem Hummelo & Keppel
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PvdA Beter openbaar
vervoer wordt beter benut

CDA Drempels eerst kijken
naar de bijwerkingen
"Verkeersveiligheid heeft de afgelopen tien
jaar veel aandacht gehad, en dat is nog steeds
nodig. Vooral de provincie moet gaan betalen
voor nieuwe projecten." Lijsttrekker Ab Boers
ziet nog veel knelpunten wat het
verkeer betreft. "Maar het is geen
'hot-item'. De wegen zijn goed
onderhouden, daar hoeft niet zo-
veel extra geld naar toe."

Er is in het recente verleden het nodige
verspijkerd aan de straten en wegen
in Bronckhorst. Beroemd, en in-
middels berucht, zijn de vele drem-
pels die erbij gekomen zijn. "Ik denk
dat de drempel in Achter-Drempt,
voorbij de kerk de hoogste is", schat
Boers. "Voor automobilisten de meest
irritante, en ik denk voor het land-
bouwverkeer een onneembare puk-
kel." Wat het CDA betreft liggen er nu wel genoeg
drempels. "Ze zijn goed als ze bijdragen aan het
duurzaam veiliger maken van de straat. We moe-
ten nu dan ook het effect bekijken voor we er meer
bij maken. Net als bij een medicijn: eerst kijken
naar de bijwerkingen." Een top drie van gevaarlijke
situaties weet Boers wel op te noemen: "Het verkeer

door het dorp Hummelo waar fietsers, wandelaars
en auto's over één weg gaan. Hier zou een rondweg
moeten komen. Hetzelfde geldt voor Halle waar het
verkeer dwars doorheen rijdt. En op de Wilden-

borchseweg van Vorden naar Lochem
rijden de fietsers pal naast het vracht-
verkeer." Het CDA pleit dan ook voor
vrij liggende fietspaden. "En voor ver-
keerscontroles, juist op die gevaarlijke
wegen. Het heeft niet zoveel invloed
op de veiligheid als je auto's bekeurt
die op een 80 kilometer weg met een
vrij liggend fietspad te hard rijden.
"Wat betreft openbaar vervoer onder-
kent Boers het belang van een goede
verbinding tussen Bronckhorst, Doe-
tinchem en Zutphen. "Hier werken
veel van onze inwoners. Een ader die
in stand gehouden moet worden. Dat
is voor ons van essentieel belang. Maar

wij kunnen niet veel meer doen dan lobbyen bij de
provincie. Die moet uiteindelijk met busexploitan-
ten bekijken hoe de buslijnen overeind blijven. En
als je dan weet dat veel kernen niet bereikt worden
met het openbaar vervoer, dan weet je ook hoe
enorm belangrijk de Regiotaxi voor ons gebied is.
Met name voor ouderen en minder validen."

ChristenUnie-SGP
Aandacht verkeersveiligheid op scholen

"Volwassenen en kinderen moe-
ten rustig naar en door de dorpen
kunnen fietsen en wandelen. Ze
mogen geen last ondervinden van
hard rijdend verkeer." Greet Ep-
pink verwoordt de visie van de
PvdA over verkeer en vervoer. "We
willen de snelheid van auto's in de
kernen zoveel mogelijk beperken
tot 30 kilometer per uur. Kinde-
ren moeten veilig naar het zwem-
bad, de sporthal en de sportvel-
den kunnen gaan."

"Doorgaand verkeer hoort niet in de
dorpskernen. Waar mogelijk kiezen
we voor rondwegen. Waar gevaar-
lijke situaties op kruispunten ont-
staan, moeten we zor-
gen voor een veilige situ-
atie. Inwoners zijn wel-
kom deze punten aan te
geven zodat de PvdA
daar op in kan spelen.
Verder komt er in Hen-
gelo een proef: er wordt
een drempel op een uit-
gangsweg verwijderd
terwijl de versmalling
blijft bestaan. Een goed
idee om het uit te probe-
ren. Als dit namelijk
geen verschil maakt in
de verkeerssituatie, dan
worden ook de andere drempels ver-
wijderd bij de uitgangswegen rich-
ting Zelhem, Ruurlo en Veldhoek."

De PvdA heeft vijftien programma-
punten, en het één is niet belang-
rijker is dan het ander. Bereikbaarheid
is dus 'gewoon' een belangrijk thema.
Eppink: "We beschouwen goede be-
reikbaarheid van de kernen met be-
taalbaar openbaar vervoer als een ba-
sisvoorziening. Als er beter openbaar
vervoer is, dan maken de mensen er
ook meer gebruik van. Spitsbusjes
(een bus die alleen tijdens de spits
rijdt) en de regiotaxi kunnen een
handreiking vormen om meer met
het openbaar vervoer te reizen. De
belangrijkste knooppunten van en
met het openbaar vervoer moeten
'transferpunten' worden. De PvdA wil
dat je op zo'n punt auto, fiets of

brommer veilig kunt
achterlaten en desge-
wenst kunt carpoolen."
Zand- en klinkerwegen
maken een belangrijk
deel uit van het lande
lijke karakter van het
buitengebied van Bronck-
horst. Eppink. "Herstel
oorspronkelijke zandpa-
den in ere, en sluit veel
zandwegen af voor door-
gaand autoverkeer.
Neem het onderhoud
van deze karakteristieke
wegen op in een goede

planning, eventueel met extra
middelen. Kortom, de PvdA wil deze
wegen beschermen."

"Verkeer en vervoer zijn in Bronckhorst best goed geregeld", vindt
Gerrit Averesch van de ChristenUnie-SGP. "Ik ken amper grote knel-
punten, behalve dan in Hummelo. Daar moet een rondweg ko-
men." Natuurlijk, er zijn altijd wel kleine problemen. "Dat vinden
we geen reden om verkeer en vervoer hoog op de prioriteitenlijst te
plaatsen."

In een gemeente die samengevoegd wordt, ontstaan veel kosten. Er zal
niet genoeg geld zijn om alle wensen te bekostigen dus moet je keuzes
maken, vertelt Gerrit Averesch. "Uiteraard zijn wij voor het voortbestaan

WD Maatregelen?
Eerst provinciaal,
dan plaatselijk

van bijvoorbeeld de regiotaxi, maar niet ten koste van
alles." hi elk geval moet er geld zijn om het wegennet
goed te onderhouden. "Als asfaltwegen afbrokkelen
door de brede (landbouwvoertuigen, moet daar wat
aan gedaan worden. Anders worden de
bermen kapot gereden. Daarin liggen
echter ook riolering en leidingen van
nutsbedrijven." Wil je voorkomen dat
buschauffeurs in de ziektewet belanden
met een kapotte rug, dat de brandweer
nog sneller ter plekke kan zijn en dat ge-
wonden of zieken ook nog sneller ver-
voerd worden? "Leg dan géén extra
drempels meer aan. Jammer van het
geld. Ze voldoen meestal niet aan het
beoogde doel: meer veiligheid. Sommige
automobilisten geven na een drempel
juist extra gas om de verloren tijd in te
halen. Ze zijn zoals gezegd funest voor

het openbaar vervoer." Dat laatste heeft zeker de
aandacht van de CU/SGP. "In het voorjaar heeft de SGP
in de Provinciale Staten van Gelderland actie gevoerd
tegen het saneren van lijnen in kleine kernen. Het is

natuurlijk niet altijd economisch haal-
baar om deze lijnen te behouden. Daarom
moet je zoeken na"ar alternatieven zoals
de belbus, beltaxi en de mobimax."

Een punt dat de ChristenUnie-SGP wél in
het verkiezingsprogramma heeft staan is
verkeersveiligheid op scholen. "Verkeersles,
gevolgd door een examen. Dat heb ik
vroeger ook gehad en dat beviel goed. Dit
moet de gemeente zelf goed regelen. Ook
moet de politie hierin een rol hebben.
Agenten kunnen bijvoorbeeld fietscontrole
op scholen uitvoeren en gastlessen geven.
Dit past binnen hun preventietaken."

"De infrastructuur in Bronck-
horst moet zodanig zijn dat re-
gionaal verkeer goed kan door-
stromen. Het zou goed zijn als
de A18 doorgetrokken wordt,
daarmee ontlast je de wegen
naar het westen. Nu moet al het
verkeer zich door die kleine
plaatsen wringen." Gerrit te
Velthuis, vijfde op de lijst,
schetst de visie van de WD.

In het programma van de WD
staat verkeer en vervoer onder
'mobiliteit'. Een onderwerp dat
momenteel te veel hapsnap beleid
is, stelt Te Velthuis. "We zijn voor-
al bezig met plaatselijke oplossin-
gen. Neem het verkeersknelpunt
in Hummelo, echt een probleem.
Maar ook hiervoor geldt
dat een rondweg een
korte termijn oplossing
is. We moeten het ver-
keer eerst regionaal rege-
len en dan kijken wat er
plaatselijk nog gedaan
moet worden. Ook wat
dat betreft is de herinde-
ling gunstig, Bronck-
horst kijkt verder dan
vijf kleine gemeenten."
En om maar weer even
een drempeltje te nemen:

"Er zijn er veel te veel en ze geven
schijnveiligheid. Automobilisten
remmen af om vervolgens weer
plankgas te geven. Dat is nog
belastend voor het milieu ook. In
andere delen van het land worden
drempels al weer weggehaald. De
enige drempel die z'n nut heeft be-
wezen ligt op de kruising Baakse-
weg-Kruisdijk in Vorden. Je moet
die dingen niet domweg overal
neerplempen." De WD vindt dat
het openbaar vervoer goed genoeg
geregeld. Te Velthuis: "De verbin-
ding noord zuid is goed, oost west
is lastig. Bussen hebben geen zin
als er niemand in gaat zitten. We
moeten het product afstemmen
op de vraag." De kernen zijn vol-
gens de WD voldoende bereik-

baar, er mag alleen wel
wat meer en vooral
lange parkeergelegen-
heid komen. "Nu staat
alles soms vol blik.
Maar opnieuw: dit is
een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid van
gemeente en onder-
nemers. Als er nieuwe
winkels komen, moe-
ten ze zorgen voor vol-
doende parkeergelegen-
heid voor hun klanten."

D66

Ten van de vijf kernpunten waar D66 Bronck-
horst de komende vijfjaar de nadruk op wil
leggen zijn structurele oplossingen voor het
verkeer. Daarvoor is een integraal verkeersplan
nodig", zegt Pascal Serrarens, nummer zeven op
de lijst. " Verkeer stopt niet bij de gemeente-
grens, er moet dus overleg zijn met Doetinchem,
Zutphen en de provincie."

Het integraal verkeersplan van D66 gaat over beper-
king van verkeersoverlast in de kernen door veel en
zwaar verkeer, maar gaat ook over parkeermogelijk-
heden, zegt Pascal Serrarens. "Op de agenda van be-
trokkenen en gemeente hoort verkeer en verkeers-
veiligheid een vaste plaats te krijgen." Een ander
onderdeel van het verkeersplan van D66 bestaat uit
de zorg voor het netwerk van fietspaden en fietsstro-
ken. Serrarens: "Deze zijn belangrijk voor het toe-
risme, maar ook voor schoolgaande jeugd. Denk aan
verlichting en oversteekmogelijkheden. Als ergens
het zicht op het verkeer onvoldoende is, moet dat
verbeterd worden. Een route moet goed begaanbaar
zijn voor voetgangers, mensen in een rolstoel of met
een kinderwagen. Veilig oversteken hoort daarbij."
En al kan niet overal altijd een agent staan, verkeers-
controles door de politie zijn helaas wel nodig.

"Verkeersborden temperen de snelheid ook. Dertig-
kilometer zones in de bebouwde kom zijn goed: snel-
heidsborden werken preventief. Verder kun je de
snelheid nog inperken met verkeersremmende
maatregelen, al kijkt D66 graag naar alternatieven
voor verkeersdrempels. In veel gevallen zijn betere
alternatieven mogelijk. Hoge drempels veroorzaken
te veel narigheid. Dat geldt voor landbouwwerktuig,
vrachtverkeer, het openbaar vervoer en voor ambu-
lances, maar ook voor omwonenden/'Doorgaande
buslijnen die regelmatig rijden vindt D66 belangrijk
voor het vervoer over gro-
tere afstanden en aanslui-
ting op de trein.

"Voor verbindingen tus-
sen de kernen en grote de-
len van het buitengebied
is vervoer op maat de
beste oplossing. De regio-
taxi speelt daarin een be-
langrijke rol. Het is niet
haalbaar om fijnmazig
openbaar vervoer te reali-
seren dat regelmatig alle
kernen aandoet." Ml



L KEUKENS

^ SANITAIR

^m TEGELS

W NATUURSTEEN

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

DE
BESTE
KEUS

HOLTSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

BEDRIJF5DIEM5TEM
glasbewassing - interieurverzorging

Wij zoeken per l november a.s.:

2 interieurverzorg(st)ers

Voor een project in Ruurlo
in de vroege ochtenduren.

Ervaring is een pré.

Heeft u interesse?
Neem dan contact op via
Tel.nr. 0575-460411/06-51555972

FUNBAR : KARAOKE

i''
l Ml

jr
Kalebassen

0 en Pompoenen
V0* Nu volop keuze!

Verkooppunt Rondweg Vorden

Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50
*Eefcfe, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 'Borculo,

Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00
Lochem, Wolters Keukens 22:10*Diepenheim, Garage Roessink

22:30 * Neede, O/de Motte 22:40 * Haarlo, Zaal prinsen 22:50 *
Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40 * Epse,

Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55 * Hotten, Klavier 22:30 *

Dijkerhoek, Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

rada Sports

Een leuke en afwisselende les voor
uw dochter of zoon?
Dat kan bij Strada Sports.

Wij starten weer met onze kidsaero-
bicslessen. Tijdens de lessen leren de
kinderen leuke dansjes van t.v. De
lessen zijn voor kinderen vanaf 6 jaar.

Interesse? Neem dan contact op met
één van onze instructeurs.

Strada Sports Vaassen
*<: Kouwenaarspad 18, 8172 EA Vaassen

T 0578 56 00 60, F 0578 56 07 87

Strada Sports Vorden
Burg. Galleestraat67a, 7251 EA Vorden

x T 0575 55 40 91, F 0575 55 40 97

www.stradasports.nl

HOUT
VERSNIPPEREN?

Bel dan
Edwin Bretveld

na 16.30 uur
06-51 923 274

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

1919

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-18.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

R E I J R I N K
HOTEL RESTAURANT Z A A L

Zondag 17 oktober a.s.
STAMPPOTTENBUFFET

met
BLAASKAPEL DE KNOLLENTREKKERS

Gespecialiseerd in het spelen van
Egerlandermuziek!

'n Gezellige middag vol met heerlijk eten en
feestelijke muziek.

De Knollentrekkers uit Borculo spelen muziek voor
jong en oud, perfect voor een middag uit met uw

vrienden, buurt, familie, club of vereniging.
U kunt tevens meedoen aan het kampioenschap

boomstamzagen op de klanken van de kapel.

Tijd: 14.00- 18.00 uur
Prijs: € 25,- All-in prijs!!

Voor reserveringen en informatie:
Hotel Restaurant Reijrink

Lievelde
Tel. 0544-371287

info@reijrink.nl. www.reijrink.nl

85 iaar
Pa. Jansen „de Smid"w

Wie jarig is trakteert:

wij geven 25% korting
op alle artikelen.

Elke maand vanaf € 10,- één kassabon inleveren bij de kassa
met naam en adres voor drie grote prijzen die elke maand
worden getrokken uit de bus.
Voor de maand oktober prijzen o.a.:

Ie prijs: Severin koffiezetapparaat
2e prijs: Inventum elektrische onderdeken
3e prijs: Tefal brood/croissantrooster
Deze actie loopt tot en met eind december 2004.

Fa. Jansen „de Smid"
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

U W A D R E S



5 jarig bestaan Ruitersport Sueters Opening gerestaureerde
Staringkoepel

Van links naar rechts de gelukkige prijswinnaars: Mevr. Schut (Euro750), Dhr.Van Beek (Euro 250), eig.Hetty Sueters, Mevr.
ter Huerne (Euro 500), Dhr. en Mevr.Frielink (Euro 1000J

Inmiddels is het al weer 5 jaar
geleden dat Ruitersport Sueters
aan de Spalstraat 24 te Hengelo
Gld. een winkel in ruitersport-
artikelen is begonnen. Met een
volledige collectie en door het
bieden van een omvangrijke
service heeft zij een groot rela-
tiebestand in de regio opge-
bouwd.

In het kader van haar 5 jarig be-
staan heeft Ruitersport Sueters ge-
durende de jubileummaand sep-

tember 2004 een aktie georgani-
seerd voor haar relaties. Bij beste-
ding van telkens een bedrag van
€ 50,= is l lot aangemaakt die ver-
volgens in een gesloten bus in de
winkel is gedeponeerd. De loten
zijn op 29 september jongstleden,
de dag van oprichting, door eige-
naresse Hetty Sueters getrokken.
De prijzen varieren van: € l .000,=
(hoofdprijs), € 750,=, € 500,= tot
€ 250,=. Er is in de jubileummaand
door vele relaties extra ingekocht
om meerdere malen mee te kun-

nen dingen naar deze prijzen. Om
de feestvreugde niet direct af te
breken heeft Ruitersport Sueters
besloten om gedurende het jubi-
leumjaar 2004 op de volledige
wintercollectie 10% korting te ver-
strekken.

Hetty Sueters en haar medewerk-
sters nodigen u dan ook van harte
uit om eens een kijkje te komen
nemen in de sfeervolle ruitersport-
zaak aan de Spalstraat 24, te Hen-
gelo Gld."

Hairlook Simone
introduceert de laserbeamer
Met een laserbeamer kan elke
klant bij Hairlook Simone, aan
de Rentenierstraat 6 te Lichten-
voorde, de gewenste haardos
krijgen die ze maar willen. Met
behulp van dit nieuwe laserap-
paraat worden acht plukjes na-
tuurlijk haar (hairextensions)
tegelijk aan het haar van de
klant vastgezet. Een nieuwe me-
thode om hairextensions op
een verfijnde manier in te zet-
ten, waarbij de aanhechting
nauwelijks nog voelbaar en
zichtbaar is. „Weliswaar een se-
cuur werk, maar veel minder
tijdrovend dan de andere
methoden van haar aanzetten",
vertelt eigenaresse Simone.

Na het volgen van een cursus
waarvoor Simone en haar mede
werkster Inge helemaal naar Bel-
gië gingen, is de kapsalon heel
trots dat ze als één van de eerste
kapsalons in Nederland deze nieu-
we laserbeamer hebben. Op dit
moment zijn er drie kapsalons die
werken met een laserbeamer om
haar in te zetten. „De belangstel-
ling is nu al zeer groot, en mede
door een website komen er klan-
ten uit alle windstreken van
Nederland naar onze salon om bij-
voorbeeld hun haar te laten ver-
lengen."

Met behulp van de laserbeamer
worden de plukjes haar als het wa-
re erin geschoten. De eenvoud van
deze methode doet denken aan
„oorbellen schieten" bij de j uwe
lier. De plukjes of haarstrengen tot
aan een lengte van 50 centimeters
zijn van natuurlijk Europees of
Aziatisch haar. Het haar is glan-

zend en veerkrachtig en heeft de
zelfde structuur als het eigenhaar.
Daardoor kan de nieuwe haardos
vele malen gewassen worden, ge
kleurd of gepermanent worden
zonder los te laten. Voor een goed
advies houdt Hairlook Simone
vooraf een persoonlijk gesprek
over de mogelijkheden met hair-
extensions, het onderhoud van
het haar en de kosten ervan. „Men-
sen zijn vaak bang dat hairexten-
sions slecht is voor het haar; dat
het afbreekt en zo. Maar hairex-
tensions via deze methode is abso-
luut niet schadelijk voor het eigen
haar. Wij hebben verschillende
klanten met heel dun en breek-
baar haar die ook een verlenging
hebben. Het haar van deze klanten
is juist beter geworden omdat het

vanzelf al goed valt." Een haarver-
lenging blijft drie tot zes maanden
zitten.
Hairextension met behulp van de
laserbeamer kan een uitkomst
zijn voor zwangere vrouwen. „Zij
hebben tijdens de zwangerschap
en erna vaak te kampen met
slecht en bros haar. Dit probleem
heeft aanleiding gegeven om mee
te doen aan de Babybeurs die op 7
november a.s. in het Sourcy-center
wordt gehouden. Daar zullen wij
demonstreren hoe mooi haar kan
worden met de toepassing van
hairextension met behulp van de
laserbeamer."

Meer informatie is te vinden op de
website van Hairlook Simone:
www.hairlooksimone.nl

Vereniging Natuurmonumen-
ten houdt op zaterdag 16 okto-
ber open huis in de Staringkoe-
pel ter gelegenheid van de vol-
tooiing van de restauratie. Bos-
wachters en vrijwilligers zijn op
deze dag tussen 10 en 16 uur
aanwezig om bezoekers te ont-
vangen en te vertellen over de
restauratie van het voormalige
theekoepeltje langs de Berkel.

Na 16 oktober is de Staringkoepel
dagelijks gratis toegankelijk. Het
gebouwtje is ingericht met infor-
matie over de geschiedenis en om-
geving van de koepel. Een voetveer
brengt wandelaars vanaf het
schouw- en wandelpad langs de
Berkel naar de theekoepel aan de
overzijde. Het schouwpad is be
reikbaar vanaf de Dochterense
weg, tussen Groot en Klein Dochte
ren, ten westen van Lochem.

STARINGKOEPEL
Het theekoepeltje is zo'n 150 jaar
geleden gebouwd langs de Berkel.
Opdrachtgeefster was mevrouw
Constantia Staring, de jongste
dochter van de beroemde dichter
A.C.W. Staring. Tot aan haar dood
in 1893 kwam ze vaak in de koepel
om er te gemeten van de rust en de
natuur. Bij de restauratie is een ge
dicht van haar vader aangebracht
op een van de muren. Een hout-
snijder heeft er een kunstwerk bij

gemaakt, dat is aangebracht op
het plafond van de bovenste ver-
dieping.

RESTAURATIE
Na 1893 verloor de koepel langza-
merhand haar functie en raakte in
verval, tot er niet meer van over
was dan een ruïne. In 2001 maakte
Natuurmonumenten een plan
voor de restauratie van de koepel.
De realisatie is mede mogelijk ge
maakt dankzij financiële steun
van de Provincie Gelderland en
Gemeente Lochem. Het project is
uitgevoerd door leerling-bouwvak-
kers, in de vorm van een "leerling-
bouwplaats".

VOETVEER
Onderdeel van het restauratieplan
was de aanleg van een voetveer
over de Berkel, waarmee cultuur-
liefhebbers en passanten de thee
koepel vanaf het wandelpad aan
de overzijde van de Berkel zouden
kunnen bereiken. Het wandelpad
is bereikbaar vanaf de doorgaande
weg Zutphen Lochem. Afslaan
richting Almen, dan rechtsaf de
Lageweg op en na 2,5 km linksaf
de Dochterenseweg inslaan. Het
wandelpad kruist deze weg juist
voor het bruggetje over de Berkel.
Fietsen en auto's kunnen hier wor-
den geparkeerd.

Afslanken met EGA
Eens begonnen als 'club voor
betere voedingsgewoonten' en
in de loop van haar bijna 25-ja-
rig bestaan, uitgegroeid tot een
begrip als het om afslanken
gaat.

Met cursussen op meer dan 700
plaatsen in Nederland en België.
Met eigen receptenboeken waarin
recepten voor dagelijks voeding
maar ook voor maaltijden uit de
vegetarische en diverse buiten-
landse keukens.

GEZOND AFSLANKEN... KAN DAT?
Ja dat kan met gezonde voeding en
zonder shakes of pillen. In de eer-
ste plaats heeft E.GA.- Nederland
tientallen deskundige cursusleid-
sters opgeleid, onder toezicht van
een begeleidend arts en diëtistes.
U kunt dus met uw vragen of pro-
blemen steeds bij uw cursusleid-
ster terecht. In de tweede plaats
biedt E.GA.- Nederland u een uit-
gekiende eetwijzer, waarmee u op
een eenvoudige en goedkope ma-
nier kunt afslanken.

Eenvoudig, goedkoop en gezond,
want het gaat om "normale maal-
tijden"en liflafjes zijn overbodig.
De maaltijden zijn zeer afwisse-
lend en u lijdt beslist geen hon-
ger. Het spreekt vanzelf dat u zich
goed aan enkele afspraken uit de
eetwijzer en van de cursusleidster
moet houden. Houdt u zich aan de
regels, dan valt u gegarandeerd af,
als u maar wilt! Dus verstandig af-
slanken met gezonde voeding.

Bij de EGA betekent dat niet alleen
minder wegen maar ook bewust
worden van een gezonde levens-
wijze. Is men op gewicht kan men
na de controleweken gratis l keer
per maand op elke cursusplaats in
Nederland op controle komen.

Cursusplaats voor de regio Vorden:
maandagochtend en maandag-
avond "t Eekloh' Baron van der
Heijenlaan 19 Wichmond, mevr. P.
Sanders telefoon (0575) 44 18 01.
Wilt u meer informatie bel dan
gerust en/of kijk op:
www.eganederland.nl

Herfsttocht
Herfsttocht langs de drie attrac-
ties/bedrijven in Ruurlo:
* De Cactus Oase (Anny Cactus)

- een uniek stukje woestijn in
de Achterhoek.

* De Doolhof - de grootste heg-
gendoolhof van de wereld.

* Pannekoekboerderij 'De Hei-
kamp' - ouderwets lekkere
pannenkoeken.

In de herfstvakantie kan jong en
oud een mooie Herfsttocht maken
(met of zonder fotoroute). Deze is
te verkrijgen bij de drie deelne
mende bedrijven. Voor de kinde
ren is er een leuke opdracht aan
verbonden die luidt: 'Maak zelf

een Herfsttafelkabouter'. De beno-
digde materialen hiervoor ont-
vang je gedeeltelijk bij De Doolhof
en bij Pannekoekboerderij 'De Hei-
kamp'. Onderweg vind je vast nog
wel wat meer. Bij Anny Cactus
krijg je de laatste attributen, inclu-
sief het rode kaboutermutsje, zo-
datje het daar in elkaar kunt knut-
selen.

Als je hiermee klaar bent ontvang
je als beloning - op vertoon van het
toegangsbewijs van De Doolhof en
jouw in elkaar geknutselde Herfst-
tafelkabouter - een kortingsbon
voor een heerlijke kabouterpan-
nenkoek bij 'De Heikamp'.

Al gekeken op

vMVMVM.contact.nl
voor het allerlaatste plaatselijke nieuws?



HAAL DE BUIT BINNEN
^ TIJDENS DE

HCI CADEAUMAAND
De actievoorwaarden tijdens onze cadeaumaand vindt u in de showrooms

oktober is
cadeau-

and bij HCI.
zoek één
i onze
iwrooms en
fiteer!

\ 7
NATUURSTENEN

KEUKENBLADEN IN

DIVERSE KLEUREN

VOOR DE PRIJS VAN

KUNSTSTOF!

SHOWROOM-

KEUKENS MET

KORTINGEN

TOT 60%!

ZATERDAG

23 OKTOBER

OVENHEERLIJKE

KOOKDEMONSTRATIE

DOOR MIELE

KEUKEN-
APPARATUUR

VOOR
SMAKELIJKE |

PRIJZEN!

Wastafelmeubel

Maddy

Wit of pergamon

Normaal 2.565,-

NU 1.995,-

Vloertegels
Gekalibreerd en in
diverse kleuren
40 x 40 cm

Nu voor 33,60

per meter2

Wandtegels
Grootformaat
Gekalibreerd, in div.
kleuren.
33 x 60 / 30 x 45 cm.
Normaal 38,15

Nu 29,9V

BouwCenter HCI
is dealer van
SEBASTIAN®
infrarood-cabines.

GRATIS OPSLAG
VOOR LATERE

LEVERING
12,30m2 EN BETALING!

1365'~ f HCI. Helemaal mijn idee."

Wastafelmeubel

Vita

Diverse kleuren

Normaal 1.703,-
•4 -%

Nu

Wandtegels
20 x 25 cm
In 6 kleuren
Nu v.a.

Alle prijzen gelden inclusief BTW en uitsluitend rechtstreeks geleverd aan particulieren.

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 tel 0575 46 81 81 KEUKENS - TEGELS - SANITAIR

Ulft Ettenseweg 39 - tel .0315 69 62 00 I.V.M. VERBOUWING SHOWROOM TIJD. GESLOTEN

Zevenaar - Ampèrestraat 3 - te l .0316523201- TEGELS - SANITAIR

Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

Zondag 7 november

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam €17,50
2 voor €30,- (4x1.20m)

„REAN"
Tel. (0575) 52 96 58

De kleine adverteerder blijft belangrijk!
Daarom wordt een weekblad 'echt' gelezen,

is zondag open!
Zondag 17 oktober open van 12.00 -17.00 uur

We nodigen u graag uit om te komen kijken, voelen en zitten in
onze toonzalen met de laatste trends in wooncomfort. Onze nieuwe

collecties meubelen en slaapkamers bieden weer volop comfortabel
leefgenot. U kunt zich ontspannen in onze relaxstudio met een

royaal assortiment relaxfauteuls van o.a. Easysit en Zero Stress.
Deze zijn leverbaar in diverse leder- en stof kwaliteiten en aan te

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

Relaxfauteuil ELBA
Verstelbaar d.m.v. handige drukveer.

Uitgevoerd in een uitstekende
ederkwaliteit. Keuze uit vele kleuren

Normaal 1.095.- NU 799--

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

w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

M l N K M H U I



Herman Eskes van boerderij'winke! " Den 4Akker":

'Oud cultureel erfgoed pakt de mensen.
Zoals broodbakken in een ouderwetse oven'!

Ruim derde van Gelderse
verkeersslachtoffers valt
op 80 Ion-wegen

In de winkelboerderij 'Den 4-
Akker* van Herman en Mirjam
Eskes aan de Kapelweg 14 in
Vierakker kan men allerlei pro-
ducten kopen zoals zuivelpro-
ducten, scharrelvlees, scharrel-
eieren, sappen, jams, wijnen,
honing, groenten, fruit, aardap-
pelen en in het seizoen asper-
ges, aardbeien, kersen etc. etc.
Ook worden er diverse meel-
soorten verkocht. Herman Es-
kes: "De mensen vinden het
meer en meer leuk om zelf
thuis brood te bakken. Dat
heeft toch wel iets bijzonders.
Vroeger werd het brood op het
platteland altijd thuis gebak-
ken. Ik weet nog wel uit de tijd
van mijn ouders dat hier tussen
twee boerderijen een bakoven
stond", zo zegt hij.

Sinds kort staat er bij hem op het
erf wederom een 'ouderwetse bak-
oven'! Hier zal zaterdag 16 oktober
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur door-
lopend brood worden gebakken.
Dat gebeurt door een bakker van
een bakkerij museum uit Hattem.
Brood en pizza' s die de bezoekers
ter plekke kunnen proeven. Waar-
om een dergelijke bakoven? Her-
man Eskes: Tegenwoordig is een
druk op de computerknop al vol-
doende om brood (in allerlei vor-
men) te bakken. Ik wil middels de-
ze bakoven laten zien, hoe het
brood vroeger werd gebakken. Zie
het maar als een oud cultureel erf-
goed, een stukje educatief gebeu-
ren, dat pakt de mensen.
Deze bakoven hier, heb ik aan de
hand van een bouwtekening zelf
gemetseld. Daarvoor heb ik eerst
in de Achterhoek wat rondgeke-
ken zoals bijvoorbeeld in Neede en
Rekken waar nog een dergelijk
oven staat. De bakoven bestaat uit
vuurvaste steen, ook het gewelf is
van hetzelfde materiaal. Rondom
het gewelf is tussen de stenen
leem aangebracht. Het bakproces
begint met het stoken. Dat gebeurt
met takkenbossen, kloofhout, ei-
genlijk met alles wat maar op het
erf voorhanden is. Het opstoken
duurt ongeveer drie uren. De tem-
peratuur is dan opgelopen tot cir-
ca 300 graden Celsius.

Nadat de as uit de oven is geschept
wordt de oven schoon gedweild,
wordt het deeg in de oven gedaan
en wordt het brood gebakken, in
één keer 20 broden van 400 gram.
Het bakken neemt ongeveer 45 mi-
nuten in beslag. De oven blijft een
paar uren op dezelfde tempera-
tuur zodat er nog meer brood ge-
bakken kan worden, of pizza's of
bijvoorbeeld zalm, wat je maar

wilt. Trouwens voor zalm, gebak-
ken in deze oven, mogen ze mij s'
nachts wel wakker maken, heer-
lijk man!', zo zegt Herman.

HEKSENBROOD
Het brood, zo uit de bakoven mag
niet verkocht worden, althans niet
voor commerciële doeleinden. Het
is wel toegestaan wanneer de op-
brengst voor een goed doel wordt
aangewend. Dat heeft volgens Her-
man Eskes alles te maken met de
keuringsdienst voor waren. Wel
kunnen de bezoekers in de boerde
rijwinkel "Den 4Akker" broodbak
mixen kopen, diverse meelsoorten
om zelf thuis brood te bakken zo-
als het 'Heksenbrood'. Over de her-
komst van heksenbrood bestaan
twee versies.
Volgens de eerste versie is dit het
soort brood dat heksen eten na
een tochtje per bezemsteel door
een koude Halloween nacht. Het
zou evenwel ook kunnen dat dit
brood zo lekker is dat zijn griezeli-
ge naam andere eters op afstand
moet houden. Want na één hap
van deze lekkernij ben je niet
meer geneigd met een ander te de
len. Vooral vers uit de oven is dit
volkorenbrood, bestreken met ge
smolten boter en belegd met ui,
champignons en pittige kaas, echt
onweerstaanbaar!
Herman Eskes, geboren en geto-
gen aan deze Kapelweg, kan en-
thousiast over zijn bedrijf vertel-
len. Zegt hij: 'Mijn ouders hadden
hier vroeger een klein gemengd
bedrijf. Na de middelbare land-
bouwschool heb ik eenjaar of acht
fulltime bij de agrarische bedrijfs-
verzorging gewerkt. In 1989 heb ik
hier het bedrijf overgenomen. Ik
vond het namelijk altijd al leuk
om ooit zelfstandig ondernemer
te worden. In de loop der jaren was
er qua bedrijfsvoering op het plat-
teland een bepaalde ontwikkeling
gaande.

SCHARRELK3PPEN
Naast het pluimvee, we hebben
12.000 scharrelkippen, (verkoop
van eieren) leggen we ons in de
maanden april, mei en juni toe op
de verbouw van asperges. Verder
aardappelen, aardbeien, appels,
kersen, pruimen etc. In maart
2001 zijn we begonnen met de ver-
koop vanuit onze boerderijwinkel.
Momenteel zijn we druk bezig met
de " oogst" van de rozenbottel voor
de bloemsierkunst. Een specifiek
herfstproduct. Wekelijks komt
hier een vrachtrijder om een aan-
tal containers vol met rozenbot-
tels op te halen om ze vervolgens
naar de veiling in Naaldwijk te
brengen.

Zo kan ons bedrijf het best om-
schreven worden als een gemengd
agrarisch bedrijf met een stukje
detailhandel. Hartstikke leuk werk,
weliswaar lange werkweken, (soms
70 tot 80 uren) maar wel een be
drijf waarin de boterham steeds
beter wordt belegd', zo stelt Her-
man Eskes tevreden vast. Maar zo
vervolgt hij, het is wel een vereiste
datje in dit vak handig en creatief
moet zijn. Ik ben altijd bezig om
nieuwe uitdagingen te zoeken.
Nieuwe dingen te ontwikkelen,
waarbij ik soms wel op moet letten
dat ik niet teveel hooi op de vork
neem,' zo zegt hij.
De klantenkring omvat Vierakker/
Wichmond, Vorden, Warnsveld,
Zutphen. Ook zijn Herman en Mir-
jam graag gastheer en gastvrouw
wanneer er groepen (b.v. platte
landsvrouwen, vrouwenverenigin-
gen e.d.) op bezoek komen om het
bedrijf te komen bezichtigen. Dat
geeft uiteraard weer 'mondrecla-
me'! Naast de winkel zijn buiten
wat 'zitjes' waar de bezoekers een
kopje koffie/thee kunnen drinken
of kunnen genieten van een echt
boerenijsje. De kinderen van Her-
man en Mirjam, de 13 jarige Peter,
Maaike (10) en Maarten (6) vinden
de bedrijvigheid in en rondom
'Den 4Akker' volgens Herman wel
leuk, maar of ze in de toekomst
ooit nog in de voetsporen van hun
ouders zullen treden, staat voor-
alsnog in de sterren beschreven!

RECEPT HEKSENBROOD

Wat heb je nodig? Voor het deeg: 500
gram Boerenbruin, 290 ml water, 12
gram verse gist of 6 gram droge gist,
8 gram zout, 15 gram boter, W gram
Provencaalse kruiden. Verder 50
gram gesmolten boter, 3 middelgrote,
fljngehdkte uien, een blikje champig-
nons en 200 gram geraspte kaas.

Hoe ga je te werk?
Voeg de ingrediënten voor het deeg
samen en kneed 20 minuten met de
hand, met een kneedmachine of met
een broodmachine. Bedek het deeg
met een vel plastic en laat het 30 mi-
nuten rijzen op kamertemperatuur.
Verdeel het deeg in drie gelijke stuk-
ken. Rol elk stuk rechthoekig uit tot
een dikte van 1,5 cm. Leg de deegplak-
ken op een ingevette bakplaat en be-
strijk ze lichtjes met de gesmolten bo-
ter. Beleg met de jïjngehakte uitjes en
de champignons. Bestrooi met gerasp-
te kaas. Laat nog 30 minuten rijzen
op kamertemperatuur. Bak de hek-
senbroden 25 minuten in een voorver-
warmde oven op 220 graden Celsius.
En dan tot slot: smullen maar!

Meer dan een derde van de Gel-
derse autobestuurders kreeg in
2001 een bekeuring voor te
hard rijden. Gemiddeld reden
ze op 80 km-wegen ruim 83 kilo-
meter per uur. Tegelijkertijd
vindt 95% van de mensen te
hard rijden en gevaarlijk in-
halen het grootste probleem op
80 km-wegen. En meer dan een
derde van de verkeersslacht-
offers in Gelderland valt op 80
km-wegen.

TE HARD: LEVENSGEVAARLIJK
Snelheid is bij ongeveer 30% van
de ongevallen (mede) de oorzaak.
Eén kilometer harder rijden bete
kent al 3% meer kans op een onge
val, en zelfs 5% op een dodelijk on-
geval. Bij 80 km/u is de remweg
minstens 57 meter. Bij 90 km/u is
dat ruim 12 meter meer; dat is
zo'n tweeen-een-halve stilstaande
auto lang. Te hard rijden is veel ge
vaarlijker dan de meeste mensen
denken.

80 KM-WEGEN:
SNELHEIDSVERSCHILLEN
Ondanks het gevaar van snelheid
zijn niet autosnelwegen maar 80
km-wegen verreweg de gevaarlijk-
ste wegen die er zijn. Dat komt
door de grote snelheidsverschillen
tussen de voertuigen op 80 km-

wegen. Niet alleen tussen zondags-
rijders en gehaaste vertegenwoor-
digers, maar ook tussen personen-
wagens en trekkers, en soms ook
fietsers.

INHALEN
Maar het gaat op 80 km-wegen niet
alleen om snelheidsverschillen
van verkeer dat allemaal dezelfde
richting oprijdt - het gaat ook om
tegenliggers. Als twee tegenliggers
elk 80 km rijden en ze botsen fron-
taal op elkaar, betekent dat een
botsing met 160 km/u! Zo'n fronta-
le botsing is beslist niet denkbeel-
dig. Sterker nog: dit soort botsin-
gen komt relatief juist vaak voor
op 80 km-wegen, namelijk bij fou-
te inhaalmanoeuvres. Oorzaken:
haast, niet goed uitgekeken, inge
haald vlak voor een bocht... en daar
is die frontale botsing met min-
stens 160 km/u.

CONTROLES
Niet voor niets controleert de poli-
tie dus vanaf september tot het
eind van het jaar extra op snelheid
en gevaarlijk inhalen op 80 km-we
gen. En dat werkt: zulke controle
projecten hebben in het verleden
tot een reductie van het aantal
slachtoffers op dergelijke wegen
met maar liefst ruim een derde
geleid.

X-treme Festival
Na een paar jaar 'feesten op
kleine schaal', geven de man-
nen achter discoteams High-
light en Soundlab (Nando Burg-
hardt, Jan-Willem Harmsen,
Eelco Hofstra, Dion Wolf) op
zaterdag 16 oktober a.s. nu een
X-treme Festival.

Aan de Oude Varsselseweg 8 in
Hengelo verrijst een grote cir-

custent die plaats biedt aan zo'n
300 mensen. Behalve de discoteams
zelf, staat de bekende DJ Jeroen
Smit aan de draaitafels. Ook wordt
er een spectaculaire lasershow
weggegeven. Het feest begint circa
21.00 uur. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de kassa.

Kijk voor meer informatie op:
www.discoteam-highlight.tk

Stamppottenbuffet
in lievelde
Zondag 17 oktober a.s. is er een
Stamppottenbuffet in Hotel
Restaurant Reijrink te Lievelde.

Blaaskapel de Knollentrekkers is
gespecialiseerd in het spelen van
Egerlandermuziek en zij zorgen
voor een feestelijke middag.

Verder is er deze middag volop
heerlijk eten. De Knollentrekkers
uit Borculo spelen muziek voor

jong en oud, perfect voor een
middag uit met uw vrienden,
buurt, familie, club of vereniging.
U kunt tevens meedoen aan het
kampioenschap boomstamzagen
op de klanken van de kapel. Voor
reserveringen en informatie kunt
u terecht bij Hotel Restaurant
Reijrink te Lievelde.

Meer informatie leest u in de
advertentie elders in deze krant.

PKV
Uitslag Jongdierendag gehou-
den op 18 september 2004 bij
Fam. Sloetjes aan de Schutte
straat.

HOENDERS
Mooiste grote hoen:
Vorwerk van E.H. Ruesink.

Mooiste grote hoen op l na:
Belg. Vechthoen van H. v. Heerde.

Mooiste dwerghoen:
Wyandotte van H. Siemens.

Mooiste dwerghoen op l na: Mod.
Eng. Vechtkriel van H. v. heerde.

Mooiste dier jeugdlid:
Holl. Kriel van Sil Ruesink

KONIJNEN
Mooiste grote rassen: Franse Hang-
oor van D. Kuipers
Mooiste grote rassen op l na: lo-
tharinger van C.J.W. Willemsen

Mooiste midden rassen : Rode
Nieuwzeelander van H. Gosselink
Mooiste midden rassen op l na: ge
Ie v. Bourgondie van W. Boersma
Mooiste kleine rassen: Hollander
van K. Hietbrink
Mooiste kleine rassen op l na: tan
van L. Jansen
Mooiste dwergrassen: Ned. Hang-
oordwerg van J. Martens
Mooiste dwergrassen op l na: Ned.
Hangoordwerg van Dennis Eggink
Mooiste dier jeugdlid: Ned.Hang-
oordwerg van Dennis Eggink

Totaal winnaar konijnen: Hollan-
der van K. Hietbrink

UITSLAG PRIJSVRAAG
COUNTRY LIVING FAIR 2004
Aantal eieren: 156 stuks
Ie pr.: Johan Hendriksen, Hengelo
2e pr.: Michel v.d. Burg, Vorden
3e pr.: Fam. De Vrught, Wehl

Mila Noordij k, Ruurlo
Esmee Roodhuizen, Apeld.
HJ.M. Koster, Didam



SPECIALIST IN:
zonwering
markiezen
rolluiken

raamdecoratie
snelle levering

vakkundige montage
uitgebreide garantie
service Sc onderhoud

HAECO B.V.
Transport zonder grenzen

Hoeco B.V. in Vorden is een snelgroeiend transportbedrijf met een
modern wagenpark. Met name in het transport van vloeistoffen heeft
Haeco B.V. extra deskundigheid en ervaring in huis.

In verband met de toename van onze activiteiten zoeken wij op korte

termijn meerdere:

.INTERNATIONALE CHAUFFEURS m/v
Wij vragen voor deze functie:
- bezit van een chauffeursdiploma en rijbewijs B, C en E
- wonende in de omgeving van Vorden

Wij bieden:
- een prettige werksfeer
- goede arbeidsvoorwaarden

Voor informatie of sollicitatie:
Haeco B.V, T.a.v. de heer R. den Hollander,

Ambachtsweg 18, 7251 KW Vorden
of telefonisch (0575) 49 85 55

Z O N W E R I N G

Disbergen
Varsselseweg 25

7255 NN Hengelo GId

(0575) 46 14 25

Nu ook onze bekende kwaliteit rolluiken

perfect maatwerk, de beste kleuren in

standaarduitvoeringen voor basisprijzen!

Zowel handbediend als met Somfy motoren

w w w . a m b i a n c e z o n w e r i n g . n l

Uitnodiging Open Huis

PLAFONDSHOW
Vrijdag 15 okt. van 10.00-20.00 • Zaterdag 16 okt. van 10.00-16.00

Zondag 17 okt. van 10.00-16.00
In onze showroom aan de Kruisbergseweg 10 Hengelo (GId).

Een nieuw plafond in 1 dag!
Geschikt voor elke ruimte.

Schone montage in één dag.

Zonder hakken en breken.

De meubels kunnen blijven staan.

Voor elke interieurstijl.

Brandveilig (TNO-gekeurd).

Uit één geheel op maat gemaakt

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten

voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Verlichting naar wens.

Geluidsdempend.

Warmteisolerend.

Onderhoudsvriendeli/k.

Circa 100 kleuren en structuren.

PLAMECO
plafonds de Timmerije

C
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E
E
+~i
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Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (GId)

bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR

DE VELE MOGELIJKHEDEN drukker i j
>v
We e ver s

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Even de agenda erbij

Op www.
vindt u een overzicht van vrijwel alle evenementen
en activiteiten in de gehele Achterhoek.
Deze internetsite is ook bedoeld voor alle
initiatiefnemers van activiteiten en evenementen
die bij het afspreken van datums eerst deze site
kunnen raadplegen om te voorkomen dat
belangrijke evenementen gelijktijdig plaats vinden
en het bezoekersaantal moet worden gedeeld.

www«
komt tot stand in samenwerking met het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT),
mede namens de WV's in de Achterhoek,
en Drukkerij Weevers uit Vorden.

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nld rukker i j Weevers

ACHTLRHOEKS
B U R E A U V O O R

^TOERISME!

Tonny

Uff AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

70 JAM

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

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

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

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

drukkeri j Weevers

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28



Sight by Sight in Europe

Leerzaam bezoek school Hoge
aan Evesham in Engeland

Plantenruilbeurs in Baak

Vorig jaar is het project "Sight
by Sight in Europe" opgestart.
Een project dat betrekking
heeft op een viertal scholen in
Engeland, Hongarije, Duits-
land en Nederland en waarbij
centraal staat om in een ande-
re land met de school, cultuur

% en andere bijzonderheden na-
der kennis te maken.

Het project beslaat in totaal drie
jaren. De deelnemende scholen
zijn gevestigd in Szeghalom
(Hongarije), Steinheid (Duits-
land), Evesham (Engeland) en de
bijzondere school "Het Hoge" in
Vorden. Tot dusver hebben er
drie meetings plaatsgevonden, te
weten in Vorden en Hongarije en
de afgelopen dagen in Engeland.
Gisteravond zijn leerkrachten en
scholieren van school Het Hoge
vanuit Engeland teruggekeerd,
waar dus ook afgevaardigden van
de andere drie scholen aanwezig
waren.

Het Vordense gezelschap bestond
uit de leerkrachten Harrie Hen-
dertink (directeur van school Het
Hoge), Bert Radstake en Joanne
Lam en de twee elfjarige leerlin-

gen Annelies Buijck en Marleen
Bokkers. Tijdens het verblijf in
Evesham aan de westkust van En-
geland, op ongeveer 80 kilometer
verwijderd van Birmingham,
werden Annelies en Marleen bij
gastgezinnen ondergebracht, ter-
wijl voor de drie leerkrachten
een kamer in een hotel was gere-
serveerd. Direct na aankomst op
het vliegveld in Londen, stond er
voor het gezelschap uit Vorden,
samen met 6 Hongaren en 4 Duit-
sers, "sight- seeing" door de Brit-
se hoofdstad op het programma.

Op de tweede dag gingen de leer-
lingen een dagje met het gastge-
zin op pad, zodat de gasten een
indruk kregen hoe de Engelsen
in familieverband de zondag
doorbrengen. De leerkrachten
gingen deze zondag gewoon "op
les". Directeur Harrie Hendertink
hierover: "Eerst was er een be-
zoek aan het "Black Country mu-
seum". Daar kreeg je inzicht hoe
vroeger de winning van kolen tot
stand kwam. In die tijd een vrij
armoedig bestaan, zo werd ons
wel duidelijk. De bijzonderheden
werden verteld door een aantal
trotse mannen op leeftijd, die de-

ze tijd zelf hebben meegemaakt.
Voor deze gelegenheid waren zij
in Victoriaanse kledij gestoken".

De leerkrachten gingen zelf ook
terug in de tijd en werd hen ver-
zocht weer in de schoolbanken
plaats te nemen om lessen te vol-
gen zoals die omstreeks 1900 in
dit deel van Engeland werden ge-
geven. Harrie Hendertink onder-
vond aan den lijve, datje gestraft
wordt wanneer je op school komt
en je hebt geen zakdoek bij je.
Een paar tikken met een bamboe-
rietje op de vingers was de "belo-
ning" voor de Vordenaar! Vorig
jaar hebben de scholen die aan
het project "Sight by Sight in Eu-
rope" deelnamen, uit hun directe
omgeving planten geplukt en de
zaden daaruit opgeslagen. Dit
proces werd tijdens het bezoek
aan Evesham geëvalueerd.

Het thema van deze meeting was
het dier, waarvoor de scholen op-
dracht hadden gekregen om die-
ren uit hun directe leefomge-
ving, in kaart te brengen. In het
kader daarvan waren bijvoor-
beeld Annelies en Marleen tij-
dens een bijeenkomst als bijen
verkleed. De pakken van de
"Dutch Bees" waren vanuit Ne-
derland meegenomen. Harrie
Hendertink: "Er was een verha-
lenverteller die op het moment
dat het verhaal spannend werd,
stopte. De kinderen kregen op-
dracht om het verhaal af te ma-
ken, hetzij middels toneel, mu-
ziek, liedjes en dergelijke. De
leerkrachten fungeerden als ju-
ry". Tijdens de laatste dag van het
bezoek werd de voortgang van
het project besproken. Volgend
jaar komen afgevaardigden van
genoemde scholen in het Duitse
Steinheid bijeen. Het thema dat
loopt tot september 2005 luidt
dan: bescherming/verzorging/mi-
lieu. Het project in het Engelse
Evesham omschreef Harrie Hen-
dertink als "zeer leerzaam voor
zowel de leerlingen als de leer-
krachten"!

Bouwvakkers restaureerden
huis De Voorst te Eefde
Op maandag 4 oktober a.s. om
1530 uur wordt de restauratie
van huis De Voorst in Eefde, die
als leerlingbouwplaats fungeer-
de, officieel afgerond door Gede-
puteerde van de provincie Gel-
derland, drs. Th.H.C. Peters, sa-
men met een aantal leerlingen.

Ruim anderhalfjaar geleden gaf
Geldersche Kasteelen/Geldersch
Landschap het startsein voor het
restauratieproject huis De Voorst.

Voor de uitvoer ervan werd in
overleg met Bouwradius Groep en
de provincie Gelderland een leer-
lingbouwplaats ingesteld; een
unieke kans voor de leerlingen om
praktijkervaring op te doen onder
leiding van ervaren vaklieden.

Het project bestond uit de restau-
ratie van de ruim zes meter hoge
en 250 meter lange eind 17e-eeuw-
se kademuur met balustrades - het
in oude luister herstellen van de
prachtige zuidhekken - de restau-
ratie van de hoofdtrappartij met
bordessen en onderliggende ruim-
ten - het herstellen van de daken
vanaf de gootlijn met haar com-

plexe balustrades en schoorstenen
en aangetaste overgangen tussen
leibedekking en gefelste loden
dakbedekking.

Deze specialistische werkzaamhe-
den zijn voor het grootste deel uit-
gevoerd door hoofdaannemer
Hulshof uit Houten/Vorden, met
zes leerlingen. Onder de bezielen-
de leiding van hun leermeester
hebben de jonge vaklieden in spe
een groot aantal technieken aan-
geleerd.

De kennis en ervaring die zij hier-
bij opdeden waren niet alleen voor
dit project van belang, maar leve-
ren ook een belangrijke bijdrage
aan het doorgeven van voor het
restauratievak essentiële ambach-
telijke vaardigheden. Van de zes
leerlingen zijn er nu al vier bij an-
dere restauratieprojecten betrok-
ken.

Met de voltooiing van dit project is
een einde gekomen aan het (on-
derbroken) restauratietraject huis
De Voorst, waarvan de Ie fase, de
restauratie van de noordhekken
en de toegangsbrug, is uitgevoerd

in de periode 1996-1998. Door het
uitblijven van de benodigde subsi-
dies kon pas in 2003 een vervolg
worden gemaakt

Bouwradius staat voor vakbekwaam-
heid en kwaliteit in de bouw. Samen
met vele partners zorgt Bouwradius
voor de vakbekwaamheid in de bedrijf-
stak. Bouwradius organiseert opleidin-
gen, cursussen en trainingen voor ie-
dereen die in de Burgerlijke- en utili-
teitsbouw (B&U) werkt of wil gaan wer-
ken. Daarnaast heeft Bouwradius een
aantal wettelijke taken ter bevordering
van de kwaliteit van bouweducatie,
waaronder promotie van kerlingbouw-
plaatsen. Bouwradius is een organisa-
tie die nauw samenwerkt met het mi-
nisterie van OCW, het onderwijsveld en
de werkgevers- en werknemersorgani-
saties in de bedrijfstak bouw.

Geldersch Landschap houdt zich bezig
met de veiligstelling en het beheer van
terreinen die uit oogpunt van land-
schap, natuur en cultuurhistorie waar-
devol zijn. Geldersche Kasteelen spant
zich in om kastelen en historische land-
huizen in Gelderland veilig te stellen.
Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen werken hierbij nauw samen.

Op zaterdagmorgen 16 oktober
wordt van 10.00 tot 12.00 uur
aan de Z.-E. weg 64A, naast café
Herfkens in Baak, voor de twee-
de keer een ruilbeurs van vaste
planten en tweejarigen gehou-
den. Planten die te groot zijn
geworden of niet mooi kleuren
bij de rest en anders op de com-
posthoop belanden, kunt u ko-
men ruilen met andere tuinlief-
hebbers.

Hoe gaat het in zijn werk? U
neemt uw stekken (zonder on-
kruid!) mee in potten of dozen.
Liefst voorzien van naam, kleur,
hoogte en eventueel standplaats.

Er is een plantenboek aanwezig,
dus we kunnen ook de naam nog
opzoeken. U probeert te ruilen
met anderen en na afloop neemt u
zelf de overgebleven planten mee
naar huis. Er zijn in ieder geval
blauwe en paarse planten te rui-
len.

Mocht u de zaterdagmorgen er
niet bij kunnen zijn, maar wel wat
te ruilen hebben, dan kunt u van
tevoren de stekken afgeven en er
een "verlanglijstje" bij doen, dan
kan de organisatie voor u probe-
ren te ruilen. Deelname is gratis!
Wel graag van tevoren opgeven bij
Marry Potjes (0575) 44 14 47.

Rijbewij skeuring
70-plussers in Vorden
Zaterdag 23 oktober en zater-
dag 27 november is er voor be-
langhebbenden wederom gele-
genheid om een medische keu-
ring te ondergaan in het Woon-
en Zorgcentrum "De Wehme",
Nieuwstad 32 te Vorden.

Dit zijn de laatste medische keu-
ringen vóór het einde van het lo-
pende jaar. De maandelijkse keu-
ringen worden in de tweede helft
van januari 2005 hervat. Om te-
leurstellingen te voorkomen is het
van groot belang om het rijbewijs
tijdig te controleren op de verval-
datum. Het Centraal Bureau Rij-
vaardigheid (CBR) adviseert om

tenminste drie maanden vóór de
vervaldatum actie te ondernemen.
Leden van de seniorenorganisaties
ANBO, Unie KBO en PCOB in Ruur-
lo, Vorden, Warnsveld, Zutphen
en wijde omgeving, kunnen zich
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur
aanmelden voor de verplichte me
dische keuring bij het secretariaat
van de ANBOafdeling Vorden. Te
lefoon: (0575) 55 20 03. Niet-leden,
die de belangenbehartiging van de
seniorenorganisaties een warm
hart toedragen en ze daarin ook
daadwerkelijk willen steunen
door lid te worden, kunnen zich
eveneens laten keuren tegen het
lage tarief van € 25.-.

Start politieke karavaan in Bronkhorst, lopend naar
Steenderen. Aldaar politieke markt.

Stop: Burg.Buddinghplein.

Zaterdag 30 oktober
11.00-l 5.00 uur

Met zulke
zevenmijlslaarzen wordt de
weg naar Steenderen echt

REUZE gezellig!!!!

Delta organiseert
informatiemiddag
Op donderdag middag 14 okto-
ber a.s. opent Delta haar deuren
voor publiek. Het Delta werk-
/leerbedrijf biedt passend werk
aan ruim 1000 medewerkers
met een arbeidshandicap uit de
gemeenten Brummen, Gorssel,
Hengelo (Gld.), Lochem, Steen-
deren, Voorst, Vorden, Warns-
veld en Zutphen.

WAT IS ER TE BELEVEN TIJDENS
DE INFORMATIEMIDDAG?
- gelegenheid om de diverse me

dewerkers van de verschillende af-
delingen van de bedrijven Han-
denwerk, Metalectro, Groenbouw
en Milieu en Dienstverlening

aan het werk te zien.
- Er word uitleg gegeven over het

indicatietraject en hoe iemand
met een arbeidshandicap bij
Delta komt te werken.

- Er wordt aandacht geschonken
aan Begeleid Werken en Deta-
chering.

- Er draait een film en er zijn pre
sentaties over Delta te zien.

- De elfde tentoonstelling Kunst
in Eigen Huis wordt in het be-
drij fsrestaurant geopend.

Kortom de gelegenheid om een
kijkje bij het werk-/leerbedrijf
Delta te nemen.



CONTACT
IMBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Autobedrijf
Meleers

> . CtoonHoron C^ /HC;?^Hoge Wesselink 2 - Steenderen *-* (0575) 45 19 74

i. | J| f APK Keuringsstation

Klein Brinke 11/1/OLVETANG
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Hyundai Atos 1.01 LX Spirit 65000 bj 2002 € 7.250
Mitsubishi Carisma GD11.8 royall cl. bj 1999 € 9.950
Nissan Primera 1.6 4D GX rood bj 1998 € 8.500
Opel Agila Z 1.2 XE 16V NJOY grijs bj 2003 € 11.250
Seat Cordoba 1.6! 75PK SXE grijs bj 1999 € 8.250

Toyota Corolla Combi 1.6,1999, Blauw met, Airco, 55.000 km
Mercedes C 200 Kompressor, 10-2000, Grijs met 15.000 km
Peugeot 206 1.1 XR, 10-1999, Groen met, 57.000 km
Peugeot 307 XS 1.6 Pack, 2004, Zwart met., climate 8.000 km
Peugeot 106 1.1 Ace, 1993, Groen met, open dak 105.000 km

AUTOBEDRIJF

Autobedrijf Verheij D. LANGWERDEN
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06-13827564

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanafC 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanaf€ 1.250,-

tot€ 4.000,-
tot€ 1.500,-
tot€ 6.000,-
tot€ 7.500,-
tot €10.000,-

Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575) 44 1 6 2 1

www.autolangwerden.nl

Citroen Jumper 29C 2.0 HDI diesel 45.000 km bj. 2002
Citroen Xsara Prestige 2.0 HDI diesel 85700 km bj. 2001
Hyundai Excel 1.3 4-drs benzine 140.000 km bj. 1997
Nissan Almera Sport + 1.8 5-drs benzine 40.000 km 2002
Opel Astra Station 1.6 16V 5-drs benzine 79.000 km 1999

Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Ford Fiesta zwart bj. 1993
Ford Transit Dubb. cabine blauw/grijs bj. 1995 grijs kent.
VW Golf TDI Station groen trekhaak bj. 1995
Ford Escort Station turbodiesel blauw trekhaak bj. 1997
Volvo 440 grijs bj. 1992

Diverse bussen grijs kenteken

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

VW Golf IV 1.6 Trendline 3 drs. bj. 1999 36.000 km
Nissan Almera 1.51 5drs bj. 2001 48.500 km
Audi A4 Sedan 1.8 20V 125 pk bj. 1998 128.300 km
Opel Astra -G 1.61 pearl 5 drs bj 2001 59.000 km

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rond weg 2 Vorden Tel. 0575 - 55 22 22

Company Cars
Daewoo Matiz 0,8 Style, blauw ml
Daewoo Matiz 1,0 Style, zilver met.
Daewoo Kalos 1,2 Spirit airco, oranje mj
Daewoo Kalos 1,4 Spirit, zwart mi
Daewoo Kalos 1,4 Spirit airco, blauw met.
Daewoo Kalos 1,416 v Class, zilver met.
Daewoo Kalos 1,416 V Class autom. blauw
Daewoo Lacetti 1,6 Style, blauw met.

10-2003
06-2004
05-2004
10-2003
05-2004
11-2003
08-2004
03-2004

blauw

Daewoo Lacetti 1,6 Style, blauw
Daewoo Lacetti 1,6 Style, zwart met
Daewoo Nubira 2,0 CDX, zilver met.
Daewoo Nubira 1,6 Spirit airco,
Daewoo Nubira 1,6 Style, zilver
Daewoo Tacuma 1,6 Spirit airco,
Daewoo Tacuma 1,6 Style, blauw met.
Daewoo Tacuma 1,6 Style, blauw met.

03-2004
03-2004
02-2004

-2003
10-2003

3-2004
03-2004
05-2004

Daewoo company cars zijn voorzien van minimaal 2 jaar garantie, hebben maximaal 15.000 kilometer gereden en zijn
uiteraard aantrekkelijk geprijsd. Tevens kunnen wij u op deze company cars een uiterst scherpe financiering aanbieden.

Voor de rest van ons aanbod kijk op www.groot-jebbink.nl

voor een goed occasionaanbo



'De avonturen van Odysseus'
Is de titel van de derde voorstel-
ling , die Gery Groot Zwaaftin k
op zaterdag 23 (20.00 uur) en
zondag 24 oktober (14.30 uur)
gaat geven in Kranenburg. In
dit verhaal van Homeros speelt
en vertelt hij over de avonturen
die de koning van Ithaca alle-
maal meemaakt, nadat hij door
middel van het bekende paard
samen met zijn strijdmakkers
Troje had verslagen.

Pas na 20 jaren van omzwervingen
zet hij eindelijk weer voet aan
vaste wal op zijn geliefde eiland. In
de tijd daarvoor heeft hij de cy-
cloop Polyfemos verslagen, Cyrce
de heks weerstaan en nog een kijk-
je genomen in de onderwereld. U
begrijpt, dat doe je maar eenmaal.
Na 20 jaar kon hij zijn geliefde
vrouw weer in zijn armen sluiten,
nadat hij al die vrijers van zijn
echtgenote had uitgeschakeld.
Het vertellen van verhalen is in op-
mars. Vroeger werd er uren lang
verhalen verteld bij het haard-
vuur. Vaak om de tijd te doden,
maar ook om kennis door te geven
van Vader op zoon en van Moeder
op dochter. Doordat we radio en
televisie kregen, kregen we ook
een andere manier van tijdverdrijf
en raakte het vertellen van en
luisteren naar verhalen uit de mo-
de en in het vergetelhoekje. Maar
de laatste jaren is deze oeroude
bron van vermaak weer op zijn re-
tour. Getuige hiervan is de groei-
ende schare vertellers en vertel-
sters, de landelijke verteldag van 6

juni j.l. en de aandacht die het ver-
tellen weer krijgt ook op radio en
TV.
Gery Groot Zwaaftink is zo'n ver-
teller. Al meer dan 10 jaar geeft hij
naast zijn troubadoursoptredens
ook vertelvoorstellingen, zowel
voor kinderen als voor volwasse-
nen. Sinds 4 jaar heeft hij een
samenwerking met de eigenaars
van Landgoedboerderij "de Kra-
nenburg" en geeft hij daar zijn
voorstellingen. De deel van deze
prachtig verbouwde boerderij
wordt voor deze gelegenheid om-
gevormd tot een theater. In het

voorjaar vertelde hij daar verhalen
van Belcampo, Jiménez en Tje-
chov. Straks in december is er na-
tuurlijk weer zijn kerstvoorstel-
ling "Scrooge & Marley" over de
oude vrek die geholpen door zijn
overleden partner Marley in een
goed mens verandert. Deze vertel-
ling is op 18 en 19 december.
De landgoedboerderij " De Kranen-
burg" ligt aan de Bergkappeweg 2
in Kranenburg (gem. Vorden).
Verdere informatie routebeschrij-
ving en reserveringen kan men
krijgen op tel.nr. (0575) 55 62 16 of
e-mail: dekranenburg@planet.nl

Bakkerij Besselink sponsort leraren
PCBS Veldhoek
Van 4-8 oktober was het natio-
nale onderwij sweek. In deze
week presenteerde het Neder-
landse onderwijs (primair-,
voortgezet- en volwassenenon-
derwijs) zich aan een breed pu-
bliek. Het thema voor dit jaar
was "grenzen verleggen".

Op elke dag was er een hoofditem.
Zo stond dinsdag Soktober in het
teken van de DAG VAN DE LE-
RAAR.
Op PCBS veldhoek wilden ze daar-
om de leraren in het zonnetje zet-
ten. Bakkerij Besselink werd ge-
beld met het verzoek een taart be-
schikbaar te stellen voor de lera-
ren.
Hier werd niet lang over nage-
dacht: Het antwoord was: Dat
doen we.
Dat het een mooie taart geworden
is, is te zien op de foto. Overigens is
de taart gemaakt door een oud-
leerling van de Veldhoek, Heidi
Vink. Graag willen we bakkerij
Besselink en in het bijzonder Heidi
hartelijk bedanken voor dit spon-
tane gebaar!

Nieuwe gehoortest
voor hele jonge
baby's
Yunio jeugdgezondheidszorg
biedt alle baby's, die na l okto-
ber 2004 in Oost-Gelderland
worden geboren, een nieuwe
gehoortest aan. De ouders ont-
vangen hiervoor bij het postna-
tale huisbezoek een uitnodi-
ging en een informatiefolder.
Kinderen die voor l oktober
2004 zijn geboren, krijgen in
het komende jaar nog de CA-
PAS-test aangeboden.

WAAROM EEN NIEUWE
GEHOORTEST?
Om vast te stellen of een baby goed
hoort, is een nieuwe methode ont-
wikkeld die al in de eerste levens-
maand kan worden uitgevoerd.
Dit is de neonatale gehoorscree-
ning. Deze gehoortest wordt lan-
delijk ingevoerd. Omdat uit onder-
zoek is gebleken dat de behande-
ling van een gehoorstoornis het
meeste effect heeft als hiermee al
vóór de leeftijd van zes maanden
wordt begonnen, is landelijk beslo-
ten dat de CAPAS-test (vindt plaats
op de leeftijd van 9 maanden)
wordt vervangen door de neonata-
le gehoorscreening. De behande-
ling en begeleiding van kinderen
met gehoorproblemen en hun ou-
ders kan dan eerder beginnen.

Medewerkers van een audiolo-
gisch centrum kunnen ouders bij-
voorbeeld leren hoe zij met hun
baby kunnen communiceren. Ook
is het tegenwoordig mogelijk om
bij heel jonge baby s een gehoorap-
paraat aan te brengen.

WIE VOEREN DE
GEHOORTEST UIT EN WAAR
VINDT HET PLAATS?
De eerste en zonodig de tweede ge-
hoortest worden uitgevoerd door
jeugdverpleegkundigen van Yunio
die hiervoor zijn opgeleid. Het
werkgebied van Yunio spreidt zich
uit over 23 gemeenten in Oost-
Gelderland. Op de consultatiebu-
reaus van zes van deze gemeenten
wordt de gehoortest afgenomen
t.w. Aalten, Eibergen, Terborg, Vor-
den, Wehl en Zutphen. Ouders
kunnen voor de gehoortest terecht
in de voor hen dichtstbijzijnde
plaats. De uitslag van de gehoor-
test wordt direct meegedeeld aan
de ouders.

Soms is een derde gehoortest no-
dig. De derde gehoortest wordt uit-
gevoerd door de coördinator neo-
natale gehoorscreening. Dit is een
speciaal hiervoor opgeleide jeugd-
verpleegkundige. Deze gehoortest
wordt uitgevoerd met een nog
nauwkeuriger methode. Via een
koptelefoon krijgt de baby geluid-
jes te horen en via drie elektroden
die op het hoofdje van de baby
worden geplakt, wordt de reactie
van de hersenstam op geluiden ge-
meten. De derde gehoortest wordt
uitgevoerd bij de ouders thuis.

HOE WERKT DE
GEHOORTEST?
Al bij pasgeboren baby's kunnen
Oto-akoestische emissies (OAE's)
worden gemeten. Dit zijn hele
zwakke geluiden die een goed oor
zelf maakt als het geluid hoort. De
ze zwakke geluiden die het oor
maakt, kunnen gemeten worden.
Er wordt in het oor van een baby
een heel klein dopje gedaan. In dat
dopje zit een piepklein luidspre-
kertje dat een ratelgeluid geeft.

In dat dopje zit ook een heel klein
microfoontje. Daarmee worden
oto-akoestische emissies gemeten.
De gehoortest duurt meestal maar
enkele minuten. De gehoortest
kan het beste gedaan worden als
de baby rustig is en slaapt. De baby
zal nauwelijks iets van de meting
merken en meestal gewoon door-
slapen.

WAAROM IS DE GEHOORTEST
BELANGRIJK?
Op het consultatiebureau wordt
gelet op de gezondheid, groei en
ontwikkeling van kinderen. Een
goed gehoor is belangrijk voor de
ontwikkeling van een kind. Voor
de taal- en spraakontwikkeling is
het nodig dat een kind ook zachte
geluiden op alle toonhoogten kan
horen. Het verschil tussen woord-
jes als 'pet en bed' of'hoed en goed'
is maar heel klein. Een kind leert
die verschillen alleen maar als het
goed hoort. Kinderen die niet in
staat zijn om zachte geluiden op
alle toonhoogten goed te horen,
missen de voorwaarde om op een
spontane manier te leren praten.

OMHCEN

Oktober WoonmaanU ook voor uw kat!
Anti-sproei en
krab producten 15% kassa

20% korting fcortil|9
Het werkt, laat uw

kat u verbazen!

Maar nog veel meer dus
kom gewoon langs!

op alle krabpalen
hangmaties,

poezenmandjes

Ons Huismerk |,tlH*PJH
kwaliteit voor een zeer lage prijs.

Voor uw kat:
Blik 400 gram €0,45

5 voor C 2,00

Voor uw kat:
Kuipjo 100 gram 4 voor € 1,00

Kattenbakvulling
Klontvormer 20 kg. C 9,95

' . i i i ,
Dierbaar Acties tot 22-10-04

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOIENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem
Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067
www.dlerenspeciaalzaak.com
www.hondenbnllen.nl
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We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL. (0575) 5123 06

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

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

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 3713 23

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



Vrouwen van Nu
uit heel Bronddiorst bijeen

Druk?

Bronckhorst telt vijf afdelingen
van de Vrouwen van Nu, te we-
ten in Halle, Hummelo en Kep-
pel, Steenderen, Vorden en Zel-
hem. Maandag 4 oktober kwa-
men ze in Steenderen bij elkaar
om te bekijken in hoeverre ze
kunnen samenwerken in de
nieuwe gemeente Bronckhorst.

"Eén grote nieuwe organisatie is
geen goed idee. Maar we kunnen
wel op een aantal gebieden met el-
kaar overleg plegen en samenwer-
ken." Zo vat Martje Eggens, voor-
zitter van Vrouwen van Nu afde-
ling Steenderen, de vergadering
samen.

De besturen hadden een leuke bij-
eenkomst, waar onmiddellijk erva-
ringen werden uitgewisseld. Dat
leverde nieuwe ideeën op, en een
voorstel om met de leden te praten
over een gezamenlijke werkgroep
die de nieuwe gemeente van advie-
zen zou kunnen voorzien. De ver-
schillende vrouwenverenigingen
in Steenderen hebben zo'n werk-
groep. De gemeente doet er soms

een beroep op. Zo is hen gevraagd
om mee te denken over het ge-
meentelijk rioleringsplan. Maar
ook neemt de werkgroep zelf ini-
tiatieven, bijvoorbeeld over de ver-
keersveiligheid. Met de komst van
de nieuwe gemeente Bronckhorst
kan zo'n vrouwenwerkgroep nut-
tig zijn. Voor het zover is wordt

hierover met de leden overlegd.
Een volgende bijeenkomst staat
gepland voor begin volgend jaar.
Dan worden wellicht nog meer
ideeën uitgewisseld en uitgewerkt.
Eggens: "Alleen al deze vergade-
ring bood nieuwe inzichten. We
verheugen ons op verdere kennis-
making met elkaar."

Lijsttrekkersdebat.
"De gouden karper" te Hummelo

Woensdag 27 oktober
20.00 uur

Had er
nog iemand

vragen.

was u al
begonnen

Opvoeden in het licht
van zielspadontwikkeling

B r i d g e n

Haar hart ligt het meest bij het
jonge kind. Door een hartsge-
richte benadering wordt het
kind zich bewust van zijn/haar
innerlijke gewaarwordingen.
Dit is de aanpak van Bianca Ire-
ne Hulst, spiritueel orthopedag-
oog. Zij houdt hierover een le-
zing op zaterdag 16 oktober, bij
de Vriendenkring Klein Axen te
Vorden.

Als spiritueel orthopedagoog werkt
zij zowel met kinderen, jongeren
als volwassenen. Haar hart ligt het
meest bij het jonge kind. Zij heeft
als schooljuf zich verbonden ge-
voeld met kinderen die om de één
of andere reden buiten de boot vie-
len.
Dit gaf aan haar loopbaan de wen-
ding naar de ortho-pedagogiek.
Bianca zegt hierover: "Mijns in-
ziens dien ik als orthopeda-goog
de belangen van het kind in
zijn/haar vroege ontwikkelings-
gang aan te raken. De beperkingen
van de kennisgerichte benadering
enerzijds en mijn levensvisie an-
derzijds, hebben ertoe geleid nieu-
we wegen te bewandelen.

Ik ga verder dan alleen gedragin-
gen te verklaren. Het gaat mij om
het inzicht in het waaróm van de
gedragingen. Hiermee raak ik het
geestelijk perspectief aan vanuit
liefde.

Mijn huidige invulling aan het or-
thopedagoogschap biedt mij de
mogelijkheid het kind en zo de op-
voeding tot het kind, in zijn/haar
waarheid te brengen. Daarvoor is
het belangrijk om de innerlijke
krachten die op en in het kind
(in)werken te openbaren.

Dit vraagt om een hartsgerichte
benadering, waardoor het kind
bewust wordt van zijn/haar inner-
lijke gewaarwordingen. Hierdoor
verkrijgt het kind wat het toekomt:
(meer) grip op zijn/haar leven."

Is je belangstelling gewekt, kom
dan op zaterdag 16 oktober van
14.00 tot 17.00 uur naar Nieuw-
stad 10, Vorden. I.v.m. de ruimte is
opgave bij de stichting Vrienden-
kring Klein Axen wenselijk. Dit
kan tot twee dagen van te voren.
Telefoon (0573) 40 24 50.

VORDENSE BRIDGECLUB:
Uitslagen maandag 4 oktber:
Groep A:
1. dames Warringa/Rossel 61,5%;
2. heren Weijers/Thalen 56,8%;
3. dhr. en mw. Vruggink 52,6%

Groep B:
1. dhr. Groot Bramel/mw. de Vries
65,4%; 2. dames van Alphen/ War-
naar 63,8%; 3. dhr. Drijver/mw.
van der Staak 61,3%

Woensdag 6 oktober:
Groep A:
1. Mw. R. den Ambtman/Dhr. L. J.
Sprey 59,38%; 2. Mw. D. Hoftijzer/
Mw. K. Vruggink 55,21%; 3. Mw. A.
Simonis/Mw. R. Webbink 52,08%.

Groep B:
1. Mw. M.H. Scholten/Mw. R. Wae-
nink 59,38%; 2. Mw. H.J. de Bruin/
Mw. G. Kriek 57,81%; 3. Mw. L.
Lamers/Dhr. HJ. Kip 56,77%.

Druk, druk, druk in onze
huidige maatschappij is dit een
algemeen verschijnsel. Het
komt u vast wel bekend voor.
Een hoge werkdruk, de veelheid
aan informatie die op ons af-
komt en de hoge eisen die we
aan onszelf (en aan anderen)
stellen. Dat alles kan leiden tot
stress wat ongezond is en kan
leiden tot allerlei lichamelijke
ongemakken.

Neem daarom het heft in eigen
handen! Ontdek wat u simpelweg

met uw handen weer kunt (leren)
doen: energie doorgeven aan uzelf
of een ander een helpende hand
bieden.

Dat brengt ontspanning en biedt
ondersteuning bij klachten op li-
chamelijk en geestelijk gebied.

Zowel in de maanden oktober als
november verzorgen Lia en Jan
van 't Veen op verschillende data
Reikicursussen in Eefde. Kijk voor
meer info op www.warmehanden Jil
of bel voor een folder (0575) 51 33 80.

16 ha grote tuinen en het 32 ha grote Engelse landschapspark

Buitenplaats de Wiersse
in de Achterhoek
Laatste -herfstkleuren- open-
stelling in 20O4 op zondag 24
oktober. Kinderen tot 9 jaar (en
parkeren) gratis. Honden niet
toegelaten. Lichte maaltijden
worden geserveerd.

De bijzondere structuur van de 16
hectare grote tuin en het 32 hecta-
re grote landschapspark wordt in
het najaar verrijkt met een reeks
herfstkleuren, van het scharlaken-
rood van de Quercus coccinea -een
eik uit Noord-Amerika- tot het hel-
dergeel van de 26 meter hoge tul-
penboom, Liriodendron tulipifera.
Deze opvallende reus staat aan de
oever van de gracht, naast het huis
dat het hele jaar door wordt be-
woond door de familie, eigenaren

en beheerders van het landgoed
sinds 1678. De laatste rozen in de
parterre staan in bloei. Dit is het
seizoen van mispels en zaadplui-
zen, herfstasters en bessen.
De pas gesnoeide taxus in de bin-
nentuin wedijvert om aandacht
met de majestueuze koningsva-
rens bij de karpervijvers.
In het koetshuis: de tentoonstel-
ling De ontwikkeling van de tui-
nen van de Wiersse vanaf 1860 in
foto's en ontwerptekeningen. En-
tree gratis voor tuinbezoekers.
Voor inlichtingen en afspraken
voor een speciale rondleiding in
groepsverband (eventueel met
lunch of thee) op een andere dag:
tel. (0573) 45 14 09, fax: (0575)
55 62 40, email: wiersse@xs4all.nl

Seniorensoos Vïerakker/Wichmond
30 oktober heeft men weer de
jaarlijkse gezellige middag, ge-
zellig zal het zeker worden met
FRTTS van Diks en EPPIF van de
Bekhorst uit Gelselaar. Met hun
praatjes en liedjes in het dia-
lect zullen ze het u zeker gewel-
dig naar de zin maken.

De middag begint zoals gewoon-
lijk om 14.30 uur in het St. Ludge
rusgebouw in Vierakker.

Hierna heeft men natuurlijk nog
weer de zeer goed bekendstaande
broodmaaltijd in buffetvorm, met
soep, zoals gewoonlijk uitstekend
verzorgd door Constance.
Geeft u zich zo spoedig mogelijk
op, uiterlijk tot 23 oktober, b*/
mevr. F. Eulink, tel. 552870.
U weet het: u kunt gerust uw bu-
ren meebrengen, want bij de Seni-
orensoos geldt: hoe meer zielen
hoe meer vreugd!!!!!

Straatkinderen in Roemenië
Voor het project met deze
naam, met het doel deze kinde-
ren te helpen, is er op zondag-
morgen 17 oktober a.s. een
dienst in de N.H. kerk te Wich-
mond.

Het geldbedrag van de uitgangs-
collecte komt geheel ten goede
aan dit doel, evenals de acties van
het afgelopen jaar zoals kaartver-
koop, fietstocht, bleoemenver-

koop en andere collectes. De werk-
groep Zending, Werelddiaconaat
en ontwikkelingssamenwerking
sluit zondag haar project af. Het
jongerenkoor "Music and Joy" uit
Zutpehn zal voor en tijdens de
dienst haar medewerking verle-
nen. De aanvang is zondagmorgen
om 10.00 uur in de N.H. kerk aan
de Dorpsstraat te Wichmond.
Voor meer informatie: mw Klein
Lebbink (0575) 44 16 17

Liturgisch en symbolisch
bloemschikken
Een bloemschikking maken
aan de hand van een thema
leidt tot een nieuwe vorm: sym-
bolisch, liturgisch of thema-
tisch bloemschikken. In de
workshop kunnen deze vormen
worden uitgewerkt. Thema van
de dag is: Advent en Kerstmis.

Iedereen kan op haar of zijn eigen
manier hier uitdrukking aan ge-
ven. Kortom, de werkdag zal
plaatsvinden in de vorm van zien,

luisteren, ideeën uitwisselen, bij-
praten en zelf creatief bezig zijn.
En .... iedereen kan het 'leren'!!!

Op zaterdag 16 oktober en zater-
dag 30 oktober is er een workshop
liturgisch bloemschikken in Zwol-
le en Holten. Voor meer infor-
matie en opgave kan men terecht
bij Jansje Ruiterkamp, Bathmen,
tel. (0570) 54 15 02, of bij het Pro-
vinciaal Diensten Centrum, Heino,
tel (0572) 34 68 00.

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst bereiken?
Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt in de gehele gemeente Bronckhorst



DUIZENDEN ARTIKELEN
IN PRIJS OMLAAG!

Unox Rookworst
Per stuk 275 gram.

Was 1.49
wordt:

Heinz
Sandwich spread
Naturel.
Pot 300 gram.
Was 1.19 wordt

9O

Goudband
Koffiemelk
Pak 500 gram.
Was 1.27 wordt 1!19

BlueBand
Margarine keuken
Pak 250 gram.
Was 0.57 wordt

Delmonte
Perziken op
lichte siroop
Blik 825 gram.
Was 1.49 wordt

19

Mora Kroketten
^^ Zak

1000 gram.
Was 2.25

Conimex Mix
Nasi of bami goreng.
Zak 48 gram.
Was 0.73 wordt O.59
Bambix
Ontbijt
Groei of volkoren,
Pak 225 gram.
Was 0.79 wordt

65
Pringles
Chips
Diverse smaken.
Bus 200 gram.
Was 1.69 wordt

m
^

Bertolli Olijfolie
Classico of

delicato.
Fles 500 ml.

Was 3.85
wordt:

OM i pJ\!G!

Yogho-Yogho
Framboos
Pak 1 liter.
Was 0.82 wordt O 5

Komo
Huisvuilzakken
Rol 20 stuks.
Was 1.06 wordt

95

Honig
Cakemeel
Pak 500 gram.
Was 0.71 wordt O.555

Demak'Up
Wattenschijfjes maxi
Rol 40 stuks.
Was 1.59 wordt 1

Ariel Wasmiddel
18 scoops.

Zak
1350 gram.

Was 4.85
wordt:

Calvé
Mayonaise
Pot 600 ml.
Was 1.21 wordt O 9
Liga
Evergo
Diverse soorten.
Pak 250 gram.
Was 1.45 wordt

Hak
Appelmoes
Extra kwaliteit.
Pot 720 ml.
Was 0.72 wordt

55

Karvan Cevitam
Limomadesiroop
Aardbei.
Bus 75 cl.
Was 2.55 wordt

OMuAAG!

25

Grolsch Pils
Pijpje 30 cl.

Krat
24 flesjes.

Was 8.79
wordt:

49

Het is feest in Ruurio bij PLUS Kogelman
Er zijn duizenden artikelen in prijs verlaagd!

Kom langs en overtuig uzelf!

PLUS Kogelman in Ruurio Opgeteld de beste!
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BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

PLUS
Clementines
Nieuwe oogst.
Kilonet

"Alstublieft, een
gezond aanbod van PLUS

voor dit weekend

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

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

Varkenshaas
Kort. 500 gram

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

Warsteiner
Pils
Krat 24 flesjes a 30 cl. 7

2 bakjes

PLUS
Vlees- of
tonijnsalade
Bakje 150 gram 1.09 1.59199
BESTSELLER!
E C H T N E R C E M S G O E D K O P E R

Appel-,
abrikozen-
of kersenf lappen
Vers uit eigen oven

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

Coca-Cola
Diverse soorten.
Fles 150 cl.

O69
Met PLUS nu voor slechts €3.50 een dagje uit!

PLUS .
Afwas-
middel
Citroen,
geconcentreerd
citroen
of geconcentreerd
hygiëne.
Flacon 500 ml.

PLUS
Limonade-
siroop
Diverse smaken.
Bus 75 cl. 2«eS

U ontvangt een
Dagje-uit-zegel bij ruim 600
PLUS huismerk producten!

Chocolade-
letter
Melk, puur of wit.
Per stuk 100 gram
0.99

PLUS
Roomboter
caramel-

Zak 10 stuks

Als gevolg van de prijsverlagingen van ons huismerk kan
•••••î ^̂ "̂"̂ ^̂ ^̂ "

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1, 7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552, Fax. 0573 - 451814
www.plussupermarkt.nl

DUIZENDEN PRODUCTEN
IN PRIJS OMLAAG!

lager zijn. Uw voordeel is in werkelijkheid dus nog groter!

•IK

Openingstijden:
maandag 8.00-20.00 dinsdag 8.00-20.00 woensdag 8.00-20.00
donderdag 8.00-20.00 vrijdag 8.00-21.00 zaterdag 8.00-20.00

42/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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