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Ook u bent van. harte welkom op 25 oktober a.s.

Afscheid Henk van der Wende
als burgemeester van Bronckhorst

Op 25 oktober a.s. neemt Henk van der Wende afscheid als burgemeester
van Bronckhorst. Dit gebeurt officieel tijdens een buitengewone raads-
vergadering in zaal Het Witte Paard in Zelhem. In zijn tien maanden
als burgemeester heeft Henk van der Wende hard gewerkt aan de opbouw
van de nieuwe gemeente Bronckhorst.

Daarvoor was hij burgemeester van
Zelhem en in die hoedanigheid lever-
de hij een belangrijke bijdrage aan de
voorbereidingen voor de herindeling.
Velen van u hebben burgemeester Van
der Wende leren kennen als een war-
me persoonlijkheid en goed bestuur-
der, die bijzonder gemist gaat worden.
Bij deze nodigen wij inwoners en ver-

tegenwoordigers van verenigingen,
bedrijven, organisaties en instanties
uit afscheid van hem te nemen tijdens
de receptie die aansluitend op de spe
ciale raadsvergadering plaatsvindt in
Het Witte Paard, van 16.30 tot 18.30
uur. Adres: Zaal Het Witte Paard, Ruur-
loseweg l, 7021 HA Zelhem, tel. (0314)
62 12 27.

Sint Nicólaaskrant
VOV
Op 16 november verschijnt de Sint Nicolaas-
krant i.s.m. de Vordense Ondernemersvereniging.'
De krant wordt verspreid in de gemeente Bronckhorst en Warnsveld.
Advertentie's en berichten gaarne voor of op 31 oktober aanleveren.

Marktvereniging
De marktvereniging in Vorden, opge
richt op 12 oktober 1906, wil volgend
najaar, in de vorm van een receptie ex-
tra aandacht besteden aan het hon-
derd jarig bestaan. Ook wordt gedacht
aan, hetzij een boekje uit te geven, het-
zij een foto expositie te houden. Daar-
voor wordt een beroep gedaan op de
plaatselijk bevolking. Wellicht zijn er
nog mensen die in het bezit zijn van
foto' s die met de markt te maken heb-
ben, of andere leuke kiekjes die bij een
boekje of expositie gebruikt kunnen
worden. De foto' s kunnen worden op-
gezonden naar de heer H. Weenk,
Schuttestraat 12, 7251 MZ in Vorden.
Voor nadere informatie kan men hem
ook bellen (0575) 55 66 59.

Trouwen in Kasteel Vorden
Romantischer kan het niet

* Bruidstaart met champagne
* Recepties in de Bresserie
* Koets/auto service
* OvernachterirBrmdssuüe

..infof?'kasteelvorden.nl www.kasteelvorden.nl ^

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250AAVorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl

Rabobank: 3664 02 374
LJdNNP

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden

Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst@plan3t.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

gemeente Bronckhorst

Nieuws & informat ie
Zie in het hart van Contact

MODE-KOFFIETIJD
Bij Teunissen Mode in Ruurlo Modeshows voor dames en heren tijdens een gezellig uurtje koffiedrinken

Maak kennis met o.a. Basler, Delmod, Frankenwalder, Articles, Gerry Weber, Mezzo, Pucc, Zerres, Rosner e.a.
En Gammel Collection, New Bondstreet en McGregor e.a.

Mode-koffietijden: vrijdag 21 oktober 10.00 uur en 14.00 uur
^_ Zaterdag 22 oktober 10.00 uur en 14.00 uur

« kunt het beste even reserveren: 0573-451438

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

Spectaculair getrouwd Eerder dit jaar trouwde ook al een
werknemer, Wilco Wolterink, van de
firma Beeftink en Zn. en afgelopen
woensdag 12 oktober jl. trouwde Bert
Berenpas met zijn Suzanne. Als tradi-
tie en op bijzondere wijze werd dit
bruidspaar naar het gemeentehuis
"Kasteel Vorden" vervoerd. Dit gebeur-
de op de machine waarmee Bert Be-
renpas normaal gesproken werkt. Het
is een houtversnipperaar welke bo-
men en takken kan verwerken tot een
doorsnee van 60 cm. Hier bovenop
werd een plekje gecreëerd zodat het
bruidspaar letterlijk en figuurlijk
hoog en droog zat. Het bruidspaar
stond volop in de belangstelling, want
rond het middaguur, toen iedereen uit
de kerk kwam, stonden veel omstan-
ders aan de Dorpsstraat te kijken naar
het spektakel, want de firma A. Beef-
tink werd toen vergezeld door een lan-
ge rij rode Guldner tractor oldtimers.

Collecte Beatrixfonds
De collecte voor het Prinses Beatrix
Fonds heeft in Vorden en de Kranen-
burg in totaal € 2543,33 opgebracht.
De organisatie bedankt bij deze ieder-
een die, op welke manier dan ook,
daaraan heeft bijgedragen.

Onze rookworst is voorzien
van Goudkeurlabel
Tijdens de nationale productkeu-
ring georganiseerd door de Vereni-
ging van Keurslagers op 19 en 20
september jl. is de rookworst van
Keurslager Vlogman door een on-
afhankelijk team van deskundigen
gekeurd. De jury stelde vast dat
geur, kleur, smaak en samenstel-
ling van deze rookworst van prima
kwaliteit zijn. Daarom verdient de-
ze het predikaat goudkeur!

Uiteraard is Keurslager Vlogman heel
tevreden met het behaalde totaal van
95 punten. Juist aan het begin van het
rookworstseizoen is het behalen van
Goudkeur voor dit product een goede
stimulans. Niet in de laatste plaats
omdat men zo de kwaliteit in het oog
blijft houden.

Bent u onverhoopt nog niet bekend
met de smaak van deze rookworst,
dan herkent u de kwaliteit onder
meer aan het rookworstcertificaat,
dat naar aanleiding van de product-
keuring is uitgereikt aan Keurslager
Vlogman. Ook heeft hij de rookwor-
sten voorzien van een speciaal 'Goud-
keurlabel'.

Alle 570 Keurslagers, die bij de Vereni-
ging van Keurslagers zijn aangesloten,
hebben kwaliteit hoog in het vaandel
staan. Zo wordt elke Keurslager jaar-
lijks minimaal twee keer onaangekon-
digd gekeurd op kwaliteit, versheid,
presentatie, assortiment, hygiëne en
service.

Regelmatig vindt er ook een product-
keuring plaats.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. Brummelman uit Twello

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. Benard-Boertjes

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. R.H. Bolten, Dieren
19.00 uur ds. P. Boomsma, Nijverdal

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 oktober 10.00 uur Woord- en communievie-
ring Wereldmissiedag m.m.v. Herenkoor

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 oktober 17.00 uur Eucharistieviering Volks-
zang. Zondag 23 oktober 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering m.m.v. herenkoor.

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

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

Tandartsen:
22 - 23 oktober: PJ. Waart, Barchem, telefoon 0573 - 44
17 44. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen
van 11.30- 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Almenseweg 35a • 7251HN • Vorden
tel 0575-554001 • www.oldelettink.nl • e-mail: info@oldelettink.nl

eten wat de pot schaft
bij ons opeten € 7,50 * afhalen € 6,00

uan dl. 18 t/m zo. 23 oktober

Biefstuk met kruidenboter
• Friet

• Rauwkost
• IJs met slagroom

Elke zondagavond
warm &. koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen pan 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

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

% Is slanker en fitter wor-
den uw doel? Hoe kunt u
dat bereiken zonder honger-
gevoel? Bel Jerna Bruggink,
dan bereikt u uw doel! 0575 -
46 32 05.

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

• Boekenbeurs op zater-
dag 22 oktober a.s. In de
Dorpskerk te Vorden. Aan-
vang 9 uur komt allen!!!
Organisatie Veiling Commis-
sie Vorden.

• Werkended vrouw (41)
zoekt met spoed woonruimte
in Warnsveld/Zutphen of om-
geving. Tel. 06 - 14193235.

• Erve Kots, za. 29 Okt. Ma-
ry Cutrufello, USA 20.30 u. -
entree € 15,- Res./info 0544
37 37 01 - 0575 51 89 90 -
0543 47 43 43.

• Boekenbeurs op zater-
dag 22 oktober a.s. In de
Dorpskerk te Vorden. Aan-
vang 9 uur komt allen!!!
Organisatie Veiling Commis-
sie Vorden.

• Te huur per 1 november
2 app. V.a. € 550,- excl. In
Hengelo (Gld). Tel: 0575 - 46
33 25, bellen na 18.00 uur.

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

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

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

• Te koop: Wegens ver-
bouwing: Heugafloor lang-
polig vloerbedekking tegels
ca. 27 m2 en 12 m2 (2 jaar
gebruikt); zeer geschikt voor
bv slaapkamer, € 1 per te-
gel; cv-ketel Vaillant VCW
€ 100; radiatoren € 10; (met
thermostaatregelaar ? € 25);
tafelbiljard (beschadigd)
€ 50. Alles direct af te halen
a contant. Tel. 06-53 132
336 (Ruurlo).

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

• Vanaf januari 2006 tijde-
lijk te huur gemeubileerde
vakantiewoning in Vorden.
Geen huisdieren. Tel. (0575)
46 1349.

• Nordic Walking met de
juiste techniek is de meest
effectieve manier om fitter te
worden, conditie op te bou-
wen en vet te verbranden.
Info over cursus: (0575) 46
3603.

• Heeft u nog oud ijzer of
metalen bel dan 06 - 30 04
2053.

Het is herfst

M Bess*//.

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

Waai v/d week

Cassisbavaroisevlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 bruin sesam
€4,00

Weekendaanbiedingen

Caramelcake
P.st.€ 2,5O

Herfstbroodje € 1,95
Met heerlijke noten en stoofperen

• Reünie Dames Ratti (tot
1994): jou vergeten en toch
intersse? Info tel. 55 54 25.

• Met spoed gevraagd:
zelfstandige hulp in de
huishouding voor 3 uur per
week. Bel ons! 0575 - 55 38
77.

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

0 Heeft u nog televisies,
wasmachines, koelkasten
of diepvriezers en wilt u
daar vanaf tegen een kleine
vergoeding, bel dan 06 - 30
04 20 53. Wij komen het bij u
halen.

• Te koop: Leuke JACK-
RUSSELL PUPS; OUES-
SANT minischaapjes; nieuwe
hondenkennels in diverse af-
metingen. Tel.: 0573-44 10 96
• 06-25 09 44 88.

• Cursussen Kunstkring
Ruurlo: Portret/figuurteke-
nen 10 lessen wo. avond,
€ 120, nog enkele plaatsen.
Borduren, stekenlap ma-
ken, 4 lessen ma. middag,
€ 50 incl. mat, vervolgcursus
mogelijk. Boetseren, 3 snuf-
fellessen voor beginners en
gevorderden, do. middag
€ 37,50 mat € 5, vervolgcur-
sus mogelijk. Leden IQffi kor-
ting. Info (0573) 45 1599.

Actie 20% korting

gouden slavenringen
en zegelringen NL fabricaal

Atelier Henk tggersman

Trouwring veranderen ?

bronzen beelden

Burg. Galleestraat 8
Vorden 550725

Dagmenu's
19 t/m 25 oktober 2OO5
Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Oagmenu's kuit a krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsatate € l ,25 p.p,
Prijs «tor soep € 2,25 p.p.

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

Woensdag 19 oktober
champignonsoep / holl. biefstuk met kruidenboter, aard-
appelen en salade

Donderdag 2O oktober
saté varkenshaas met pindasaus, nasi en atjarsalade /
chocolademousse met slagroorn

Vrijdag 21 oktober
minestronesoep / wokki wokki van kip, groente en rijst en
salade

Zaterdag 22 oktober
zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente / ijs met
slagroorn (alleen afhalen)

Maandag 24 oktober
gesloten

Dinsdag 25 oktober
wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met
slagroorn
U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ook è la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



7 oktober 2005
3970 gram 55 cm lang

Zoon van:
Frank en Inge Arendsen-Pelskamp

Wij gaan trouwen!

Marcel Dekkers
&

Gerda Bijenhof
Op 21 oktober 2005 om 13.00 uur in "Kasteel ;
Huize Ruurlo".

Ons adres:
Marcel Dekkers & Gerda Bijenhof
Biesterveld 24
7251 VS Vorden

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (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\j

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

Bronkhorsterweg ifl, 7221 AA Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Jan Slagman

betuigen wij u onze oprechte dank.

D.H. Slagman-Roenhorst
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, 15 oktober 2005
Het Hoge 35

In plaats van kaarten

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
medeleven te hebben ontvangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve man, vader,
schoonvader en opa

Bernardus Gerhardus Vlogman
Benny

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, zoveel kaar-
ten, brieven en telefoontjes.

Anneke Vlogman-Norde
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 2005

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

d r u k k e r i j Weevers

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

Aardbeien Krenten- of Panda brood
bavoroise vlaai

klein €

rozijnen-
sneetjes

donker meer-
granenbrood

8.'90
groot €

De enige ëfehte
ZWANENHALZEN

volgens ̂ origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

800 gram

nu € 160

De Echte Bakker Dat proef je!

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

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

'Ambachtelijk gerookt,
ouderwets geprijsd."

Uw Keurslager zal echt niet stoppen met roken. En dat
proeft u beslist. Rookworsten roken is tenslotte een

ambacht een kunst op zich. De temperatuur, het soort
hout de rooktijd: elk detail heeft invloed op de smaak.

Proeven? Deze week zijn ze per 2 extra voordelig.

Keurs/a gerk oopje

Rookworsten

Vleeswarenkoopje

Rauwe ham
Speciaal aanbevolen

Hamlappen
Special

Groenterol
Vleeswarenspecial

100 gram €

500 gram €

1?8

398

410
100 gram € l •

179
Bourgondische rib 100 gram € l •
l/l/ee/caanö/ed/hg

Prei gehaktschotel f|98
(per portie) 100 gram €

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

r n
Weekaanbieding bij de Woonwinkel j

tegen inlevering van deze advertentie

1O% korting
op alle in voorraad zijnde

Lana Grossa
breigarens

geldig van 17 tot 22 oktober \
m

interieuradviseur l
<§> ,*

* f> T £> t* <* £> \'C- (ft,> :C^ 'f «3 (ÏÏZ'
'de woonwinkel van Warnsveld' •
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld |
Telefoon (0575) 52 61 32

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zouis • 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

DEUREN, DEUREN EN
NOG EENS DEUREN!wBRHiHBR

Albo
Berkvens
Skantrae

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



Gratis
laar

Circus
Sijm?

Honig
Roerbakmie

pak 300 gram en

mix voor roerbakmie
pakje 60 gram

samen voorl69

2 pakken
+ l gratis
circuszegel

Super
c/eBoer

Spaar nu bij Super de Boer
voor gratis toegangsbewijzen.

Tien weken lang, van maandag 10 oktober

2005 t/m zaterdag 17 december 2005, kunt

u bij onderstaande vestigingen van Super de

Boer sparen voor GRATIS toegangsbewijzen

voor het grandioze Wintercircus Sijm.

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij

iedere € 12.50 aan boodschappen (exclusief

statiegeld, tabakswaren, koopzegels, diensten

en slijterij) een spaarzegel. Tevens ontvangt

u wekelijks bij 2 verschillende artikelen ook

nog eens l of meerdere spaarzegels.

Sparen gaat dus snel en makkelijk.

De spaarzegels plakt u op een spaarkaart.

Wij verzoeken u uw volle spaarkaart zo

snel mogelijk om te wisselen voor een

waardecheque, die u dan vanaf woensdag

21 december 2005 weer kunt omwisselen

voor uw definitieve GRATIS toegangsbewijs.

De circusvoorstellingen vinden plaats bij

camping Goldberg, Larenseweg l te Vorden

van zaterdag 31 december 2005 t/m zondag

8 januari 2006. De voorstellingen vinden

plaats om 12.30 uur en om 15.30 uur.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Roosvicee
Multivit en Lay's Chips.

Appelsientje
mild

2 pak a 1.5 liter

voor 239

2 pakken
+ l gratis
circuszegel

De deelnemende Super de Boer
vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpsstraat l H - Telefoon 0575-H51206

Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713

Hengelo (gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575-H61793

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Graag gedaan.

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
17 oktober t/m zaterdag 22 oktober 2005 en alleen geldig bij
nevenstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.



(Advertorial)

B E U R S P R A A T

Behoudt goud
zijn glans?
De goudprijs is sinds het dieptepunt
in februari 2001 met ruim 80% geste-
gen en noteert nu rond de USD 460
per 100 gram. Er is geen eenduidige
verklaring voor de stijging, maar er
zijn een aantal factoren die een be-
langrijke rol spelen.

Goudprijs stijgt nu ook in euro's
Tot begin 2005 was de stijging van de
goudprijs grotendeels te verklaren
door de verzwakking van de dollar. De
goudprijs wordt namelijk in dollars
uitgedrukt. In de periode 2001-2004
was een duidelijke negatieve samen-
hang met de dollar te zien en was de
goudprijs gemeten in euro's dus erg
stabiel. In 2005 is ondanks een herstel
van de dollar de goudprijs verder ge-
stegen. Goud is dus in euro's dit jaar
wel meer waard geworden.

Goud genereert geen rendement
Een van de meest belangrijke nadelen

van goud is dat het niet zoals aan-
delen (dividend), obligaties (rente), of
onroerend goed (huur) een rendement
genereert. Bovendien brengen opslag
en bewaking kosten met zich mee. Dit
alles vertaalt zich in een langetermijn-
rendement. Zo heeft goud in de laat-
ste twintig jaar gerniddeld een rende-
ment opgeleverd van 1,8% per jaar en
heeft dus niet eens de inflatie bijge-
houden. Die bescherming tegen infla-
tie en andere waardedalingen is juist
voor veel beleggers de belangrijkste
reden voor beleggingen in goud. In
het verleden steeg de de goudprijs in
perioden van toenemende onzeker-
heid of afnemende risicobereidheid.
De sterke performance van risicovolle
beleggingen, zoals aandelen in opko-
mende markten, bewijst echter dat we
ons nu niet in zo'n periode bevinden.
De inflatie loopt wel op als gevolg van
de hoge olieprijs, maar de gedaalde
rendementen op staatsobligaties im-
pliceren dat beleggers weinig inflatie
gevaar op de lange termijn zien. Infla-
tieangst kan dus ook geen bijdrage
hebben geleverd aan de stijging van de
goudprijs.

Vraag en aanbod
Een eenvoudige verklaring voor de
goudprijsstijging kan de vraag-aan-
bodverhouding zijn. De vraag naar
goud neemt sinds 2003 weer toe on-
der aanvoering van grootverbruiker
India (33% van de wereldwijde vraag
naar goud in het tweede kwartaal van
2005) en China. In beide landen stijgt
de vraag naar gouden sieraden als
gevolg van de toenemende welvaart.
In het tweede kwartaal van 2005 nam
de wereldwijde vraag vanuit de siera-
denindustrie, die 75% van de totale
vraag uitmaakt, met 14% op jaarbasis
toe. De stuwende krachten hierachter
waren India (+42%), China (+11%) en
Saudi-Arabië (+18%). Aan de aanbod-
zijde zullen naar verwachting centrale
banken de komende jaren doorgaan
met het afstoten van goudvoorraden.

In het eerste halfjaar van 2005 ver-
kochten zij ruim 400 ton goud (21%
van het totale goudaanbod). Positief
voor de goudprijs is echter dat de
productie van goudmijnen stagneert
als gevolg van jarenlange onderin-
vestering in mijnen en toenemejnde
productiekosten. De productie van de
grootste goudproducent Zuid-Afrika
staat onder druk als gevolg van verou-
dering van mijnen en de noodzaak
om steeds dieper te graven, terwijl
hoge energiekosten en de hoge wissel-
koers de winstgevendheid en dus de
investeringsbereidheid beperken. Het
goudoverschot in 2003 is weer omge-
slagen in een tekort en dit zal naar
verwachting de komende jaren zo
blijven.

Wanneer verliest goud zijn glans?
De sterke stijging van de goudprijs in
de laatste maanden lijkt in ieder geval
deels veroorzaakt te worden door spe-
culanten die inzetten op een verdere
stijging van de goudprijs. De invloed
van speculanten is enorm vanwege de
geringe omvang van de goudmarkt.
Zo meldden eind september enkele
handelaren dat een partij in slechts
een week tijd 4% van het jaarlijkse
wereldwijde goudaanbod had gekocht
op de futuresmarkt. De omvangrijke
longposities van speculanten baren
ons zorgen en wij achten een aanzien-
lijke correctie van de goudprijs dan
ook goed mogelijk. Het lage langter-
mijnrendement van goud is een ander
argument tegen beleggen in goud.
Ons advies voor goud is daarom nega-
tief.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van dea Berg
RobJonker
Henk Kreeftenberg

Om haar klanten in Vorden nog
beter van dienst te zijn heeft de
Wereldwinkel in Vorden een
nieuwe website gelanceerd. Op
www.wereldwinkelvorden.nl
kunnen klanten zich gratis
abonneren op de nieuwsbrief en
op elk moment alle acties en
aanbiedingen bekijken.

RECYCLING
Iedere wereldwinkel heeft haar ei-
gen inkoopgroep zodat het assorti-
ment nogal eens kan verschillen. In
Vorden ligt deze maand het accent
op recycling en bovendien heeft zij
speciale producten in de aanbiedin-
gen.

WEB-AANBIEDINGEN
Deze maand zijn bijvoorbeeld de
koffiepads, espressokoffie, Mascao-
chocola en de chilliberry & zonge-
droogde tomaatjes in de aanbie-
ding. De Consumentenbond heeft
onlangs chocola getest en vindt het
niet verwonderlijk dat Claro, de pro-
ducent van het Fair-Trade-merk
MASCAO, dat voorzien is van het
Max Havelaar- en EKO-keurmerk
met kop en schouders uitsteekt bo-
ven alle andere producenten als het
om economische, milieu- en ar-
beidsomstandigheden gaat. U koopt
bij de wereldwinkel dus een stuk
maatschappelijk verantwoorde cho-
cola.

NIEUWSBRIEF
Iedereen kan zich via de website
aanmelden voor een gratis abonne-
ment op de nieuwsbrief. Het inle-
veren van het ingevulde formulier
in de winkel in Vorden levert een
leuke attentie op. Abonnees zijn

Welkom op de site van

WERELD v.
WINKEL

K«rKntr*»«»t

van en voor w e r e t d b *

Wereldwinkel Vorden
Wereldwinkel Vorden verkoopt originele cadeaus en heerlijke fevensmid
culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu
producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffteboeren - er e<
voor krijgen, zo kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Het jot
hen daarbij,

irike? vo! oen is gevestigd naast het VW kantoor in de Kerkstraat i

AANBIEDINGEN

Wat zijn Wereldwinkels?

Wat koop j* in de Wereldwinkel?

dan als eerste op de hoogte van alle
aanbiedingen en het plaatselijke
nieuws. Bovendien wordt regelma-
tig achtergrondinformatie verstrekt
over de herkomst, werkwijze en de
mensen achter een bepaald artikel.

INTERACTIEF (KERST)CADEAU?
Bent u op zoek naar een speciaal ca-
deau of wilt u uw medewerkers of

familie eens verrassen met een
uniek, maatschappelij k-verantwoord
kerstpakket dan kunt u rechtstreeks
mailen naar de Vordense inkoop-
groep. Zo steunt u niet alleen de
kleine producenten in de Derde We-
reld, maar onderscheidt u zich van
de traditionele cadeaus en kunt u
met elk budget een uniek pakket
samenstellen.

Gl NBA V O R D E N

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

Wehme.

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

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

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

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

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

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

OKTOBER
19 Handwerkmiddag en kraamver-

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

Steege.
19 Open avond Herberg, NBvPlatte-

landsvrouwen.
19 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

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

trum.
25 Passage Chr. Vrouwenbeweging

Lezing Oekraïne.
25 HVG Linde Ringmiddag in Lindese

molen.
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
26 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

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

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

trum.

Museum voor Heiligenbeelden
wellicht in andere handen
'Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg'
Het Museum voor Heiligenbeelden
in de Kranenburg wordt 'gedragen'
door vele honderden donateurs en
trekt jaarlijks voldoende bezoe-
kers, (dit jaar naar schatting ca.
5500) om het kerkgebouw, dankzij
de vele tientallen vrij willigers, voor
een x aantal jaren te behouden.
Intussen is er op langere termijn
wel een probleem, want het groot
onderhoud van de kerk zal in de
toekomst niet bekostigd kunnen
worden uit alleen uit de opbrengst
van de donaties en entreeprijzen.

Bart Hartelman, zegt hier namens het
bestuur van de 'Stichting Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg' over:
'Wij zijn als Stichting inmiddels met
het parochiebestuur (eigenaar van de
kerk) in bespreking teneinde de moge-
lijkheid te onderzoeken of de kerk aan
ons overgedragen kan worden.

Daarvoor is een commissie in het le-
ven geroepen die bestaat uit afgevaar-
digden van onze Stichting en afge-
vaardigden van het parochiebestuur.

Wij hopen dat er zo spoedig mogelijk
een oplossing gevonden wordt'.

Net als voorgaande jaren wordt er ook
dit jaar in het museum weer 'Kerst op
de Kranenburg gevierd' en wel op 9,
10,11,16,17,18, 23, 26, 27, 28, 29 en 30
december. Dus niet op zaterdag 24 en
zondag 25 december.. Eerst zullen de
vrijwilligers vanaf november de kerk
ontruimen, versieren en opnieuw in-
richten. Begin december worden de vi-
trines ingericht, de kerk wordt dan
schoongemaakt en worden de kerst-
bomen geplaatst.

Het bestuur van de 'Stichting Vrien-
den van de Kerk op de Kranenburg' is
bijzonder verheugd dat Ida en Peter
Diemer uit Veenendaal een groot deel
van hun unieke collectie kerstgroepen
in december in de kerk op de Kranen-
burg willen presenteren.

Het echtpaar Diemer is in het bezit
van ruim 650 verschillende kerstgroe-
pen, waarschijnlijk de grootste ver-
zameling in Nederland.

Volleybal

WEDSTRIJDVERSLAG BAS WIVOC
Dl - PELGRUMDASH Dl
Na de eerste gewonnen wedstrijd te-
gen Victoria vorige week ging Dl nu
vol goede moed naar Winterswijk Het
koste wat moeite om bij de sporthal te
komen (wegomleidingen).

Maar eenmaal begonnen aan de eerste
set trokken de Vordense dames flink
van leer. Door een goede opslagbeurt
van Martine Slütter stond het binnen
de kortste keren 2-7 voor Dash. Die
voorsprong werd de hele set behou-
den dankzij goed verzorgd aanvallend
zowel als verdedigend spel. Deze set
werd dus gewonnen met 17-25. De 2de
set werd ook goed begonnen, maar
door enkele wissels, kwam er toch on-
rust in het team. Uiteindelijk werd de
set nog voor de poort van de hel wég-
gesleept met 22-25.

De 3de set bleef het onrustig in het
spel van Dash, ook het spel van de te-
genstander werd beter, waardoor er
constant tegen een achterstand werd
aangekeken en deze set dan ook verlo-
ren ging met 25-18.

De 4de set werd voortvarend aange-
pakt en wederom werd het niveau ge

haald van de eerste set waardoor Dash
een forse voorsprong van 6-14 had.
Maar in de 2de helft van deze set sloop
geleidelijk aan de onrust weer binnen,
waardoor Wivoc dichterbij kwam.
Maar uiteindelijk wist Denise de Hart
met een fantastisch blok de set binnen
te halen. 22-25 voor Dash.

De wedstrijd werd dus met 3-1 gewon-
nen door Dash. Al met al een leuke
wedstrijd, ook voor de meegereisde
fans. Volgende week speelt Dash D l in
Rietmolen de eerste bekerwedstrijd.
Op 29 oktober om 17.00 thuis tegen
Longa D 4.

UITSLAGEN
Zaterdag 15 oktober: Uitslagen: DOG
STAP ORION MBl-Dash MB1 3-2, Tor-
nado Laren JC2-Dash JC1 0-4, DES Dl-
Dash D2 04, BAS/WIVOC Dl-Dash Dl
04, Revoc D2-Dash D5 Niet ontvangen,
Dash MB3-TOHP MB1 1-3, Dash MB2-
Wevoc MB1 3-1, Dash D6-VYV D2 1-3,
Dash H3-VYV Hl 2-3, Dash MCl-DOC
STAP ORION MCI (M, Dash H2-ASV H2
4-0, Dash D3-Revoc Dl 0-4, Dash Hl-
Wevoc H2 4-0.

Donderdag 13 oktober: Beker: Dash
Hl-Orion H2 0-3, Programma BEKER,
Donderdag 20 oktober, Dash MB1-DVO
MA, Zaterdag 22 oktober, Rivo Rietmo-
len Dl-Dash Dl.



Postcommandant Bennie Hekkelman:
'Ook wouwen kunnen taak als brandweerman fysiek best aan'!

Vordense brandweer zoekt vrijwilligers

Kunstroute in Borculo

"Slachtoffer wordt gered"

Bennie Hekkelman, postcommandant van de Vordense brandweer kijkt (
een dag later) met een goed gevoel terug op de informatieavond die het
korps vorige week aan een aantal raadsleden ( 11) van de gemeente
Bronckhorst gaf. Hekkelman:' Die avond gaf allereerst Jeroen Wesselink,
commandant van de gemeente Bronckhorst en hoofd Openbare Orde en
Veligheid van deze gemeente, een inleiding over de situatie in Vorden,
waarbij hij wees op de twee grote hoge drukleidingen die in Vorden onder
de grond 'lopen'. Verder gaf hij inzicht hoe hier in Vorden gewerkt wordt',
aldus Bennie Hekkelman die vervolgens zelfde leiding had over een twee-
tal demonstraties.

Tegen de klok van 20.30 uur konden
de plaatselijke politici, waaronder de
wethouders Dick Nas, Peter Glasber-
gen en André Baars ( wethouder Ab
Boers kon vanwege verplichtingen el-
ders het eerste gedeelte van de avond
niet bijwonen) een oefening aan-
schouwen. Deze oefening vond plaats
in het voormalige postkantoor, op de
hoek Zutphenseweg/ Decanijeweg. Bij
de brandweer was een melding bin-
nengekomen dat er in de bovenverdie-
ping van het gebouw brand was ont-
staan. Bovendien zouden nog mensen
in het gebouw aanwezig zijh.

Toen de opgeroepen brandweerauto
van de Vorense brandweer met zes
manschappen in no- time op de plek
des onheus arriveerde, kon direct effi-
ciënt hulp worden geboden. Men
kreeg daarbij hulp van het brandweer-
korps uit Zutphen die met een hoog-
werker met een reikwijdte van 35 me-
ter assistentie verleende. De hoogwer-
ker werd bediend door Jan de Wit en
Hans Hulzebosch die met vier man
'aan boord' de bak naar het hoogste
punt van het gebouw manouvreerden.
Daar werd meteen een slachtoffer in-
geladen en naar beneden gebracht.
Deze man kon de nodige informatie
verstrekken over de situatie in het ge-
bouw zelf!

Bennie Hekkelman: ' De raadsleden
hebben deze oefening als zeer leer-
zaam ervaren. Ze kregen daarbij een
goed beeld over hoe wij als team ope-
reren'. De Vordense brandweer liet het
deze avond niet bij één oefening. Bij
de familie Kornegoor aan de Koe-
koekstraat was een koe door het roos-
ter gezakt en in een put geraakt. Deze
koe werd natuurlijk 'vanzelfsprekend'
vakkundig door de stoere brandweer-
lieden uit zijn benarde positie bevrijd!

TEKORT AAN VRIJWILLIGERS
De brandweer Vorden beschikt in to-
taal over 24 vrijwilligers, waaronder
vier bevelvoerders. Hekkelman:' Wan-
neer er een melding binnenkomt dat
er ergens brand is uitgebroken of er
heeft een ongeval plaats gevonden,
waarbij onze hulp nodig is, dan mag
de brandweerauto absoluut niet zon-

der bevelvoerder vertrekken. Ten alle
tijde vijf manschappen en een bevel-
voerder. Momenteel hebben wij bij
een melding overdag een tekort van
twee bevelvoerders. Onlangs hebben
namelijk twee van onze mensen een
baan buiten Vorden geaccepteerd en
zijn zij daardoor overdag niet beschik-
baar. In de avonduren, s' nachts en in
het weekend zijn er geen problemen.

Het tekort wordt opgelost doordat ik
zelf overdag als bevelvoerder kan wor-
den ingeschakeld. ( Hekkelman is in
zijn dagelijks leven preventie ambte-
naar van de gemeente Bronckhorst,
red) Ik ben overdag veelal in het ge-
meentehuis in Hengelo en kan bij een
melding in vijf minuten tijd in Vorden
zijn. Daarvoor hebben burgemeester
en wethouders van Bronckhorst toe-
stemming gegeven', zo zegt Bennie
Hekkelman die vervolgens tekst en
uitleg geeft hoe een 'melding' ver-
werkt wordt. Een voorbeeld: Iemand
belt via zijn mobiel ( l-1- 2) dat er er-
gens brand is. De melding komt via de
centrale in Driebergen binnen, die di-
rect doorschakelt naar de alarmcen-
trale in Apeldoorn. Daar wordt aan de
hand van de postcode (bijvoorbeeld
7251 CW) geconstateerd waar de
brand is, waarna wij via de alarmont-
vanger worden geïnformeerd.

Dat betekent overdag dat bij twaalf
van onze mensen het ' belletje gaat
rinkelen' ( Ook s' avonds en s' nachts
zijn beurtelings twaalf mensen bereik-
baar). Deze personen gaan na de mel-
ding direct naar de brandweergarage,
van waaruit de brandweerauto' s naar
de brand of het ongeval vertrekken.
De norm is dat wij binnen de bebouw-
de kom binnen acht minuten ter
plaatse zijn. Buiten de bebouwde kom
is dat 15 minuten', zo zegt postcom-
mandant Bennie Hekkelman. Tussen
twee haakjes, de Vordense vrijwillige
brandweer rukt jaarlijks gemiddeld
60 keer uit. In 60 procent van de mel-
dingen gaat het om brand, de overige
40 procent wordt besteed aan hulpver-
lening bij ongevallen.

VRIJWILUGERSACTIE
Teneinde het tekort aan vrijwilligers

op te vangen, is de Vordense brand-
weer momenteel bezig met een plan
van aanpak op te stellen. Hekkelman:'
We willen komend voorjaar starten
met een actie om vrijwilligers te wer-
ven. Dat mogen ook mensen zijn die
niet in Vorden wonen, maar hier wel
werken. Ze worden dan wel verplicht
om op maandag de oefenavond in on-
ze brandweerkazerne bij te wonen. Ik
hoop dat het Vordense bedrijfsleven
ons wat vrijwilligers kan leveren.. We
proberen namelijk om de werkgevers
ervan te overtuigen dat het ook voor
hen een voordeel is dat ze personeel in
dienst hebben die bij brand of andere
calamiteiten van wanten weten.

Men moet het 'brandweerman- zijn'
ook echt als een hobby zien, anders
moetje er niet aan beginnen. Op' Ein-
zelgangers' zitten we niet te wachten.
Het moeten mannen of vrouwen zijn (
in de leeftijd 18- 40 jaar) die zich nut-
tig willen maken voor de gemeen-
schap en bereid zijn in een team te
willen werken, want binnen een
brandweerkorps moet je op elkaar
kunnen vertrouwen. En weetje wat zo
leuk is, iedere hobby kost geld, echter
er is geen enkele hobby die zo goed be-
taald wordt. Alle uren die een vrijwilli-
ge brandweerman maakt, worden ver-
goed', zo zegt de Vordense postcom-
mandant.

Wat betreft vrouwelijke brandweerlie-
den zegt Hekkelman:' Tot dusver heb-
ben wij in Vorden geen vrouwen bij
het korps ( trouwens bij de andere
korpsen in Bronckhorst ook niet). Best
wel jammer, want Arbo- technisch kan
een vrouw dit werk net zo goed doen.
Fysiek kunnen vrouwen dit werk zeer
zeker aan. Er zullen best wel vrouwen
te vinden zijn die overdag, want daar
gaat het met name om, beschikbaar
zijn. In onze wervingsactie zullen we
zeer zeker een beroep op hen doen'.
Eenmaal bij de brandweer, dient men
twee winterseizoenen de cursus
'brandwacht' ( die altijd in september
van start gaat ) te volgen. Voor bevel-
voerder 'staat' (alle curussen, oplei-
dingen e.d. mee gerekend) circa zeven
jaren. Bennie Hekkelman heeft mo-
menteel binnen het Vordense brand-
weerkorps wel enkele personen op het
oog die tot bevelvoerder kunnen wor-
den opgeleid, maar het duurt dan nog
wel drie tot vier jaren, alvorens ze ope-
rationeel zijn. Tot die tijd zal ' baas
Bennie', indien nodig, overdag zelf als
bevelvoerder paraat zijn! Kijk je diep
in zijn hart, geen enkel probleem
want Hekkelman voelt zich op en top
brandweerman en dat spreekt hij uit
ook!

De stichting Kijk op Kunst, Borculo
organiseert voor de 6de keer de
jaarlijkse kunstroute.

Twee weekends lang, resp. zaterdag
27 en zondag 30 oktober en zaterdag
5 en zondag 6 november exposeren
17 kunstenaars hun werk van 12.00 -
17.00 uur. Een nieuw aspect in het
geheel is de overzichtstentoonstelling
in de synagoge van Borculo. Deze is
geopend tijdens de bezoektijden van
de route en men heeft hiervandaan
een goed startpunt. Ook nieuw is de
website www.kijkopkunst.net waar
meer informatie te vinden is over de
stichting en de individuele kunste-
naars. Op deze site is bovendien vanaf
half oktober de routekaart beschikbaar.

Op vrijdag 28 oktober wordt om 16.00
uur de "kunstroute 2005" geopend in
de Rabobank Borculo. De website
wordt er dan officieel gepresenteerd
en zal daarna de hele week continu
draaien tijdens de openingsuren van
de bank. Routefolders zijn in Borculo
verkrijgbaar bij de VW, de Rabobank,

het Hof en bibliotheek En in de omlig-
gende gemeenten in diverse openbare
gebouwen.

De deelnemers zijn: Elly Overberg -
acrylschilderijen op katoen/papier;
Marijke van Epen - geweven objecten;
Truus te Grotenhuis - acrylschilderijen
op linnen; Gerrit van Dijk - schilderijen
in acryl; Jaap Bakker - keramagiek;
Jenny Geukes - schilderijen in acryl;
Willemien Derksen - schilderijen in
acryl; Ankie Freriks - acrylschilderijen,
gemengde technieken; Peer van Veen -
aquarel, olieverf, grafiek; Hilda Leuve-
rink - aquarel, acrylschilderijen, sculp-
turen; Peter van de Waal - houten ob-
jecten; Laurens Westhoff - meubelen;
Job Heykamp - keramische objecten,
houtasglazuren, sgrafitto; Ton Reukers
- acrylschilderijen, gemengde technie-
ken; Sander Esselink - schilderijen,
gemengde technieken; Hugo Pos - acryl-
schilderijen, gemengde technieken;
Ida Roekevisch - schilderijen in olieverf.

Algemene informatie bij het secretari-
aat, tel. (0545) 48 15 40.

Planten met een verhaal

Gevormde laurierstruiken in pot zijn niet alleen mooi, maar de blaadjes doen het ook goed
in gerechten.

Laurier in een grote pot of kuip
geeft het terras een statige aanblik.
De vormgeknipte boompjes stra-
len terecht iets bijzonders uit. De
historie van de laurier is fameus en
de bladeren worden over de hele
wereld gebruikt als keukenkruid.

Van nature is de laurier een kegelvor-
mige groenblijvende boom. Hij is in al-
lerlei geknipte vormen te koop van
bolletje tot kegel, met of zonder stam-
metje. Het vormknippen gebeurt in
het voorjaar. Deze boompjes met don-
kergroen glanzende bladeren schep-
pen een voorname tuinsfeer. Bij de
laurier gaat het nu eens niet om de
geur van de bloem, maar om het heer-
lijk geurende blad. De ovale, leerachti-
ge bladeren worden gebruikt in vlees-
gerechten, groenteschotels, stoorpot-
ten, soepen, sauzen en zoete gerech-
ten zoals custard en zoete sauzen. Ver-
se bladeren zijrfpittiger en sterker van
smaak dan de gedroogde bladeren.

BLIKSEM
Laurierbladeren worden ook geassoci-
eerd met overwinning en eer. In het
oude Griekenland en Rome droegen
overwinnaars en keizers een lauwerk-
rans van gevlochten lauriertakken. De
krans gaf volgens de overlevering be-
scherming tegen bliksem, hekserij en
andere duistere praktijken.

OVERWINTEREN
In de landen rondom de Middellandse
Zee kan de laurier goed buiten over-
winteren. De laurier kan op een be-
schutte plaats wel een paar graden
vorst verdragen. Daalt de temperatuur
onder de -5 C dan is het zaak om de
laurier binnen te halen en op een lich-
te, koele plaats te zetten.

Zodra de vorstperiode voorbij is, kan
de laurier weer naar buiten. Geef
de laurier ook de komende maanden
tijdens droge perioden water om te
voorkomen dat de grond uitdroogt.



€47,50
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** faantc* o£ td: 0573-401210

Airco's compleet geplaatst bij u vanaf
€ 795,-. Installatiebedrijf Weulen
Kranenbarg. Zelhem. tel. 0314 -
6213 64 www.weulen-kranenbarg.nl

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

20:30 UUR - 01:00 UUR

VRIJDAG 25 NOV.

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

•JTffflilSi
Electronics

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

Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmachjf
* televisie, radio, dvd en schotel
* klein huishoudelijk ^fc
* computer en randapparatuur
* ADSjL&n netwerkomgevingen

0*<

f DutchPC Electronics
Brummen-Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
20 oktober

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

BALUSTRADE ZAAL

Zaal open 21:00 uur
Kaarten: v.verkoop € 15,00

a/d zaal € 17,50
v.verkoopadressen: Witkamp Laren,

haarsalon Figaro Lochem

ZATERDAG 22 OKT,

3
09m

Gelselaar
Mr. Krebbersstraat 25
Leuke goed onderh. starters-
won, met kunststof kozijnen

Vr.prijs € 199.000,- k.k.

Ruurlo
Koskampweg l O

Bungalow met si.- badkamer
op b.g.; waanzinnig uitzicht.

Vr.prijs € 424.500,- k.k.

Ruurlo
Denneappel 4

Helft van een dubbel met
garage in kindvr.woonwijk.

Vr.prijs € 229.000,- k.k.

Ruurlo
Haarskamp 51

Prachtige luxe afgewerkte
vrijst. royale won. met garage

Vr.prijs € 479.000,- k.k.

Vorden
Weppel 2

Royale vrijst.woning met
prachtig uitzicht.

Vr.prijs € 424.500,- k.k.

Ruurlo
W. Alexanderlaan 3O

Royale helft van dubbel met
aangebouwde grote serre.

Vr.prijs € 298.000,- k.k.

Ruurlo
Podzollaan 13

Zeer royale rietgedekte vrijst.
luxe afgewerkte woning.

Vr.prijs € 474.500,- k.k.

Ruurlo
B.V.T.V. Serooslt.weg 39
Speelse helft van dubbel na-

bij bosrijke omgeving

Vr.prijs € 337.500,- k.k.

p*
I

Barchem
Beukenlaan 9

Royale starterswoning tegen
de bosrand.

Vr.prijs € 181.500,-k.k.

Ruurlo
Garvelinkplein 4

Aan rustig plein gelegen uit-
gebouwde helft van dubbel.
Vr.prijs € 259.000,- k.k.

Ruurlo
Beatrixlaan 2

Halfvrfjst. woning met garage
nabij scholen en centrum.

Vr.prijs €219.000,- k.k.

Ruurlo
Leeuwerikstraat 1

Vrijst. sfeervolle grondig gere-
noveerde woning in centrum.

Vr.prijs € 279.000,- k.k.

NVM
(RMT

Cerard Wesselink
Makelaardij

Kom voor het complete aanbod gerust ons kantoor
eens binnenlopen! Of kijk op onze homepage.'

Tel. 0573-454027 Fax 0573-453825
Email: info@gerardwesselink.nl

Homepage: www.gerardwesselink.nl

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Kair^s—

„Er is meer "
dinsdag 25 OKTOBER 2005

/Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: 't Zwaantje, Zieuwentseweg l, Lichtenvoorde
Tnfn: Nnrrlip Krnhhpnhnrn tf>l: 0544-375708

L.\<e. ariiKKt eiuers in ue/e Krcim



Het is de laatste weken opmerke-
lijk rustig geworden aan het Wie-
melink. Geen vrachtwagens die
aan- en af komen rijden, geen
dienstauto's, geen verkeersopstop-
pingen meer, er is eigenlijk een oa-
se van rust ontstaan. De bewoners
van de tegenover liggende apparte-
menten van de Decanije zouden uit
volle borst kunnen gaan zingen
Vat is het stil aan de overkant! Dit
alles doordat de nieuwbouw van
het kinderdagverblijf ' De Klim-
boom' is voltooid. Unit Manager Sa-
bine Harmsen: ' Sedert men een
jaar geleden met de bouw is begon-
nen, was het vanaf dat tijdstip een
drukte van belang.

Dan is het toch wel fijn om te consta-
teren dat de bouw zonder één wan-
klank is verlopen. De eerste plannen
voor de nieuwbouw van De Klimboom
dateren al van ruim vier jaren gele-
den. Toen ontstond er nogal wat ge-
harrewar bij sommige buurtbewo-
ners. Toen eenmaal de kogel door de
kerk was, is er voortdurend rekening
gehouden met de wensen van de
buurt. In die hectische periode is er re
gelmatig overleg geweest met Pro Wo-
nen, die het gebouw heeft neergezet
en met de vereniging van eigenaars
van de Decanije (de overbuur). Daar-
door kon de bouw ongestoord voort-
gang vinden', zo zegt Sabine Harm-
sen.
Ook voor haar persoonlijk, een hele
openbaring deze bouw. Zegt ze: 'Ik
ben er vanaf het begin, vanaf de bouw-
vergunning, bij betrokken geweest.
Ontzettend leuk om zo' n bouwproces
met de hoofdaannemer, onderaanne-
mers, installateurs e.d. mee te maken.
Ik heb daarbij een aantal praktische
tips kunnen geven. Daardoor kreeg ik
al snel het gevoel dat de 'bouwers' mij
serieus namen. Zij vonden het juist
goed dat er tijdens bouwvergaderin-
gen ook iemand van de 'gebruikers-
groep' bij betrokken was', aldus Sabi-
ne Harmsen.
Overigens zijn de oorspronkelijke
bouwplannen gewijzigd. Dat gebeur-
de nadat De Klimboom op l septem-
ber 2004 een fusie was aangegaan met
Yunio. Het kinderdagverblijf is eigen-
dom van Pro Wonen. Die verhuurt het
gebouw aan Yunio, een onderdeel van
Zorginstelling Sensire. Zoals hier in
de regio is bekend staat Yunio Oost
Gelderland voor zorgverlening aan
Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg,
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De Klimboom officieel in gebruik
Unit Manager Sabine Harmsen: 'Gebouw geeft de mogelijkheid om kwaliteit te waarborgen'

Sabine Harmsen met peuters

MULTIFUNCTIONEEL
Uiteindelijk is De Klimboom een mul-
tifunctioneel gebouw geworden. Het
gebouw bestaat uit twee bouwlagen.
De tweede laag is kleiner dan de bega-
ne grond. In de benedenverdieping
worden drie 'verticale' groepen, dat
wil zeggen kinderen in de leeftijd O- 4
jaar bij elkaar ondergebracht. In totaal
is daar plek voor 42 kinderen per dag-
deel.

Momenteel is de bezetting 36 kinde-
ren, dus nog ruimte voor 6 kinderen.
Verder zijn er in deze verdieping, toi-
letgroepen, personeelsruimte en een
centrale keuken ondergebracht, ter-

wijl de hal zodanig is gebouwd dat de
kinderen daar ook kunnen spelen. Op
de bovenste etage is onder meer de
buitenschoolse opvang (kinderen van
4-12 jaar) ondergebracht met een tota-
le capaciteit voor 30 kinderen. Naast
unit manager Sabine Harmsen zijn er
15 leidsters bij De Klimboom werk-
zaam. 'Een hecht en enthousiast team.
De bouw heeft het afgelopen jaar nog
al wat tijd van mij gevergd. De leid-
sters hebben in die periode duidelijk
getoond dat ze heel goed zelfstandig
kunnen werken', zo zegt een trotse Sa-
bine Harmsen. Op l november aan-
staande wordt het consultatiebureau
Jeugdgezondheidszorg van Yunio, dat

momenteel nog aan de Zutphenseweg
is gevestigd, in de bovenverdieping
van De Klimboom ondergebracht.

Ook zijn er drie ruimtes, zoals een
boxenkamer (waar de kinderen kun-
nen worden omgekleed), een kamer
voor de consultatiebureau- arts en een
ruimte voor de verpleegkundige. Ook
is er een gezamenlijk kantoor voor
unit manager Sabine Harmsen en
voor Robert van Westering, regioma-
nager Jeugdgezondheidszorg Yunio.
Achter het gebouw is een speelplaats
voor de BSO (buitenschoolse opvang)
en naast het gebouw twee speelplaat-
sen voor de kinderopvang.

KWALITEIT WAARBORGEN
Sabine Harmsen: 'Het gebouw De
Klimboom geeft de mogelijkheid om
de kwaliteit voor de opvang op facili-
tair gebied te waarborgen. Daar be-
doel ik mee, een veilig gebouw, boven-
dien een gebouw waarin je kunt in-
spelen op de ontwikkeling van jonge
kinderen. Wij willen tevens de oudere
kinderen uit de verticale groep halen.
Voor hen worden in de ruimtes van de
BSO gerichte activiteiten aangeboden.

En waar ik heel erg blij mee ben, het
nieuwe gebouw geeft ruimte voor de
ontwikkeling dat bij ons en bij Yunio
past. Toen op l januari 2005 de Wet
Kinderopvang van kracht werd, heeft
dat hier en daar onrust veroorzaakt.
Ouders wisten niet precies waar ze
aan toe waren. Gelukkig heeft dat bij
ons niet tot een terugloop geleid.
Heeft denk ik ook wel te maken met
de naambekendheid van Yunio, een
begrip in de Achterhoek', aldus Sabine.

Momenteel wordt er bij De Klimboom
toegewerkt naar de certificering HKZ
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling
in de Zorgsector). 'Een kwaliteitskeur-
merk, het voordeel van een dergelijk
certificaat is dat wij nog beter kunnen
gaan werken. We gaan er vanuit dat
we dit certificaat in maart aanstaande
zullen ontvangen', zo zegt Sabine
Harmsen die opmerkt geschrokken te
zijn van uitlatingen van minister de
Geus. Die maakte onlangs bekend dat
uit een onderzoek naar de kwaliteit
van kinderopvang is gebleken dat 40
procent van de kinderdagverblijven in
Nederland onder de maat zijn.

Sabine: 'Ik denk wel dat de minister
gelijk heeft, met name in het westen
van het land waar de afgelopen jaren
talrijke dagverblijven zijn verrezen,
mankeert nogal het een en ander. Hoe
het ook zij, wij voelen ons in ieder ge-
val niet aangesproken. Wat dat betreft
mag de onderzoekscommissie best
langs komen hoor. Natuurlijk zullen
wij bij alles wat wij doen, alert blijven',
zo zegt Sabine Harmsen. Vrijdag 21 ok-
tober vindt bij De Klimboom de ver-
huizing naar het nieuwe onderkomen
plaats, waarna men maandag 24 okto-
ber begint te 'draaien'.

Het gebouw wordt zaterdagmiddag 5
november door Dick ten Brink, direc-
teur van Yunio, geopend.
Daarna kunnen belangstellenden de
ze middag een kijkje komen nemen.

Alle meisjes moeten naar school Doldwaas Alpenspektakel
Naar school gaan was nog lang niet
weggelegd voor alle kinderen in Af-
ghanistan, zeker niet voor alle
meisjes. Maar het mag en kan nu
wel, tot grote vreugde van veel Af-
ghanen. Want de wil om te leren,
de wil om verder te komen is erg
groot in dit land. Neem de IQ-jarige
Shamila; zij gaat ondanks haar
drukke werkschema elke dag naar
school. En ze vindt het belangrijk,
zeker voor meisjes. Shamila zal dat
vanaf november duidelijk maken
aan alle Nederlanders. Met uw
hulp natuurlijk!

Voor de komende campagne ben ik
met een fotografe afgereisd naar Af-
ghanistan. We zijn op bezoek geweest
bij veel families. Ik heb velen van hen
voor altijd in mi9jn hart gesloten. Hun
fantastische ontvangst en de onmete-
lijke gastvrijheid, het enthousiasme
van vooral de meisjes, die telkens mijn
hand pakten om mij overal mee naar
toe te sleuren - ik moest alles zien. En
de fotografe moest alles vastleggen.

Ik leerde Shamila kennen als een pitti-
ge tante, die absoluut naar school wil-
de en zelfs lerares wil worden. Natuur-
lijk was ze ook verlegen. Vooral als we
haar vragen stelden. Dan zag je haar
diep denken voordat ze antwoord gaf.
Maar zodra zij bij haar vriendinnen
was, was ze weer een giechelend meis-
je van tien.

Het was dus hartverwarmend, daar in
Afghanistan. Maar ook verdrietig. De
kapotte huizen bijvoorbeeld, waar nog
maar en enkele muur van over was. Of
de woeste stukken grond, waarop

niets wordt verbouwd, omdat er nog
landmijnen liggen.
En het was wennen. Aan onze hoofd-
doeken bijvoorbeeld, die je nou een-
maal verplicht bent te dragen in dit
land. En aan de regels over contact
met mannen. Zo mag je een vreemde
man niet in de ogen kijken. Dat viel
niet altijd mee; door nieuwsgierigheid
gedreven keek ik toch vaak stiekem.
Ik denk nog vaak aan Shamila met
haar open gezicht en eigen wil. Aan
haar geduld als we foto's aan het ne-
men waren. En de natuurlijke kracht
die zij uitstraalt. Shamila zegt: "Nie-
mand maakt mij iets wijs, want ik kan
nu lezen. Ik kan gelukkig naar school,
maar heel veel meisjes nog niet."

Met dit zelfverzekerde meisje en haar
stevigte uitspraak gaan we met z'n al-
len de ondewijscampagne in. Doet u
weer mee? Samen gaan we ervoor zor-
gen dat in Afghanistan alle meisjes in
de schoolbaken komen!

Dit is een citaat uit het blad "Unicef,
kinderen eerst". Wij, Unicef-vrijwilli-
gers, willen graag meewerken aan het
doel meisjes naar school te krijgen.
Hoe? Dat is u vast al bekend. Vanaf
maandag 24 oktober start de verkoop
van al weer prachtige kaarten, agen-
da's, kalenders, mooi bewerkte kaar-
sen, enz. Ook al koopt u geen kaarten
e.d. voor u zelf, het is ook leuk om ze
aan andere mensen kado te doen met
Sinterklaas of een verjaardag. U bent
van harte welkom bij Anne van Burk,
Beatrixlaan 14, tel. 55 17 32. Bij afwe-
zigheid kunt u uw bestelling gewoon
in de brievenbus gooien of een telefo-
nische afspraak maken.

"Niemand maakt me wat wijs,
want ik kan nu lezen.
Ik kan gelukkig naar school,
maar heel veel meisjes nog niet."

Shamila, 10 jaar, Afghanistan

Help elk meisje naar school,
alleen dan hebben ze een toekomst.

Koop kaarten en
cadeaus
Kijk op www.unicefshop.nl

unicef
KINDEREN EERST

50 JAAR UNICEF NEDERLAND KINDEREN EERST

bij De Keizerskroon

Het Auner Alpenspektakel uit Wes-
tendorf (Oostenrijk), doet op hun
tournee Ruurlo aan en wel op
zaterdagavond 5 november en
zondagmorgen 6 november bij De
Keizerskroon.

Momenteel zijn zij op tournee door
Denemarken, aansluitend zijn ze 2
weken in Nederland, en daarna zul-
len zij voor twee maanden naar Las
Vegas in Amerika vertrekken, om daar
diverse optredens te verzorgen.

Het Alpenspektakel bestaat uit 5 fan-
tastische muzikanten, die in totaal 32
verschillende muziekinstrumenten

beheersen, enkele daarvan zijn het
alpenhoorn, en de steierische harmo-
nika. Zoals de naam al doet vermoe-
den, zal het alpenspektakel niet alleen
de tiroler muziek ten gehore brengen,
maar zullen zij ook voor het nodige
spektakel zorgen, voor nog meer infor-
matie kan men terecht op:
www.alpenspektakel.at

Voor de zaterdagavond zijn nog enkele
kaarten beschikbaar, deze avond zal
ook de Bargkapel uit Barchem optre
den.

Kaarten kan men bestellen bij De Kei-
zerskroon, tel. (0573) 45 14 16.
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sikkens Nu extra voordelig
schilderen?

Haal de HuisSchilderPlan® schilder binnen!

sikkens

Huisschilder

Op het werk dat de HuisSchilderPlan® schilder in
uw woning verricht is van 21 november 2005 t/m 17
maart 2006 de Winterkortingsregeling van toepassing.
Dat scheelt u als particuliere opdrachtgever € 25,-
per man per dag. Dus als u deze winter uw woning ex-
tra voordelig fraai in de verf wilt hebben, neem
dan nu contact met ons op. Wij informeren u graag
over de Winterkorting en de vele voordelen van het
HuisSchilderPlan".

deskundige analyse staat van onderhoud
schilderonderhoudsplan op maat
zekerheid van vakmanschap
kleur- en productadvies
eenmalig of volgens contract

HuisSchilderPlan®: gegarandeerd goed!

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

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

35 jaar meubelstoffering

O.A. GELDERLAND, LEOLUX.
ARTIFORT, GISPEN EN SPEKTRUM

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

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

EVERY S A T U R O A Y

AfER t; CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN

iASSO;;; TEMPIE BAR :: CLASSIC CAFÉ

22 OKT
TECHNOBOY

29 OKT
HALLOWEEN

05NOV
DJ ROB

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
: 0944 46 13 08 :: INFO@CITYLH)O.NL :

;: WWW.CITYLIDO.NL::

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

'Jtoron Hon 3*rotichl)oröt
Heeft u teksten, ideetjes of'gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefje of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr,
Nieuwstad 30, 7253 AA Vorden,
tel: (0575) 55 10 10, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

e ê uut
Riek scharrelt rond in hims. Altied an
't opruumen. Ai toch is gin manvolk
hadden dan hai ne'n hoop rommel
minder. Hier een paar schoene daor
een stapel kranten en een old stuk jas
an ne stoel laoten hangen. Maor ja,
zonder man as vrouwe allenig?
Dat zal ok wel tegen vallen. Ze steet
een stapel kranten te sortearn en kik
zo is efkes naor de daotum. Riek:" Zeg
heb iej dat stuk van Jong Gelre ezee
ne? Ze bunt an de gange met ne revue
'Stof tut nadenken'. D'r zult in 't ge-
heel 60 man an met doon . Hebt ze
dan nog zo vuile leden? Dat geet an
op 4 en 5 Nov. in het dorpscentrum
in Vorden.
Dat liekt mien best wel wat. Wie ga-
ot neet zo gemakkelijk naor de
Schouwburg. En films? Die bunt ja
zowat altied in 't engels en dan moi
ok nog weten dat het ne mooien film
is. Maor zonnen aovend met Jong Gel-
re dat is altied raak. Zollen Gert en
Gerrie d'r ok hen willen? Hendrik kik
bedenkelijk. Hij weet neet zo dreks of
Gert wel van stal is te kriegen. Gerrie
zal wel willen, dat is vaste, maor Gert
tred altied op de remme. Hendrik:"Ik
hadde graag naor Hans Keuper zien
afscheid toe ewilt. Den hadde de
Schouwburg Amphion umme zien af-
scheid te viern. Het is toch neet te ge

leuven dat den al wear afscheid nemt
van het wark. Ik heb ieder kear wear
het gevuul dat jonge gasten te vrog af-
scheid nemt. Nooit gedacht dat den
al zo old is." Riek: "Maor dat hij ok
mis. Ze gaot neet rnet pensjoen, hij is
39 jaor warkzaam in 't vak en dan heb
iej 't recht umme op te stappen. Ik
schatte datte 80% van zien inkom-
men krig deurbetaald en das veur ne
leraar neet slecht. En zonne grappen-
maker zo as Hans Keuper den zal zik
wel redden. Den snabbelt d'r zo een
inkommen biej. Want as t'r ene in on-
zen achterhoek kan spullen en zin-
gen en vertellen dan is hij dat wel.
Zonder Hans was 'Boh Foi Toch' nooit
zo bekend geworden.Onze eigen
streektaal en de eigen cultuur hef
vuile an um te danken. Ander volk
zult 'Normaal' hoger in 't vaandel
hebben.En die trekt ok een massa
volk, maor toch ons publiek zal Hans
Keuper hoger waardeern. Gin gekke
kunsten van oew zat zoepen en nat
gooien met bier en het verheerlijken
van de drank. En zo as no dat af-
scheidsfeest, hij denkt datte de
Schouwburg vol krig. De opbrengst
geet naor ziene olde schole in Kame-
roen. Dat is toch prachtig dat hij d'r
zelf niks better van wordt." Riek: "Dat
zingen en spullen in 't dialect dat is

mooi maor toch..is het op starven nao
dood. Op de scholen is 't al glad ver-
dwenen. Iej komt toch olderwets
boern volk tegen waor de blagen on-
der me kaar al A.B.N. prevelt. De moe-
ders veural, bunt vuls te bange dat on-
ze Monieka biej de andre kindre ne
boersen indruk zal maken. Wiej, de
oldere jongeren, wiej probeart het
nog wat leaven in te blaozen. Luus-
terd graag nao zonne uutvoering
met muziek of toneel in 't plat. Wiej
koopt muziek in onze streektaal.
Beuke drukken en verkopen ? In de
streektaal niet rendabel. Het Staring
Instituut dut good wark. Ze kunt met
moeite an de gange blieven. Het is
trekken an een dood paerd. Radio gel-
derland ? Zowat gin streektaal mear.
En ok de locale zenders uut Zelhem
en Vorden praot biej kans gin moe-
derstaai. Onze generatie, de oldere
jongen, wiej praot nog plat en dan
heb iej 't had. Is 't dialect in ons
Bronckhorst verleden tied? Zelfs
karkkoren denkt in 't engels te mot-
ten zingen. Dat is neet allenig in
Bronckhorst zo. In de hele moderne
wereld is 't neet anders. Spietig maor
zo is het."

De Baron van Bronckhorst

BALUSTRADE ZAAL :

Kaarten:
v.verkoop C 8,00
a/d zaal C 10,00

v.verkoopadressen:
Witkamp Laren,
haarsalon Figaro

Lochem

22:00 UUR - 04:00 UUR
ENTREE TILL 02:00 UUR

ZATERDAG 29 OKT.

Om
3
00m

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.

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Passage
25 Oktober a.s. is de tweede afdelingsavond. Mevr. Alie Zieverink-Berendsen uit
Eibergen is al jaren bezig vanuit Oost-Europa Zending haar steentje bij te dra-
gen om armoede te lenigen en hulp te bieden bij zeer kwetsbare babies en kin-
deren in het ziekenhuis van Beregowo in de Oekraïne.
Kinderen die door de ouders zijn achtergelaten omdat ze vanwege grote armoe-
de vaak niet in staat zijn voor hen te zorgen. Verdrietige situaties. Ook heeft ze
contacten met plaatselijke bevolkingsgroepen die leven in de zigeunerkampen
en op vuilnisbelten. De allerarmsten worden geholpen d.m.v. sponsoring hier
vanuit Nederland.
Hierover vertelt ze op de Passageavond door middel van haar dagboekfragmen-
ten op dinsdagavond 25 oktober a.s. in het Dorpscentrum.
Men hoopt op een grote opkomst en nodigt een ieder die belangstelling heeft
van harte uit.

Vokate
Zoals men in 'Contact' van vorige week heeft kunnen lezen, zoekt het koor 'Vo-
kate' nog enkele mannelijke leden. Bovendien is men op zoek naar een toetse
nist en een gitarist. Belangstellenden kunnen zich melden bij secretaresse Mar-
jan van Duin, tel. (0575) 55 63 80.

Vrouwen van Nu
De afdeling Vorden van de NBvP' Vrouwen van Nu' krijgt woensdag 19 oktober
bezoek van het trio Najade uit Laag Soeren. Dit trio brengt een programma dat
bestaat uit salonmuziek met viool, cello en piano. Het wordt een avond met ge
varieerde muziek, zowel populair licht klassiek, bekende filmmuziek en volks-
melodieën.
De muziekavond wordt gehouden in 'De Herberg'.



Nordic Blading (skeeleren met stokken) primeur voor Oost Nederland

Martin Pater: Tree Wheel wil uitgroeien
tot 'Nordic Sports Center"

Jeugd en Jongeren theaterlessen in
het dorpscentrum o J.v. Lotte van Dam

Dat sporten gezond is, is zoiets als het intrappen van een open deur! Niet
alleen sporten in teamverband, ook individueel gaan sporten is voor velen
een geliefkoosde bezigheid. Behalve in de sportschool is deze categorie
sporters graag in de buitenlucht actief. Zo kom je het gehele jaar door de
wandelaars, fietsers, hardlopers, skeeleraars, noem maar op in onze mooie
Achterhoek tegen. Voeg daar specifiek in de wintermaanden de schaatsers
de sldërs en de langlaufers bij en zie het' sportplaarje' is compleet!

Toch blijven organisatiebureau's voor
sport en recreatie telkens actief om
nieuwe sportevenementen aan hun
'aanbod' toe te voegen. Neem bijvoor-
beeld Free Wheel aan de Netwerkweg
in Vorden, specialist in skeeleren,
mountainbiken, schaatsen en langlau-
fen. Eigenlijk continu bezig met het
zoeken naar mogelijkheden waardoor
het' pakket' aan sporten kan worden
uitgebreid.

Komend voorjaar wordt er een nieuw
fenomeen aan toegevoegd: Nordic Bla-
ding ofwel skeeleren met behulp van
stokken. De vraag rijst dan meteen,
wat moeten skeeleraars als Arjan
Smit, Erik Hulzebosch, Ingma Berga,
Arjan Mombarg in vredesnaam toch
met stokken in hun handen. Elkaar in
de wedstrijd een stok in de spaken
(lees onder de skeelers ) steken, waar-
door je op die manier concurrenten
de loef kunt afsteken? Martin Pater,
mede- eigenaar van Free Wheel kan
wel lachen om deze opmerking en
helpt onze vervolgens snel uit de
droom.

Zegt hij:' Nordic Blading is speciaal be-
doeld voor recreatieve skeeleraars die
al wel ervaring in deze tak sport heb-
ben en die pakweg een snelheid halen
van 15-20 kilometer per uur. Middels
deze stokken kun je daar 5 kilometer
aan snelheid toevoegen. Zie de stok-
ken maar als een soort hulpmiddel.
Met name tegen de wind in, op moei-
lijk asfalt en dergelijke kost het skeel-
eren met stokken minder energie. Vol-
gend voorjaar brengen we een specia-
le klap-skeeler op de markt. Vergele-

ken met het normale skeeleren, wordt
er bij Nordic Blading een andere afzet
gebruikt. Met behulp van de stokken,
gebruikt het lichaam dan 30 procent
meer spieren.

De klapskeeler (onderstel) wordt door
een Nederlands bedrijf geproduceerd,
een Fins bedrijf levert de schoenen.
Nordic Blading is een primeur voor
Oost Nederland. Misschien zelfs wel in
Nederland, want het is mij namelijk
niet bekend of het product hier al op
de markt is verschenen. We hebben er
in ieder geval hoge verwachtingen
van. Nordic Blading is trouwens niet
leeftijd gebonden. Jong en oud kan
deze sport beoefenen', aldus Martin
Pater. Momenteel wordt het 'gewone'
skeeleren door 1,5 miljoen Nederlan-
ders beoefend.

NORDIC WALKING
Free Wheel gaat zich ook toeleggen op
Nordic Walking. Een tak van sport (in
dit geval wandelen met stokken) die
pas een paar jaar in Nederland bekend
is en inmiddels een spectaculaire
groei doormaakt. Met nu al 80.000 be-
oefenaars is Nordic Walking één van
de snelst groeiende takken van sport
geworden. Nordic Walking is boven-
dien een sociaal gebeuren, het wordt
veelal met meerderen beoefend. Mar-
tin Pater: "Bij onze oosterburen schie-
ten de 'Nordic Walkers' als paddestoe-
len uit de grond. In 2003 waren er in
Duitsland 30.000 beoefenaars, in 2004
circa 200.000 en thans reeds 1,3 mil-
joen. Hoog tijd natuurlijk dat wij Nor-
dic Walking aan ons pakket toevoegen'
zo zegt Pater. Zo worden er vrijdag- 21

oktober en zaterdagochtend 22 okto-
ber bij Free Wheel twee gratis kennis-
makingslessen gegeven. Eerst zullen
de materialen geïntroduceerd wor-
den, gevolgd door tips om de basis
techniek aan te leren en daarna de
praktijk. Stokken en schoenen kun-
nen bij Free Wheel worden gehuurd
c.q. gekocht.

Martin Pater: 'We hebben inmiddels
een route uitgestippeld met een leng-
te van 12,5 kilometer. In de laatste
week van oktober kan men van hier-
uit aan de hand van een routebeschrij-
ving de route richting het Grote Veld
volgen. Wij hebben op advies van de
gemeente Bronckhorst een voorstel
voor een route ingediend. Aan de
hand daarvan verwachten wij dat het
'Recreatieschap Achterhoek Liemers,
binnenkort de route gaat bewegwijze-
ren. Wel aardig om te vertellen dat
Nordic Walking ook door fysiothera-
peuten wordt aanbevolen, met name
goed voor mensen die kampen met
nek- rugklachten.

Als fitness natuurlijk ook aan te beve-
len. Het is een tak van sport die je on-
der alle weersomstandigheden kunt
beoefenen. Wij zullen Nordic Walking
na de zomersport activiteiten in onze
arrangementen opnemen. Wij begin-
nen t.z.t. onder leiding van gediplo-
meerde instructeurs gedurende vijf
weken met lessen. En wie weet organi-
seren we richting toekomst nog wel
eens een kampioenschap. Wij zijn bij
Free Wheel altijd 'in' voor iets nieuws.

Wat we uiteindelijk willen, is uitgroei-
en tot een 'Nordic Sports Center',
waarin onder gebracht Nordic Wal-
king, Nordic Blading, langlaufen en
rolskiën. We hebben alle benodigde
materialen in huis en hebben ook de
mensen die de sporters les kunnen ge-
ven en van advies kunnen dienen', zo
zegt Martin Pater.

Opbrengst boekenmarkt voor
aanschaf *busje'
De activiteitencommissie van het
zorgcentrum De Wehme is tevre-
den over de belangstelling voor de
boekenmarkt die zaterdag in het
centrum werd gehouden.

Niet alleen waren er deze dag allerlei
oude en nieuwe boeken en tijdschrif-
ten te koop, ook probeerde men via
bloemstukjes ( één euro ) en broodjes
ham (1,50 euro ) centen bijeen te krij-
gen. De totale opbrengst bedroeg 659
euro. Katja Manuela, al jaren als 'dui-
zendpoot' nauw betrokken bij de orga-
nisatie van de verschillende activitei-

ten zegt hierover:' Een paar jaren gele-
den hebben wij intern besloten om te
trachten gelden bijeen te krijgen voor
de aanschaf van een busje, die wij wil-
len gebruiken om de bewoners van De
Wehme te kunnen vervoeren.
Nu moetje voor een uitstapje en der-
gelijke altijd een beroep doen op de di-
verse vrijwilligers. Beschik je over een
busje dan kun je per keer acht mensen
vervoeren, bijvoorbeeld voor het ma-
ken van een uitstapje, bezoeken van
een kerstmarkt, noem maar op. Mid-
dels jaarlijkse rommelmarkten, na-
jaarsmarkten etc. hebben wij de afge-

lopen drie jaren in totaal 12.000 euro
bij elkaar gespaard. Daarvoor kan de
gewenste bus worden aangeschaft.
Met alleen een bus ben je er natuurlijk
niet. De actie van zaterdag was be-
doeld voor het 'onderhoud' dat wil
zeggen, wij moeten natuurlijk benzi-
ne, wegenbelasting en verzekering be-
talen. Acties die wij nu houden zijn
daarvoor bestemd. Daarnaast gaan wij
ook op zoek naar sponsoren en hopen
wij, wanneer alles volgens plan ver-
loopt, nog voor het eind van het jaar
de bus te kunnen aanschaffen', aldus
Katja Manuela.

Vanaf dinsdag vijfentwintig okto-
ber zullen er wekelijks voor de
jeugd en jongeren van Vorden en
omstreken, twintig theaterlessen
worden gegeven door Lotte van
Dam in het Dorpscentrum van Vor-
den.

Lotte is sinds 1988 actiefin de theater-
wereld, eerst als actrice maar de laat-
ste zes jaar als gediplomeerd docerend
theatermaker. Ze is als docent o.a.
verbonden aan Muziektheaterschool
Grid, Odeon en de Muzehof. Als regis-
seur heeft ze diverse producties op
haar naam staan als het Dickensfesti-
val in Deventer, de jeugdvoorstelling
Prins Onbedroefd in Vorden, de kin-
dermuziektheaterproducties van de
Berenddag in Vorden, het zomerthea-
terfestival Buitenkunst etc. Naast re-
gisseren is haar specialiteit docerend
theatermaken, waarbij de inhoud uit
de spelers komt en aan de hand hier-
van de theatrale vaardigheden wor-
den aangeleerd. Door deze manier van
werken brengt de speler zijn eigen fas-
cinaties naar voren die op een natuur-
lijke wijze gekoppeld zijn aan zijn ta-

lenten en creativiteit, waardoor er be-
zield theater ontstaat. Naast drama
worden de disciplines dans en muziek
ook belicht. Deze methode heeft zij af-
gelopen jaren onderzocht en met suc-
ces op schrift gesteld in het boekje Ei-
genwijze Theatermakers. Vanuit deze
methode zal zij komend seizoen gaan
werken in Vorden.
Bij de kleinste acteurs, groep 3 t/m 5
van het basisonderwijs, zal zij het ac-
cent leggen op samenspel, spelplezier
en de eerste randvoorwaarde van pre
senteren. Bij de acteurs uit groep 6 t/m
8 zal het accent liggen op het onder-
zoeken van de diverse manieren van
theatermaken, bijv. ensemblewerk en
solo, maar ook maskerspel en comme-
dia komen aan de orde.
En bij de jongeren, vanaf de middelba-
re school, zal het accent liggen op mo-
dern eigentijds theater, waarbij de ei-
gen inbreng van fascinaties worden
verwerkt in dynamische improvisa-
ties. De cursus wordt afgesloten met
een presentatie voor publiek. Voor
meer informatie over de lestijden en
kosten kunt u contact opnemen niet
de Muzehof, tel. 51 53 50.

Bijeenkomst
Vordense Indië-veteranen
Het was weer zover. De 2e donder-
dag in oktober. Op die datum ko-
men gewoonlijk de Vordense Indië
veteranen bij elkaar, vergezeld van
partner/echtgenote.

Plaats van samenkomst is de laatste ja-
ren het plaatselijk Chinees restaurant
'Fan Sheng', waar het drankje genut-
tigd wordt en aansluitend een heerlijk
Chinees-Indisch buffet. Zo ook nu
weer. 29 Mensen waren aanwezig en
de sfeer mocht zeker ontspannen en
gezellig genoemd worden. Helaas kon-
den enkele mensen niet aanwezig
zijn, omdat ziekte of lichamelijke on-
gemakken dit verhinderden. De jaren

beginnen ongemerkt soms zwaar op
de schouders te drukken.

Gelukkig waren er enkele 'nieuwe' ge
zichten, die de opengevallen plaatsen
vulden. Ook was in hun midden dhr.
Jansen-Venneboer uit Zutphen, die
onlangs bevorderd werd tot Ridder in
de Orde van Oranje nassau vanwege
het vele, vele werk dat hij jarenlang
voor veteranenplatforms heeft ver-
richt. De aanwezigen waren er trots
op hem in hun midden te hebben.

Al met al een zeer geslaagde en geani-
meerde bijeenkomst, die hopelijk vol-
gend jaar wederom een vervolg krijgt.

Wijziging werkwijze Centrum
Indicatiestelling Zorg
Door een nieuwe werkwijze van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
dienen inwoners van de voormalige
gemeente Vorden zich vanaf 17 okto-
ber voor een AWBZ-indicatie, een me-
disch advies ten behoeve van een Wvg-
voorziening, en/of een sociaal me-

disch advies te wenden tot het CIZ in
Doetinchem.
Tot 17 okt. konden zij daarvoor terecht
bij het CIZ in Warnsveld (CIZ bureau
Deventer/Warnsveld). Alle lopende aan-
vragen bij het CIZ Deventer/Warnsveld
worden wel door haar afgewikkeld.
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CV-show tot en met 22 oktober

Jubileumactie:
gratis 12 jaar garantie op

Nefit HR-ketels!

Ni-fit is .il 25 j.i.ir lic incest vcrkocli lc H K ketel v,m Nodcrl.mil.

Dat vieren \ve niet een unieke jubileumactie: als u ons nu een

betrouwbare N o fit HK-kctcl laat installeren, ki

. nis snel om de ,u tii'toliier niel ile •

waarden. De a c t i e loopt tot 31 december 2005.

Raadhuisstraat 14, Postbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 l l - Fax (0575) 46 30 89
E-mail info@installatiebedrijf-arendsen.nl

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

Nefit houdt Nederland warm NEFIT[

Projecttapijt 'Forum'
400 breed, kleur rood
Adviesprijs 139,-

Per strekkende meter alleen bij ons

HELMINK

OOK VOO RAATWERK

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

Covikseweg 3a, 7221 CM Steenderen, Tel.: 0575 - 451502, Fax: 0575-452713,
E-mail: robmasselink@masselinkbv.nl, Web: www.masselinkbv.nl

VORDEN fjyjffttr9HrSPm E|BERGEN

Zutphenseweg 24 m i 4 L^ZièA^L^ i m J-W. Hagemanstmat 3
Tel. 0575-551574 Tel. 0545-474190

H E L M l N K MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

ft

AAASSE LINK

WOONADVIESDAG
op zaterdag 29 oktober van 09.00 tot 16.00 uur

Op onze

nieuwste

mengmachine

kunnen wij

• iedere gewenste

kleur mengen!

DE WINTERSCHILDER
Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmen-
sen zorgt voor professioneel schilder- en onderhouds-
werk. Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en
controle levert u de garantie voor vakwerk!

Afspraak maken? Spreekt de ijskoude korting van de
winterschilder u aan? Maak dan eens vrijblijvend een
afspraak. U krijgt, op basis van uw specifieke wensen,
uitgebreide informatie en een scherpe offerte.

HARMSEN
WKSCHILDERS

Hengelo Gld., tel. 0575-464000

Professionele demonstraties:
- Speciale muurverven Sigma en Histor
- Behangen

Dubbele punten opde klantenpas
Bij iedere aankoop krijgt u dubbele punten
Op UW klantenpas, (niet i c.m met andere acties en op arbeidsloon)

Diverse aanbiedingen
op verschillende producten

De koffie staat voor u klaar!

VERF

BEHANG

GLAS

ZONWERING

GORDIJNSTOFFEN

VLOERBEDEKKING

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel. 0575 - 46 40 00

een sterk team voor al uw schilderwerk www.harmsenvakschilders.nl

ztiDEit yw HULP
«HEN WE NERGENS

Het Diabetes Fonds zoekt
3000 nieuwe collectanten.
Dat is hard nodig met
65.000 nieuwe patiënten
per jaar. Met slechts 2 uur
van uw tijd kunt u mee-
helpen aan de oplossing...
De collectebussen staan
al klaar.
Bel (033)4226520
of ga naar
www.diabetesfonds.nl

Diabetes Fonds

Tweede lezing over bijzonder boek
Er blijkt - zo meldt Boekhandel Bruna in Vorden -
veel belangstelling te bestaan voor het zojuist ver-
schenen boek van de Vordense auteur Hany van
Rijn. Een boek met de aandacht trekkende titel 'Als
ik er op een dag niet meer ben'. Het gaat over alle
onderwerpen die te maken hebben met 'afscheid
nemen van het leven'.

Ruim twee jaar maakte de schrijver, zoals hij het zelf
noemt, 'een ontdekkingsreis langs de grens van leven en
dood'. Het doel was om na te gaan hoe we in deze tijd,
nu er zoveel verandert ook in de manier waarop we on-
ze levensreis beëindigen, omgaan met de dood. Met het
doel ook anderen te laten nadenken over alles wat met
dit afscheid te maken heeft.

Het boek gaat over zaken als oude en nieuwe uitvaartri-
tuelen, over de vraag waarom we oud worden en over de
weg van het lichaam en de reis van de ziel en over eutha-

nasie en orgaandonatie.

Op 10 oktober hield de schrijver een drukbezochte le-
zing in het kader van een programma 'Toerusting en
Vorming' van de hervormde gemeente en de gerefor-
meerde kerk in Vorden. Toen ging het vooral over boven-
staande algemene vragen. Er is nog een tweede lezing
gepland. Daarin zal vooral aandacht worden besteed aan
materiële zaken als: de kosten van een uitvaart, de nieu-
we erfwet, al of niet een testament, de successierechten
en de mogelijkheden om deze op legale wijze te beper-
ken.
Ook de vaak uitbundige en daardoor vaak kostbare uit-
vaartrituelen die in Amerika gebruikelijk zijn, komen
ter sprake. De lezing wordt gehouden in 'De Voorde' di-
rect achter de Vordense hervormde kerk. Belangstellen-
den zijn op maandag 24 oktober hartelijk welkom op de
ze lezing die om 20 uur begint.



Informatieprpject "Halt U Valt!"
Deelname aan Kleine Kernen Competitie

Welzijn Ouderen Vorden is, in sa-
menwerking met de ouderenbon-
den en met ondersteuning van de
GGD Gelre IJssel bezig met de voor-
bereiding van een informatiemid-
dag over veiligheid in en om de wo-
ning.Dit project wordt mogelijk ge-
maakt door een financiële bijdra-
ge van Rabobank Graafschap West
in Vorden.

Er zullen diverse organisaties/ bedrij-
ven aanwezig zijn die voorlichting en
advies geven over hoe valrisico's zoveel
mogelijk kunnen worden vermeden.
Tevens is er een demonstratie door
Meer Bewegen voor Ouderen van Wel-
zijn Ouderen en kunt U zelf verschil-
lende lichaamsfuncties testen zoals
evenwicht en gezichtsvermogen. Ook
is de thuiszorgwinkel aanwezig en er
is een mogelijkheid om rollators en
andere hulpmiddelen te laten contro-
leren.

WAAROM "HALT U VALT"!!
In het kader van preventie willen we
door middel van dit project "Halt U
Valt"! ouderen bewust maken van ei-
gen valrisico's. Uit onderzoeken van
de stichting Consument en Veiligheid
blijkt dat ouderen steeds vaker ernstig
gewond raken bij een ongeval in en
om hun woning. Elke 4 minuten raakt

een oudere dusdanig gewond dat me
dische behandeling noodzakelijk is.
Of anders gerekend, van iedere 43
mensen, ouder dan 55 jaar belandt er
één per jaar bij de huisarts of in het
ziekenhuis. Bijna driekwart van alle
spoedeisende hulp is volgens de GGD
veroorzaakt door valpartijen. Valinci-
denten ontstaan door verschillende
factoren zoals b.v. de lichamelijke con-
ditie. Maar ook de inrichting van de
woning of het gebruik van ondeugde-
lijke apparaten kunnen aanleiding
zijn. In Vorden is momenteel 19,5%
van de bevolking 65 jaar en ouder. Ou-
deren willen zolang mogelijk thuis
blijven wonen. Een valongeval heeft
gevolgen. Het betekent een aanslag op
zelfredzaamheid, zelfstandigheid en
mobiliteit waardoor men meer afhan-
kelijk wordt, meer aan huis gebonden
raakt, en dus ook sociale contacten
in het gedrang komen etc. Kortom:
Voorkomen is beter dan genezen!
De informatiemiddag wordt gehou-
den op woensdagmiddag 9 november
a.s. in het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 in Vorden vanaf 14.00 tot onge-
veer 16.30 uur. Koffie of thee gratis en
eventueel kan vervoer worden gere-
geld. Meer informatie bij Louise van
Uden-te Woerd, coördinator Welzijn
Ouderen Vorden, Nieuwstad 32, tele-
foon (0575) 55 34 05.

Wichmond-Vierakker op Radio Gelderland

Workshop beeldsnijden in hout
Op geitenboerderij Groot Winden-
berg te Vorden wordt in het week-
end van 22 en 23 oktober een work-
shop beeldsnijden in hout georga-
niseerd waar iedereen die zin heeft
om hout te bewerken aan deel kan
nemen.

Zowel beginners als gevorderden zijn
welkom om op deze prachtige locatie
in alle rust een weekend te komen
snijden en hakken in hout.
Tijdens deze workshop kan er bijvoor-
beeld een reliëf gesneden worden, een
abstracte vorm in een mooi stuk hout,
een beeldje, een mooie wandelstok of
een ornament voor een meubel.
Elke deelnemer kan op zijn eigen ni-
veau en naar eigen idee aan het snij-
den gaan, natuurlijk bijgestaan door

de docent die ideeën aandraagt en
aanwijzingen geeft. Het hoofddoel is
om op een plezierige manier aan het
snijden te zijn, waarbij en passant veel
te leren is over het beeldsnijden, het
hout, vormgeving en gereedschap.
Daarnaast wordt een cursus beeldsnij-
den in hout opgestart waarbij er om de
zaterdag een hele dag gesneden wordt.
Deze cursus en workshop zijn geschikt
voor zowel beginners als gevorderden.
De cursus en workshop wordt gegeven
door Jan van Harskamp van Houterij
de Specht, atelier voor houtsnijwerk,
houtdraaiwerk , meubel restauratie en
nieuwe meubelen op maat. Voor in-
schrijving of informatie kunt u bellen
met Jan van Harskamp, telefoon (0488)
42 00 26 of u kunt de website bezoe-
ken, www.houterijdespecht.nl

Voorverkoop van Sursum Corda 's
jubileumconcert gaat van start!
Op 12 november vindt in de sport-
hal het grote jubileumconcert
plaats van Sursum Corda, waarbij
als muzikale gast Cor Bakker zal
optreden. De lezers van dit blad
kan het niet ontgaan zijn dat deze
muziekvereniging 75 jaar bestaat.
Eigenlijk is de exacte datum 11 no-
vember, maar de viering is tijdens
het jubileumconcert op 12 novem-
ber. Vanaf maandag 24 oktober
start de voorverkoop van de kaar-
ten voor dit grote concert!

Het beloofd wat te worden. De vereni-
gingsleden zijn druk aan het oefenen,
want met honderden mensen in de
zaal en Cor Bakker als muzikale super-
gast, moet het natuurlijk wel een su-
perconcert worden! En dat kan alleen
als iedereen zijn beste beentje voorzet
en volgens de leden gebeurd dat voor
100%!
Het thema van het concert zal zijn:
"Muziek door de jaren heen" en er zal
afwisselend worden gespeeld door het
harmonieorkest en de nialletband.
Ook de majorettes zullen optredens
verzorgen. De muziekstukken zullen
herkenbare stukken zijn uit de afgelo-
pen 75 jaar, conform het gekozen the-
ma "muziek door de jaren heen". Voor
ieder wat wils dus! Het concert is in de

Sporthal "het Jebbink" en er plaats
voor maximaal een kleine 600 bezoe-
kers. De kaarten kunnen aan de kassa
worden gekocht, maar zijn voordeli-
ger op de voorverkoopadressen te ver-
krijgen, zie ook de advertentie elders
in dit blad.
Bovendien bent u dan verzekerd van
een kaart, want op = op !
De voorverkooplocatie is het Dorps-
centrum (Raadhuisstraat) te Vorden
waar u op maandag- 24 en dinsdag-
avond 25 oktober en op dinsdag-1 en
woensdagavond 2 november, uw toe
gangskaarten kunt verkrijgen.

Politie

NEGEREN VERKEERSBORD
21 bestuurders werden dinsdagochtend en middag bekeurd omdat zij de geslo-
tenverklaring van de Strodijk negeerden. Deze weg is afgesloten in verband met
de werkzaamheden aan de rotonde in het begin van Vorden. De politie heeft al
eerder haar controleverrichtingen gemeld, maar kennelijk blijft men de gok wa-
gen. De boete is 45 euro.

De uitzending vindt p muit het Ludgerusgebouw in Vierakker.

Op zaterdagochtend 22 oktober a.s.
maakt Radio Gelderland een uit-
zending over Wichmond-Vierak-
ker. De uitzending vindt plaats
vanuit het Ludgerusgebouw in Vie-
rakker.

Het programma maakt deel uit van
een serie waarin kleine kernen uit Gel-

derland de gelegenheid krijgen zich
van hun beste kant te laten zien.

De voorbereiding van de radio-uitzen-
dingin Wichmond-Vierakker is in han-
den van Dorpsbelang. Voor het welsla-
gen van het programma is de aanwe
zigheid van zoveel mogelijk bewoners
esentieel.

In zes blokjes van 10 minuten komen
tijdens de uitzending diverse lokale
groeperingen en initiatieven in Wieh-
mond-Vierakker aan bod. Zoals: Sport-
vereniging Socii; Zangkoren (optreden
gemengd kerkkoor en Reborn); Dorps-
belang Wichmond-Vierakker; Basis-
school De Garve; Geschiedenis van
Wichmond-Vierakker; De buurtbus;
Het coöperatieve diepvrieshuisje De
Vliegehoek;Jubal (optreden); Fuell (op-
treden) en nog veel meer. De presenta-
tie ter plaatste is in handen van René
Arendsen. Vanuit de studio presen-
teert Arie Ribbens tussendoor een pro-
gramma met andere onderwerpen uit
de Achterhoek en de Liemers.

WEDSTRIJD
Aan de uitzending is ook een wed-
strijd verbonden: de Kleine Kernen
Competitie. Welke kleine kern krijgt
de meeste inwoners op de been en
maakt letterlijk het meeste lawaai? De
decibels, die de aanwezigen produce-
ren, worden vermenigvuldigd met het
percentage inwoners dat het gasten-
boek heeft getekend. Met het cijfer dat
daar uitrolt, doet Wichmond-Vierakker
mee aan de Kleine Kernen Competitie.
Het volledige programma van de uit-
zending staat op www.dorpsbelang-
wichmondvierakker.nl bij "De lokale
agenda".

Laatste ronde voor De Peppel

Bij Frank en Annet in de theetuin
aan de Schoneveldsdijk in Bar-
chem kan men nog tot 31 oktober
even tot rust komen tijdens bv. een
fietstocht of wandeling.

Mede door het uitzonderlijk mooie
weer is de belangstelling voor deze
pleisterplaats nog volop aanwezig.
Op het terras aan de zijkant van de
boerderij scharrelen de kippen nog
naar hartelust en schijnt de zon vro-
lijk door de al herfstkleurige bomen.
Plotseling begint de hond te blaffen
en verwelkomt twee mensen op de
fiets. Ze stallen deze in het ouderwet-
se fietsenrek en beginnen te vertellen:
"We zagen het bordje theetuin en be-
sloten die te volgen, maar het is meer
dan twee kilometer hoor".
Het echtpaar Dick en Marijke de
Gunst uit Blijswijk is voor een korte va-
kantie op landgoed Ampsen en zijn de
omgeving aan het verkennen.
'Wat een rust hier', zucht Marijke ter-
wijl ze zich te goed doet aan een kopje
droommix met huisgemaakte appel-

taart.Volgens Dick is dat dropwater
niet aan hem besteed en neemt nog
een slokje van zijn ceylon melange.
Naast de taart serveert de theetuin
ook een saucijzenbroodje uit eigen
keuken. "Het is niet zo arbeidsinten-
sief als de appeltaart en Frank, mijn
man, vindt het gewoon leuk om te
doen "aldus Annet Zeper, gastvrouw
van theetuin De Peppel.

Voor Bed&Breakfast staan nog een
paar reserveringen in de agenda. Ook
mensen uit de omgeving weten de weg
naar de theetuin goed te vinden voor
het onderbrengen van hun gasten.

Zoals Ineke Weyburg uit Canada. Zij
verbleef vier dagen en nachten in pen-
sion om zodoende haar vrienden uit
de Polsteeg niet te veel te belasten met
haar verblijf in Nederland.

Dick en Marijke zijn ondertussen uit-
gerust en beloven nog eens met de
kinderen te komen. Misschien wel om
de Schoneveldroute te fietsen.

Deze veertig kilometer lange fiets-
tocht rondom Barchem, is verkrijg-
baar bij theetuin De Peppel, vakantie-
en vleesboerderij Schoneveld van Ger-
tie en Anja Hakken aan de Barchems-
eweg in Ruurlo, recreatie bedrijf De
Waltakke van Erik en Fabienne te Veld-
huis aan de Bolsbeekweg te Lochem,
De Vakman Koeleman te Barchem, de
Bruna in Lochem en bij de VW kanto-
ren in Borculo, Lochem en Ruurlo.

In de herfstvakantie is er een leuke ak-
tie. Een ieder die gezellig een kijkje
komt nemen in de theetuin mag zijn
of haar favoriete thee, gratis, mee naar
huis nemen.

Openingstijden zijn op woensdag- t/m
zondagmiddag of op afspraak. Bij min-
der gunstige weersomstandigheden
kunt u plaats nemen in de huiskamer.

Voor meer informatie kunt bellen met
tel. (0573) 44 12 38 of kijk op:
www.theetuindepeppel.nl
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PHILIPS
LCD BREEDBEELD TV
66cm. LCD Breedbeeld TV

met o.a. Active Control en

Virtual Dolby Surround.

Betere beeldkwaliteit door

HD ready, Crystal Clear III,

2D Combfilter en hoogge-

kwalificeerde LCD WXGA

display. Inclusief Teletekst,

en PC en DVI-I input.

Kuvoofc

TECHWOODicDw
38cm LCD TV met o.a. 100 voorkeuze-

zenders, fasttekst, resolutie XGA( 1024x768),

aansluitingen voor S-VHS, PC, A/V, Scart en

hoofdtelefoon.

VAN: 369 -
NU VOOR:

THOMSON
BREEDBEELD KTV

70cm. Breedbeeld KW met

o.a. 100 Hz High Focus Ultra

Platte beeldbuis, 2 Scart-

aansluitingen voor DVD of

VCR, 2 x 20 Watt geluids-

vermogen, 99 + 3 voorkeuze-

zenders en Fasttext.

VAN: 229 -
VOOR:

185,-
JVC HOME CINEMA SET

Compacte Home Cinema Set met een totaal-

vermogen van 205 Watt, speelt: DVD-, DVD-Ram,

Divx, (S)VCD, Jpeg. Inclusief subwoofer, l scart-

aansluiting, 5.1 kanaals Dolby Digital, DTS en

Dolby Pro Logic II decoder.

ZANUSSI WASAUTOMAAT
Wasautomaat met o.a. 1400 toeren, 5kg wasgoed

capaciteit, elektronische besturing, onbalance correctie,

spoelstop en een ruim assortiment wasprogramma's.

ZANUSSI CONDENSDROGER
Condensdroger met o.a. wasgoedcapaciteit van

5 Kg, trommelinhoud van 108 liter, elektronische

vochtmeting en elektronisch gestuurde program-

ma's plus extra tijdprogramma's.

VAN: 399 -
j VOOR:

339;

ELECTRO
ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264

prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage / druk en zetfouten voorbehouden

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Lekker intensief sportuurtje
o.l.v. ervaren sportlerares.
Elke dinsdagmorgen van 11-12 uur

in de sporthal aan het Jebbink
in Vorden.

Info: Marianne Groenenberg
tel.(0575)491488

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

O

P R E C I E S G O E D

SPECIAL PRODUCTS

We zijn een modem toeleverings-
bedrijf gevestigd in Baak met ca. 30
medewerkers. Het doel is het bewer-
ken van metalen en andere grond-
stoffen met een juiste precisie voor
de algemene industrie.

Door toenemende werkzaamheden
zijn we op korte termijn op zoek
naar een collega.

BMI/THEGON
VRAAGT

Frezer voor zowel PRODUCTIE- als PROTO werkzaamheden
Opleiding: MTS-niveau
Ervaring: ca. 10 jaar
Leeftijd: 30-35 jaar
Denkwijze: Zelfstandig/collegiale samenwerking/

teamspeler/analytisch.
Programmakennis: ISO/CAPS/Mazatrol

Sollicitatie aan: BMI/Thegon
t.a.v. de heer J. Brink
Dambroek 24, 7223 DV Baak
telefoon 0575 555193

Voor informatie zie www.baakmetaalindustrie.nl

Spuiterij
Vos Vorden

voor;

uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg il'

7251JG Vorden

Tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Tonny Jurrië
AUTOSCHADE

HEBSTELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80

Ruurloseweg 45a
7251 LA Vorden
tel. 0575-551217
info@weulenkranenbarg.nl

NU TIJDELIJK

TulHUiZEN GRATIS GEPLAATST

GEÏMPREGNEERD
TUINHUIS

MET 10 JAAR
GARANTIE
TEGEN
HOUTROT

HillhoiiT
Hillhout houdt langer

KOPPELSTONE 15X15X6 CM
V.A.€12,95/M2

GRIND, SPLIT, ZAND
ALLE SOORTEN EN MATEN

CEMENT 25 KG
VA 10 ZAK

€3,50
€3,25

OPRUIMING TUINHUISJES
EN BESTRATING

180X180
GEÏMPREGNEERD

€27,95

HARDHOUT € 99, •

PALEN EN PLANKEN
ALLE MATEN OP VOORRAAD

Collstrop0

C RPORT ACTIE

COLLSTROP
TUINMOUT

Korting cheque

"YXMTIOBr tot

SPECIALIST IN: * SIERBESTRATING *TUINHUISJES TUINHOUT *NATUURSTEEN
*V\0VTERORNAMENTEN TUINVERLICHTING SHOWTUIN ALTIJD GEOPEND!
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22.95

24.95

32.95

IE5EH
SCHOENMODE

pumir
Sportsokken

DorpMkMt 4,\raxJen{0575)553006

www.Giemn.Shoes.ni QQIe8enO8hoet.nl

BRUNCHBUFFETTEN
ledere laatste zondag van de maand. Brunchbuffet, warm en koud € 14,50 p.p.

Kinderen t/m 10 jaar € 8,50 p.p. Gaarne reserveren

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

waar nu zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur,
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

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

Voor kinderen nu een groot luchtkussen aanwezig

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen
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Nieuw!!

Tussen Hengelo - Ze/hem - Vorden en Ruurlo

Pedicure en Manicure praktijk
Gerry WiSSeünk (gediplomeerd lid Pro-Voet)

Voor een vakkundige behandeling van voeten en/of handen

ey Pedicurebehandeling, zonder of met massage

es- Manicurebehandeling met massage

BS- Parafflnebaden, handen en/of voeten

rap Pakkingen met groene klei en etherische oliën

BS" Nagelreparaties met gel

BS- Nail Art

is- Harsen

Voor informatie en/of afspraken kunt u bellen
tel. (0575) 46 73 38

G. Wisselink
Sarinkdijk 4, 7255 MS Hengelo (Gld.)

(Nabij de Vorsse/se molen)
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ZEER VEILIG
VEEL VOORDEEL BIJ RUESIN

\-f£. The Urban Sports Car.

Normaal vanaf: €11.490

Veiligheidspremie: € 800

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

La vie est belle

Normaal vanaf:

Veiligheidspremie:

€ 755 extra voordeel op speciale serie Attraction

\^ l Geef je leven een leuke draai.

Nu vanaf: €9.340

Eurocasion

\^^r Technologie komt tot leven.

Normaal vanaf: €18.190

Veiligheidspremie: €2.000

Nu vanaf: €16.190
Leaseprijs vanaf € 340.

Technologie waar u wat aan hebt.

Normaal vanaf: € 25.830

Veiligheidspremie: €3.000

Nu vanaf €22.830*

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

NU OP ALLE

GEBRUIKTE
EN DEMONSTRATIE

AUTO'S

VOOR

00 EURO

auto's vanaf 7500
vraag naar de voorwaarden

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

ERUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetinchem, tel. 0314-323500.

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

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

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

Laarstraat 33, Goor, tel. 0547-274018.

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

Niet kunnen lezen en
schrijven maakt je kansloos
De UNESCO is wereldwijd actief voor bestrijding van het analfabetisme

onder het motto 'Onderwijs voor ledereen'. UNESCO Centrum Nederland

werft fondsen voor deze onderwijsprojecten. Help mee!

giro 194800 Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam,
T(020) 673 01 00, F(020)673 95 31,
info@unescocentrum.nl, www.unescocentrum.nl

U N E S C O Centrum Nederland

VOOR DE LIEFHEBBER

LEATHERMAN TOOLS

NIEUW MET

50% KORTING

ENORM HARMSEN
• GEREEDSCHAP

• TECHNIEK
• VEILIGHEID

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461220
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brandweer Bronckhorst adviseert: schoor-
steenbrand, beter voorkomen dan genezen!
Ook al zijn de temperaturen nog goed voor de tijd van het jaar, de winter
komt er toch aan. In veel huishoudens wordt de open haard dan weer aan-
gestoken. Immers wat is er gezelliger dan 's avonds bij een knapperend
haardvuur te zitten als het buiten koud is? Denk er alleen wel aan de
schoorsteen te (laten) vegen, zodat een gezellig avondje niet ruw wordt ver-
stoord door een schoorsteenbrand! En mocht er onverhoopt een schoor-
steenbrand uitbreken, dan is het handig om te weten wat u moet doen. Lees
onderstaande tips.

Wat te doen bij schoorsteenbrand
Vanaf de straat is een schoorsteen-
brand meestal duidelijk te zien,
maar u merkt het ook in huis door
een loeiend lawaai in het rookka-
naal. Doof snel het vuur met zand of
soda, zodra u dit hoort. Niet blussen
met water of een (poeder)blusappa-
raat. Sluit daarna direct de schoor-
steenklep en de luchttoevoer naar
de haard. Sluit bij een open haard
ook de deurtjes en waarschuw de
brandweer (112). Denk nooit: 'Ik re-
gel het zelf wel even!' Ventileer de
ruimte, zodra het vuur is gedoofd, in
verband met koolmonoxidevorming.

Blus het vuur nooit met een blusap-
paraat of water! Water zet namelijk
uit in de vorm van stoom en levert
druk op, waardoor het rookkanaal
kan scheuren en zelfs een kleine ex-
plosie kan ontstaan.

Verklein het risico op schoorsteen-
brand
U kunt het risico op een schoor-
steenbrand verkleinen door de
schoorsteen regelmatig te laten ve-
gen door een erkend bedrijf. Hoe
vaak u dat moet doen, is afhankelijk
van hoe vaak u de haard gebruikt.
Een goede vuistregel is om in elk ge-
val jaarlijks de schoorsteen te (la-
ten) vegen. Deze kan dan meteen
worden gecontroleerd op scheuren
en lekkage.

Zelf uw schoorsteen vegen
Als u de schoorsteen zelf veegt, kunt
u niet zien wat u doet. Het is dan be-
langrijk dat u op goede apparatuur
kunt vertrouwen. Dat is in de eerste
plaats een stalen borstel, waarmee
u de schoorsteenwand kunt afschra-
pen. Een spiegel aan een (uitschuif-
bare) stok en een zaklamp zijn ook
onmisbaar. Als de aangekoekte, on-
verbrande deeltjes erg vast zitten,
heeft u een zogenaamde ramoneur
nodig. Ga hier wel voorzichtig mee
om, anders beschadigt u de schoor-
steenwand! Vergeet ook niet een
doek aan de onderkant voor de open
haard te spannen. Dat bespaart u
een hoop rommel in de woonkamer.
Veeg altijd van bovenaf. Alleen als de
bovenkant niet of moeilijk bereik-
baar is, kunt u met speciale appara-
tuurvan onderaf vegen.

Hoe vaak moet u de schoorsteen
vegen?
Het onderhoud van uw schoorsteen is
bepaald in de bijlage van de bouwver-
ordening. Bij gebruik van hout, kolen
of olie, wanneer u de kachel of open
haard als sfeerverwarming gebruikt,
is een keer per jaar vegen voldoende.
Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als
hoofd- of bijverwarming, is het ver-
standig om het kanaal twee keer per
jaar te laten vegen.

Gaskachels of gasgestookte c.v.-
ketels ook vegen?
Bij apparaten die op gas gestookt
worden, zoals gaskachels, gasge-
stookte c.v. ketels en (bad)geisers in
moderne woningen, is er normaal
gesproken geen vervuiling van het
rookkanaal. Het is wel van belang
dat de gasgestookte apparaten re-
gelmatig onderhouden en afgesteld
worden. Het is verstandig om jaar-
lijks, bijvoorbeeld tijdens het onder-
houd, ook even naar het rookkanaal
te laten kijken. Het is immers niet
ondenkbaar dat er in het kanaal een
verstopping ontstaat, bijvoorbeeld
door een vogelnestje. Bij oudere ty-
pes rookkanalen of schoorstenen is
het verstandig om één keer per jaar
te (laten) vegen.

Verzekerd tegen schoorsteen-
brand?
U bent verzekerd wanneer er geen
sprake is van achterstallig onder-
houd. Bij de meeste verzekeraars
moet u na een schoorsteenbrand via
een rekening aan kunnen tonen dat
de schoorsteen geveegd was.
Sommige verzekeraars eisen dat
het schoorsteenveegbedrijf is
aangesloten bij de Kamer van Koop-
handel. Vraag eventueel informatie
over de polisvoorwaarden bij uw
tussenpersoon of verzekeraar.

Schoorsteenkappen?
Er bestaan verschillende kappen
voor kolen, olie, gas of hout-
gestookte kachels. Coltkap of
trekkap: bevordert de trek in uw
schoorsteen, is tevens kraaienkap.
Boldraadrooster: is geen kap, houdt
alleen vogels uit de schoorsteen.
Regenkapjes zijn verboden op afvoe-
ren waarop een gasapparaat staat
aangesloten. Alleen kappen van
Giveg- of CE-keurmerk zijn toege-
staan. Een kap tegen het inregenen
of om de vogels uit de schoorsteen
te houden kan nooit kwaad.
Wanneer een schoorsteen slecht
'trekt' vormt een trekkap niet altijd
de oplossing. Laat de schoorsteen
liever grondig nakijken op scheuren
en lekkages.

Erkende schoorsteenvegers
De 'erkende' schoorsteenveger

bestaat niet. Schoorsteenveger
is een vrij beroep. Iedereen, vak-
bekwaam of niet, kan dit beroep
uitoefenen. Er zijn bedrijven die
hun diensten aan de deur aan-
bieden. Vaak gebruiken zij slecht
gereedschap en verrichten extra
werkzaamheden waar u niet om
gevraagd heeft, maar wel veel voor
moet betalen. Ga niet met deze be-
drijven in zee. Schakel een bedrijf in
dat is aangesloten bij de Algemene
Schoorsteenvegers Patroon Bond
(ASPB) in Amsterdam. De leden
van de bond hebben een toelatings-
examen afgelegd en zijn verplicht
een aansprakelijkheidverzekering
af te sluiten.
Belangrijk: spreek vooraf een prijs
af voor het vegen, eventueel het
plaatsen van een kap, inclusief BTW
en voorrijkosten. Leg deze afspraak
schriftelijk vast. Spreek met de
veger af dat hij alléén moet doen wat
u met hem afgesproken hebt.
Eventuele grotere reparaties dient
hij eerst met u te overleggen.
Vraag om een kwitantie met daarop
de werkzaamheden die verricht zijn.

Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is dodelijk gas
dat u niet kunt ruiken of proeven.
Toch is er een aantal zaken die
mogelijk op de aanwezigheid van CO
kunnen duiden: het beslaan van
ramen in de kamer waar wordt
gestookt of het vettig worden van
dubbel glas. Ook wanneer u last
krijgt van branderige ogen, hoofd-
pijn of flauw dreigt te vallen, kan er
sprake zijn van koolmonoxide.
Buiten het feit dat centrale verwar-
mingsinstallaties, gaskachels,
(bad)geisers en schoorstenen in
goede staat moeten zijn, dient u
altijd voorvoldoende ventilatie in de
woning te zorgen. Bij slecht onder-
houden schoorsteenkanalen kan de
brandweer, indien er koolmonoxide
wordt gemeten, een stookverbod
opleggen.

Meer weten?
Heeft u nog vragen of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op
met de afdeling preventie van de
brandweer Bronckhorst op het
gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 28.

Werkzaamheden de
Weppel in volle gang

De werkzaamheden aan riviertje de
Weppel in Hummelo vorderen ge-
staag. Het talud aan de oostzijde is
inmiddels afgewerkt. Op 11 oktober
j l. is gestart met de baggerwerk-
zaamheden. Met behulp van een bag-
gerboot wordt het slib naar een cen-
trale plek geduwd. Daar wordt het
slib met een kraan in een vrachtwa-
gen geladen. Het slib wordt afge-
voerd naar een depot van het water-
schap Rijn en IJssel in Hoog-Keppel.
Ook is vorige week begonnen met het
plaatsen van beschoeiing langs het
talud aan de westzijde. Na de bagger-
werkzaamheden wordt de westelijke
oever verder afgewerkt. De werk-
zaamheden aan de Weppel moeten
eind november geheel afgerond zijn.

Afsluiting Parallel-
weg Laag-Keppel
eind oktober

De provincie Gelderland voert onder-
houd uit aan de Parallelweg in de be-
bouwde kom van Laag-Keppel (pro-
vinciale weg N317). De werkzaamhe-
den duren de week van 24 t/m 28 ok-
tober. De Parallelweg is vanaf de Van
der Hardt Abersonlaan tot aan de
kruising Dorpsstraat/Hummelose-
weg voor al het verkeer afgesloten.
Het fietsverkeer wordt omgeleid via
gemeentelijke wegen. Het landbouw-
verkeer kan over de hoofdrijbaan.
De omleiding staat ter plaatse met
borden aangegeven. Bedrijven en
aanwonenden blijven bereikbaar.

Meer weten over b en w en de raad?
Kijk op www.bronckhorst.nl

Op www.bronckhorst.nl vindt u alle
informatie over b en w en de ge-
meenteraad. Klikt u op 'Gemeente'
en vervolgens 'B en w & raad' dan

komt u op het Bestuursinformatie-
systeem waar niet alleen de
informatie staat over de portefeuil-
leverdeling van burgemeester en
wethouders en de wekelijkse b en w
besluitenlijsten, maar ook de uitge-
breide en actuele informatie over de
raads- en commissievergaderingen.
Zo vindt u er de agenda's, stukken
(inhoudelijke voorstellen) en versla-
gen. Neem eens een kijkje op het
Bestuursinformatiesysteem en
u ziet direct waar b en w en de
gemeenteraad mee bezig zijn.



Gemeente verkoopt snoeihout voor
openhaard
Hout komt vrij door onderhoudswerkzaamheden

Door onderhoud aan het openbaar
groen in de gemeente komt er hout
vrij. De gemeente biedt dit te koop
aan aan haar inwoners. Het snoei-
hout dat wordt aangeboden, is
geschikt als openhaardhout. U kunt
twee soorten hout kopen. Te weten
snoeihout in handelbare stukken
(zogenaamde meterstukken) en
hout in grotere lengtes of stammen.
De tarieven zijn respectievelijk
€ 22.50 en € 17.50. De afname is
minimaal 2m3 en maximaal 8m3.
U kunt het hout bestellen zolang de
voorraad strekt. De opbrengst van
de verkoop is voor de aankoop van
nieuwe bomen.

Bestelbon
Het snoeiseizoen is van november
tot en met maart. Op de bestelbon
kunt u aangeven welke soort hout u
wilt kopen. U krijgt hiervoor een
rekening thuisgestuurd. Het hout
wordt in die periode bij u aan huis af-
geleverd, rechtstreeks vanuit de
werkzaamheden, zoveel mogelijk
eerst bij de adressen in de nabijheid

van de te kappen/snoeien bomen.
We proberen u telefonisch op de
hoogte te stellen van de komst van
het bestelde hout. Als dit niet lukt.
treft u het bij thuiskomst aan. Voor
meer informatie kunt u contact op-
nemen met de afdeling Openbare
werken/Groen, tel. (0575) 75 02 50.

Bestelbon

Ondergetekende:

Naam

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoon

Ontvangt graag m3 meterstukken (€ 22,50 per m3)

Ontvangt graag m3 stammen (€ 17,50 per m3)

Stuur de bon op naar of lever deze in bij:
Gemeente Bronckhorst, afdeling Openbare werken, Banninkstraat 24a,
7255 KE Hengelo Gld.

Problemen afval-
inzameling bij weg-
werkzaamheden in
Hummelo

De provincie Gelderland voert t/m
15 november a.s. groot onderhoud
uit aan de Dorpsstraat in de
bebouwde kom van Hummelo.De
werkzaamheden kunnen de
komende donderdagen misschien
problemen opleveren bij de huis-
vuilinzameling. Als de weg tijdens de
werkzaamheden voor de vuilniswa-
gen berijdbaar is, kan de container
op de gebruikelijke plaats worden
aangeboden. Bij asfalteringswerk-
zaamheden is het aan te raden de
container aan te bieden op een
plaats waar de vuilniswagen kan
komen. Neem bij twijfel over de
bereikbaarheid van de aanbied-
plaats van de container vooraf
contact op met de uitvoerder/op-
zichter. Indien nodig kan deze een
plaats voor de containers aanwijzen.

Grof groen in 2006
ook in Steenderen
aan huis opgehaald
Vanaf 2006 wordt in de voormalige
gemeente Steenderen het grof
groen afval ook twee keer per jaar
aan huis bij de inwoners opgehaald.
Dit gebeurt één keer in het voorjaar
en één keer in het najaar. In de
andere vier gemeenten gebeurt dit
al langer. Voor de bebouwde kom-
men geldt dat het afval huis aan huis
wordt opgehaald. In de buiten-
gebieden gebeurt dit na aanmelding.
In de afvalkalender 2006 die aan het
eind van dit jaar uitkomt, staan de
data dat het grof groen afval wordt
opgehaald en de wijze hoe iemand
die in het buitengebied van de oude
gemeente Steenderen woont zich
kan aanmelden voor het aan huis
ophalen van het grof groen.

Inzameling grof groen (snoeiafval uit tuinen)
De komende weken wordt in verschil-
lende delen van de gemeente grof
groen ingezameld. Het apart ophalen
van het grof snoeiafval maakt het mo-
gelijk dit afval te composteren, zoals
dit ook gebeurt met de inhoud van de
groene containers.

Gebied Zelhem
Op 27 oktober wordt in deel Oost (het
gebied waar grijze en groene contai-
ner op donderdag worden geleegd) en
op 28 oktober wordt in deel West (het
gebied waar grijze en groene contai-
ner op vrijdag worden geleegd)
ingezameld.
Het grof groen wordt in de bebouwde
kommen huis-aan-huis ingezameld.
Inzameling in het buitengebied alleen
op afroep. U kunt hiervoor tot en met
25 oktober bellen naar de afdeling
Bouwen en milieu van de gemeente,
tel.(0575)750287.

Gebied Vorden
Op 27 oktober wordt huis-aan-huis in-
gezameld in de bebouwde kom. In het

buitengebied wordt op 3 november het
grof groen op afroep opgehaald.
U kunt zich hiervoor tot en met
31 oktober aanmelden bij de Afval-
Informatie-Lijnvan Berkel milieu,
tel.(0575)545646.

Gebied Hummelo en Keppel
In week 44 wordt het grof groen huis-
aan-huis ingezameld als volgt:
• op 31 oktober bebouwde kom van

Hoog-Keppel
• op 1 november bebouwde kom van

Laag-Keppel en Achter-Drempt
• op 2 november bebouwde kom van

Voor-Drempt
• op 3 november bebouwde kom van

Hummelo
In het buitengebied wordt op 4 novem-
ber het grof groen op afroep opge-
haald. U kunt hiervoor tot en met
2 november bellen naar de afdeling
Bouwen en milieu van de gemeente,
tel.(0575)750287.

Gebied Hengelo
Op dinsdag 8 november a.s. wordt in

de bebouwde kommen van Hengelo
en Keijenborg huis-aan-huis ingeza-
meld. De inzameling in het buitenge-
bied en in Varssel en Veldhoek vindt
alleen op afroep plaats. U kunt hier-
voor tot maandag 7 november a.s. bel-
len naar de afdeling Bouwen en Milieu
van de gemeente, tel.nr. 0575-750287.

Het grof groen dient als volgt te
worden aangeboden:
• Biedt het afval handzaam gebun-

deld aan (geldt ook voor coniferen-
takken)

• De bundels mogen niet zwaarder
zijn dan 15 kg.

• De bundels mogen niet langer zijn
dan 1m.

• Per huishouden mag maximaal 2m3

snoeihout worden aangeboden.
• Er worden geen dozen of zakken

met klein groen afval (zoals blad en
gras) meegenomen.

• Geen afvalhout of zware stronken/
boomstammen of bielzen.

Het afval dient op de inzameldag voor
07.00 uur aan de weg te worden gezet.

Informatieavond over dorpen en
buurtschappen op 31 oktober
Inwoners en belangenorganisaties zijn van harte welkom

Bronckhorst bestaat uit ruim 40
dorpen en buurtschappen en is dus
groot. De gemeente vindt het van
groot belang om, net zoals dat in de
voormalige gemeenten het geval
was, directe en goede contacten met
de inwoners en belangenorganisa-

ties van Bronckhorst te hebben.
Ook de leefbaarheid in de kernen is
een belangrijk onderwerp voor de
gemeente. Om erachter te komen
wat de inwoners en hun vertegen-
woordigers belangrijk vinden voor
hun leefomgeving en vast te stellen
welke rol de gemeente hierbij kan
spelen, gaat de gemeente samen
met de Vereniging Kleine Kernen
Gelderland (VKK) een zogenaamd
kernenbeleid opstellen. Natuurlijk is
hiervoor de inbreng van inwoners en
dorpsbelangenorganisaties onmis-
baar. Daarom is er op 31 oktober a.s.
om 20.00 uur in dorpshuis 'De Horst',
Sint Janstraat 6 in Keijenborg een in-
formatiebijeenkomst. Dorpsbelan-
genorganisaties uit Bronckhorst
maar ook bewoners van kernen waar
(nog) geen vertegenwoordigende
verenigingen zijn, zijn van harte wel-
kom om aanwezig te zijn.

Uw mening telt
De avond start met een nadere ken-
nismaking tussen de verschillende
kernen in de gemeente Bronck-
horst. Dorpsbelangenorganisaties
krijgen de gelegenheid iets te vertel-
len over hun eigen kern. Vervolgens
worden de ideeën en wensen vanuit
de kernen met betrekking tot het te
ontwikkelen kernenbeleid, bespro-
ken. Hoe kan bijvoorbeeld de com-
municatie met de gemeente in de
toekomst handen en voeten krijgen
en welke rol speelt de dorpsbelan-
genorganisatie hierin? De bijeen-
komst is interactief. U krijgt
voldoende mogelijkheden om uw
mening te geven. De uitkomsten van
deze avond worden meegenomen in
het kernenbeleid.

Aanmelden via VKK
Aanmelding voor de avond is nood-
zakelijk. U kunt zich aanmelden
door te bellen of te mailen naar de
VKK Gelderland, tel. (03U) 63 11 68
ofinfo@vkkgelderland.nl. De VKK
ondersteunt bij de oprichting van
nieuwe dorpsbelangenorganisaties.

Afscheid Henk van der Wende als
burgemeester van Bronckhorst
U komt toch ook op 25 oktober?

Inwoners en vertegenwoordigers
van verenigingen, bedrijven,
organisaties en instanties zijn van
harte uitgenodigd om op 25 okto-
ber a.s. afscheid te nemen van
Henk van der Wende als burge-
meestervan Bronckhorst (zie ook
elders in deze Contact).

De feestelijke afscheidsreceptie
is in zaal Het Witte Paard,
van 16.30 tot 18.30 uur.
Adres:
Het Witte Paard
Ruurloseweg 1
7021 HA Zelhem
tel . (0314)621227

doenbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Ontwerpbesluit Monumentenwet 1988
• Hummelo, Kasteellaan 1, buitenplaats Enghuizen, monumentenvergunning voor de restauratie

van drie bruggen

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 oktober t/m
30 november 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 53.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Evenementen
• Vorden, 4 november van 08.00 tot 22.00 uur. 5 november van 08.00 tot 21.00 uur en 6 november



bekendmakingen vervolg

van 09.00 tot 19.00 uur, jaarlijkse clubshow pluimvee en konijnenvereniging, Kapelweg 1
• Vorden, 12 november, slipjacht in het buitengebied rond Vorden
• Vorden, nacht van 18 op 19 november van 00.00 tot 01.00 uur, extra opening i.v.m. het verschij-

nen van het nieuwe boek van Harry Potter, Bruna Vorden, Raadhuisstraat 20
• Bronckhorst, 27 november 2005 van 13.30 tot 16.30 uur, oriënteringsrit Motor- en Autoclub

'Zutphen' door diverse gebieden
• Zelhem, 4 december van 08.00 tot 12.00 uur. veldtoertocht Zelos, Halseweg 31
• Hummeloen Keppel, 10 december van 20.42 tot 03.00 uur, jaarlijkse 'Dronkzitting' carnavals-

vereniging 'Doar Goat Wi-j Weer', Rozegaarderweg 9
• Hengelo Gld., 31 december van 09.00 tot 18.00 uur, carbid schieten, Vellekesweg 1-3
• Hengelo Gld., 31 december van 14.00 tot 18.00 uur, carbid schieten, Kreilweg 1
• Velswijk, 31 december van 14.00 tot 16.30 uur, carbid schieten, aan de Banninkstraat 6
• Zelhem. 1 januari 2006 van 00.00 tot 05.00 uur, viering jaarwisseling/nieuwjaar, Zalencentrum

't Witte Paard. Ruurloseweg 1
• Keijenborg, 1 januari 2006 van 01.00 tot 06.00 uur, besloten bijeenkomst Keijenborgse jeugd.

Dorpshuis de Horst St.Jansstraat 6
• Zelhem. 22 januari 2006 van 08.00 tot 12.00 uur. veldtoertocht Zelos. Halseweg 31

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

Bouwvergunningen
• Baak, Dambroek 18/20. bouwen loods
• Hengelo Gld., Banninkstraat 46, gedeeltelijk veranderen woonboerderij
• Hengelo Gld., Dreef 7, vergroten woning
• Olburgen, Roggeland 2, geheel vergroten aanbouw/uitbreiding woning
• Steenderen, Bronkhorsterweg 40, bouwen loods
• Vorden, Biesterveld 9, gedeeltelijk vergroten aangebouwde garage
• Zelhem, Brinkweg, kavel 1 t/m 5, plaatsen carport betreffende kavel 3,4 en 5
• Zelhem, De S. Lohmanstraat 9, gedeeltelijk vergroten garage/berging
• Zelhem, Hummeloseweg 3, plaatsen carport

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Verzet 15, voor het vergroten van een garage met carport, het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 21, lid 1 van het bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002/herziening
2004-1'

Het bouwplan ligt van 20 oktober t/m 2 november 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Vordenseweg 33, voor het veranderen van een berging en het bouwen van twee

terrasoverkappingen, het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 6 van het
bestemmingsplan 'Hengelo-dorp 1995'

Het ontwerpbesluit ligt van 20 oktober t/m 30 november 2005 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Voor een mondelin-
ge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en milieu.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden. Veldslagweg 4, voor het herbouwen en deels uitbreiden van een woning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'
• Zelhem, Priesterinkdijk 2, voor het (her)bouwen van een woning, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied, herz. 2-1988'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Jebbinkweg 2, voor het realiseren van een garage/berging, bestemmingsplan

'Buitengebied 1984'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 oktober t/m
30 november 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 750 370.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende vergunningen, vrijstellingen en
ontheffingen

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 10 oktober 2005
• Vorden, Mispelkampdijk 10, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 13 oktober 2005
• Hengelo Gld., Bruinderinkweg 5, het gedeeltelijk veranderen van een schuur/berging tot een

atelier/berging, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudings-
plicht, artikel 50, lid 1 van de Woningwet, betreffende het op 30 met 2005 van kracht geworden
Reconstructieplan Achterhoek en Liemers. bouwplan past in het Reconstructieplan

Achterhoek en Liemers
• Keijenborg, Lindenhof 4, bouwen berging
• Vorden. Biesterveld 55. bouwen bijgebouw
• Vorden. Dorpsstraat 36. plaatsen markiezen aan een winkelpand
• Vorden. het Gulik 1, wijzigen voorgevel woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 12 oktober 2005
• Vorden, Horsterkamp 14, het gedeeltelijk veranderen van een westgevel, brasserie - ruimte en

keuken betreffende het kasteel-complex, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19. lid 1
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 13 oktober 2005
• Hengelo Gld.. Roessinkweg 4, geheel verwijderen twee bijgebouwen en bouwen één

berging/garage
• Vorden, Bedrijvenweg ongenummerd, bouwen opslagloods, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen
Verzonden op 13 oktober 2005
• Halle, Halsedijk 1, geheel slopen asbesthoudende dak-isolatie

Kapvergunningen
Verzonden op 7 oktober 2005
• Hengelo Gld., Kerkstraat voor het vellen van één beuk. Herplantplicht
Verzonden op 13 oktober 2005
• Hummelo, Zutphenseweg 1 voor het vellen van twaalf berken en drie coniferen. Herplantplicht
• Keijenborg, Boeijinkweg 6a voor het vellen van zes berken en één es.Herplantplicht
• Vorden, Pastorieweg voor het verplaatsen van één sierappel

Ontheffing Art. 10 Wegenverkeerswet
• Zelhem, de Zelhemse Auto- en Motorclub krijgt ontheffing voor het op 5 november 2005

houden van de 27ste Jan van Beekrit. Deze endurorit voor motoren voert over diverse wegen in
bosgebied "t Zand'.

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 18 oktober 2005
• Hengelo Gld., Vordenseweg 70, voor verbranding nabij de Vordenseweg
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 88, voor verbranding nabij de Ruurloseweg
• Steenderen, Kon.Julianalaan 41, voor verbranding nabij de Onderweg

Mogelij kneden voor bezwaar

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

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

• Hengelo Gld., in verband met een paarden- en ponymarkt en een kleine markt voor biologische
producten zijn de Spalstraat, vanaf de kruising Kastanjelaan/Zuivelweg tot de St. Michielstraat,
en de Tramstraat op 15 oktober 2005 vanaf 07.00 tot 14.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Hoog-Keppel, door onderhoudswerkzaamheden aan de brug over de Oude IJssel is de Jonker
Emilweg op 19 oktober afgesloten voor het verkeer

• Zelhem, in verband met de ONK Enduro (27e Jan van Beekrit) zijn de verschillende verkeers-
maatregelen van kracht op 5 november 2005. De volgende wegen zijn vanaf 08.30 tot 16.30 uur
afgesloten Korenweg tussen Velswijkweg en Kampweg, Kampweg tussen huis nr. 8 (Klein
Holte) en Kattekolkweg (tunnel), Zandweg tussen Varsselsestraat en Oude Ruurloseweg,
Berkendijk/Venneweg tussen Oude Ruurloseweg en Rijnweg, zandweg tussen Aaltenseweg en
zandweg, Aaltenseweg tussen Priesterinkdijk en Kuiperstraat, Barinkweg tussen
Heidenhoekweg en Barinkweg, Barinkweg tussen Vloedweg en Gildenweg, Bocholtseweg
tussen Jolinkdijk en Pluimersdijk, Zandweg tussen Brunsveldweg en Barinkweg. Vanaf 08.00
tot 20.00 uur geldt een parkeerverbod voor de Korenweg, tussen Velswijkweg en
Hengeloseweg, Kampweg, tussen Dennenweg en Kattekolkweg en voor de Wolversveenweg,
tussen Kuiperstraat en Bielemansdijk. Komende vanaf de Hengeloseweg is het doorgaand
verkeer op de Korenweg gestremd.

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

Verkeersbesluiten landbouwverkeer Zelhem
De Rondweg N 315 om Zelhem is bij wijze van proef door de provincie voor een jaar opengesteld
voor landbouwverkeer. Gelijktijdig hiermee heeft de gemeente Bronckhorst de bebouwde kom
van Zelhem voor dezelfde periode afgesloten voor landbouwverkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer.

Het is noodzakelijk voor de getroffen maatregelen verkeersbesluiten te nemen. Het voornemen
van gemeente en provincie deze besluiten te nemen heeft van 13 juli t/m 24 augustus ter inzage
gelegen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid op het voornemen te reageren. De pro-
vincie heeft een verkeersbesluit genomen voor het openstellen van de Rondweg N 315 en de
gemeente voor het afsluiten van de bebouwde kom van Zelhem. Tegen deze besluiten kunnen
belanghebbenden op de volgende wijze bezwaar maken:



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verkeersbesluit provincie
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat op 29 september 2005, nr.
WV2005.11411 voorde N 315 voor een proefperiode van één jaar het volgende verkeersbesluit is
genomen:
• het opheffen van het verbod op landbouwverkeer tussen km 9,0 en km 12,1 in beide rijrichtingen
• het instellen van een adviessnelheid van 60 km/u tussen km 9,0 en km 12,1
• het instellen van het inhaalverbod op het gedeelte tussen km 9,0 en km 11,3

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde
Staten, secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften, t.a'.v. mevrouw C.J.M. Kummeling.
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk 'bezwaarschrift' vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Arnhem (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige
voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informa-
tie verkrijgen bij de rechtbank Arnhem, tel. (026) 359 20 00.

Verkeersbesluit gemeente
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben besloten:
• de bebouwde kom van Zelhem, met uitzondering van het industrieterrein, gedurende een

proefperiode van een jaar af te sluiten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen
rijden dan 25 km/uur (landbouwverkeer), met uitzondering van bestemmingsverkeer (door
plaatsing van borden model E10 (C8) en E11 (C8), zone en einde zone gesloten voor motorvoer-
tuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur).

Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag van deze
bekendmaking een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Het bezwaarschrift dient het volgende te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het
bezwaar en uw ondertekening.

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

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan Zelhem, Bultensweg
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Zelhem, Bultensweg' ligt van 20 oktober t/m 16 november
2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
(Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575)750370.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een woonzorgaccommodatie en natuurontwikke-
ling nabij de huidige zorgboerderij de Hols en de Twisselt aan de Bultensweg te Zelhem. De ac-
commodatie telt 16 appartementen ten behoeve van verstandelijk gehandicapten en senioren
alsmede één beheerderswoning.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buurtschappen'
Het bestemmingsplan 'Buurtschappen' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op
een integrale herziening van de bestemmingsplannen 'Halle Heide 1970', 'Halle Nijman 1970',
'Wolfersveen 1970' en 'Wittenbrink 1970' en de nadien voor deze 4 buurtschappen vastgestelde
gedeeltelijke herzieningen.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Aangezien het plan nu onher-
roepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Wet milieubeheer
Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 20 oktober t/m 30 november
2005 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Halle-Heideweg 39a, voor een wijzigingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met

rundvee en konijnen
• Steenderen, Toldijkseweg 21, voor een wijzigingsvergunning voor een kaasproductiebedrijf.
• Zelhem, Boeninksteeg k, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een veehouderij
• Zelhem, Industriepark 8, voor het ambtshalve aanpassen van de aan de vergunning verbonden

voorschriften
• Zelhem, Velswijkweg 11, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een veehouderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. Met uitzondering van het laatst genoemde besluit zijn de besluiten niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd;
b.degenen/ belanghebbenden die tegen de ontwerpbesluiten tijdig bedenkingen, c.q. zienswijzen

hebben ingebracht;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten opzichte van het

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

bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 1 december 2005.

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

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 20 oktober t/m 30 november
2005 tijdens de openingstijden ter inzage een verklaring tot acceptatie van een melding op grond
van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Vorden, Nijverheidsweg 3, voor bouw opslagruimte, verzonden op 13 oktober 2005

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven
geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

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

Straatnaamgeving nieuwe straat in Halle
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 6 oktober 2005 besloten hebben om op
grond van de verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst aan een nieuwe
straat in het bestemmingsplan Abbinkskamp in Halle de straatnaam Tarwestraat toe te kennen.
Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na datum bekend-
making een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-
dersvan de gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

De Smidse 3 Ruurlo 0573-452875
Atetle -. vt»kv 14 t/m 22 oktober

Meld uw klacht:
www.fietsersbond.nl
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De Doeschot 14, Vorden

Vraagprijs € 395.000,- k.k.
Aan rand dorp in rustige wijk gelegen woonhuis met
royale tuin op westen en vrij uitzicht.
*ca. 550 m3 *perceel: 525 m2

*aangebouwde verlengde garage
* goed geïsoleerd

Het Hoge 47, Vorden

Vraagprijs € 379.000,- k.k.
Karakteristiek royaal woonhuis gelegen aan de rand
van het dorp met voorzieningen op loopafstand.
* ca. 460 m3

* perceel 1.015 m 2

* garage/schuur met kelder en zolder.

Beatrixlaan 2, Vorden

Vraagprijs € 348.000,- k.k.
Nabij centrum vrijstaande semi-bungalow met
slaap- en badkamer op de begane grond.
* ca. 370 m3

* perceel 521 m2

* vrijstaande stenen garage

Haarskamp 10, Ruurlo

Vraagprijs € 298.000,- k.k.
Aan rand nieuwbouwwijk gelegen uitstekend onder-
houden uitgebouwd helft van dubbel woonhuis met
verlengde garage.
* bouwjaar 2001 * inhoud ca. 500 m3

* volledig geïsoleerd * balkon

l VAN ZEEBURG
& VISSER

makelaars 0.9. en assurantiekantoor
Zutphenseweg31, 7251 DG Vorden
Postbus 46, 7250 AA Vorden, telefoon 0575 - 55 57 33

Brinkerhof 73, Vorden

Vraagprijs € 275.000,- k.k.
In kindvriendelijke woonomgeving gelegen royaal
helft van dubbel woonhuis
* ca. 450 m3

* perceel 297 m2

* aangebouwde garage met binnendoorgang

Mosselseweg i, Vorden

Vraagprijs € 1.150.000,- k.k.
Uniek gelegen op ca. 4 kilometer van centrum Boer-
derijcomplex met eigen bosperceel.
inhoud hoofdgebouw ca. 1000 m3 * totale perceels-
oppervlakte ca. 7 hectare * diverse bijgebouwen
* vergunning voor het exploiteren van campingbedrijf
* dubbele bewoning mogelijk

Aan- en verkoop vanonroerend goed

Taxaties
Hypotheken

Verzekeringen
Pensioenen NVM

nederlandse stichting voor het
gehandicapte kind

'De NSGK toont al 55 jaar
wat kinderen met een
handicap wél kunnen.
Dat klinkt mij als h
muziek in de oren.' j/ Jan Vayne

giro 552000 www.nsgk.nl

E i c i u p i i n n c T I I Ï F P n w n r n r r u n i i /L S I N G H Ö R S T , A L L E S O N D E R E E N D A K . . ,
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je

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

zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw persoonlijke

wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie

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

van eerste schets tot oplevering!

Badkamers Sanitair Tegels

Elsinghorst Tegels & Sanitair Europark l 7102 AN Winterswijk Telefoon 0543 52 07 81 www.elsinghorst-tegels.nl

Kinderhulp geeft een beetje gewoon geluk aan
kinderen in moeilijke of bijzondere thuissituaties.
Steunt u Kinderhulp daarbij?

giro 404040
tel 0570-611899 @
www.kinderhulp.nl _^_

KUIjKS Mcubelbeurs en Handelsonderneming

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

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

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

45 ste Herfstkleurenwandeltocht
op 22 en 23 oktober a.s.

start sportherberg de Veldhoek Varsselseweg 55
te Hengelo Gld.

starttijd: 30 en 20 km 9.00-10.00 uur
starttijd: 15,10 en 5 km 10.00-14.30 uur

organisatie: Zelhemse Wandelsport
Vereniging de Ploeg

meer informatie: 0575-46 30 13 / 0314-64 15 31
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De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,
tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

zelfs niet over degrem

tot zaterdag 29 oktober
SPETTERENDE KORTING*

VAN 15%
AL ONZE VOORRAADTEGELS

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO

Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

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

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

(*ge!dt niet VOCK

Gratis kennismakingsles

Nordic Walking
Vrijdag 21 oktober 10.00 -11.30
Zaterdag 22 oktober 10.00 -11.30

voor meer informatie:

free-wheel
Schaatsen. Skeelers & Ski's

(0575) 55 42 28
www.freewheel.com

Marco Besselink

-:•:- TUINONTWERP -*-
-:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE) #

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

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

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

o>

CD

ü

Architektengroep Gelderland is een dynamisch
en middelgroot architectenbureau met een vaste
kern van 14 medewerkers.
Het opdrachtenpakket kent een grote diversiteit
in utiliteits- en woningbouwprojecten.

Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een

Bouwkundig CAD tekenaar/
Projectleider v/m

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit
het zelfstandig uitwerken van ontwerp- en -
bestektekeningen, werktekeningen en STABU-
bestekken.
Tevens zal een gedeelte van de werkzaamheden
bestaan uit het voeren van directie en toezicht
tijdens de uitvoering.

Wij vragen:

Een afgeronde opleiding op
MTS / HTS niveau.

* Minimaal 5 jaar ervaring op een
architectenbureau.

Wij bieden u een prettige werkomgeving in een
sfeervol en professioneel kantoor.
Salaris volgens CAO voor architectenbureaus en
een aantrekkelijk toekomstperspectief.

Schriftelijke sollicitaties met C.V. binnen 14
dagen naar:

Architektengroep Gelderland bv
Hummeloseweg 16 7021 AE Zelhem
Postbus 231 7020 AC Zelhem
Telefoon 0314624348 Fax 0314621351
homepage: www.architektengroepgelderland.nl
e-mail: info@architektengroepgelderland.nl

Als verplegende op vakantie?
Ga mee met de Zonnebloem! ^
(076) 564 63 65
www.zonnebloem.nl de Zonnebloem-

0575 - 556691

BRUGGINK. ALLES IN EEN HAND.

EEN BADKAMER MOET SFEERVOL ZIJN EN PRAKTISCH. ZODAT HIJ PAST BIJ

UW STIJL VAN WERKEN, WONEN EN ONTSPANNEN. IN ONZE SHOWROOM

ONTWERPEN ONZE ADVISEURS SAMEN MET U DE PERFECTE INRICHTING

VOOR UW BADKAMER. DAT WE OOK ALLE WERKZAAMHEDEN VAKKUNDIG,

MET EIGEN MENSEN VOOR U UITVOEREN SPREEKT VANZELF.

Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl

Infratechniek Dostal

+ Asfaltverhardingen
+ Vloeistofdichte vloeren
+ Zuurbestendig asfalt
+ Terrein inrichting
+ Bestratingen
+ Rioolreparatie's
+ Verkoop zand en grind

TE KOOP

Gebruikte Betonstraatstenen.

Inlichtingen bel ons!
Tel.: 0575 - 55 66 91

INFRATECHNIEK

VORDEN

Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

: 0575 - 46 22 21
: 06 - 50 67 60 24

Olde Kaste 6a
Keijenborg

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl
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houtvezel los
houtvezel balen

zaagsel los
zaagsel baaltjes
zaagsel zakken

HOVTVEZELBEDRUF

ALL,

afvalhout
houtchips
houtffrees

houtschillen
manegebodems

ROUNBBV
ZBLHBM

tel. 0314 - 62 12 04 • info@ailroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 • www.allroundbv.nl

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

Rijntjes

www.hansrijntjes.nl
AOOPHUI?
*"•""""-> m a k e l a a r s

Ruurloseweg 1, Zelhem
Telefoon 0314 - 62 1227

't Witte Paard
Z A L E N C E N T R U M

Weer als vanouds:

Zelhemse avond
26 november

van 20.00 tot 24.00 uur

Reserveer tijdig

eten en drinken € 37,50
Wij verzorgen uw zorgeloze bruiloft, partij of receptie

^HHHH^B|̂ ^H|̂ BM[̂ M r̂â ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^H^̂ HBnM^̂ râ H^̂ ^HH^H^̂ HHB^Bn̂ ^̂ BH^̂ nBHHHHBHHHMHHHHHnB

Onderzoek vanaf 65 jaar door
GGD Gelre-IJssel

De GGD Gelre-IJssel start 18 oktober met een uitgebreid vragenlijstonderzoek
over gezondheid, welzijn en zorg onder zelfstandig wonende ouderen van 65
jaar en ouder. Doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van
gezondheid en zorgbehoefte van de oudere bevolking van de regio. Met de resul-
taten kunnen GGD en gemeenten beter inspelen op de wensen en behoeften van
ouderen.

Per gemeente krijgen minimaal 500
zelfstandig wonende ouderen in de
week van 17 oktober via de post het
verzoek een uitgebreide vragenlijst in
te vullen. De vragenlijst gaat over hun
gezondheid en welzijn, zorg, zorgbe-
hoefte en zorgvoorzieningen. Naast
vragen over ziekten, medicijngebruik
en doktersbezoek, komen ook vragen
over wonen, sociale contacten en tevre-
denheid over de gemeente aan de orde.
De ouderen zijn gekozen met behulp
van een steekproef uit het adressenbe-
stand van de gemeenten. GGD en
gemeente gaan volstrekt vertrouwelijk
met de gegevens om volgens de strikte
privacyregels die voor dergelijke
onderzoeken gelden. Deelname aan
het onderzoek is vrijwillig.
Het onderzoek maakt deel uit van een
groter onderzoek van GGD'en in een
groot deel van Gelderland en heel
Overijssel. De GGD rapporteert aan de
gemeenten. Naar verwachting zullen
de eerste resultaten in april 2006 bek-
end worden.
Het ouderenonderzoek past prima in
de vierjaarscyclus van monitoren die
de GGD GelreIJssel uitvoert; namelijk
de jongerenmonitor E-movo in
2003/2004, de ouderenmonitor in 2005
en de volwassenenmonitor in
2006/2007.
De laatste ouderenmonitor in de regio
Gelre-IJssel is eind jaren negentig uit-
gevoerd. Uit de resultaten van dit oud-
erenonderzoek bleek onder andere dat
veel ouderen eenzaam zijn. Naar aan-

leiding hiervan is destijds een aantal
activiteiten opgezet, zoals bijvoorbeeld
het houden van huisbezoeken.

Jaarboek
Achterhoek en Liemers

Zaterdag 15 oktober verschijnt het
Jaarboek Achterhoek en Liemers 2006
met daarin artikelen van Dr. Tjalling T.
Wieringa (Geboorte na de dood), Taco
Hermans (Kasteel Bronkhorst in 1901),
Ferry Brand (Hendriksen van de
Schapenbult), Karel Berkhuysen (Het
Duitse Laboratorium in Doetinchem;
de Duitse poging tot de fabricage van
een atoombom tijdens de Tweede
Wereldoorlog), Jan Harenberg (Huize
Welgelegen en de Warnsveldse kost-
school), Peter ten Arve (Hendrik ter
Haar alias Henricus Harius Sicamber;
bijdrage over het leven en werk van
een zestiende-eeuws dichter), Sebasti-
aan Roes (Gedichten), Henk Lettink
(Vertalen, een heidens wark; vijfen-
twintig jaar werkgroep 'Dialect en
religie'), Arjan Ligtenbarg (Winters-
wijk - Gelsenkirchen van km tot km;
onbekend maakt onbemind), Jan Gal &
Stef Grit (Kunst aan de buitenmuur;
muurankers in Achterhoek en Liem-
ers) en Frans Scholten (De Sint Willi-
brorduskerk te Vierakker; een neogo-
tisch juweel onder de rook van
Zutphen).
Het jaarboek is een uitgave van het
Staring Instituut.

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

GLOBE
SECURITV

Ons oog, uw veiligheid

Horeca
Hostesses
Evenementen
Barpersoneel
Verkeersregelaars
Beveiling met honden

Slangenburgweg 2
7021JK Zelhem

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

Internet www.globegroup.nl

lOUhezelbedrWBeunierlll
Stikkenweg 7

7021 BN Zelhem
Tel. 0314 - 62 22 95
Fax. 0314-6221 79

Website: www.beumerbv.nl

Particulieren opgelet!!!
Naast houtvezel en zaassel nu ook vlasstrooisel in ons assortiment.

Koop dus nu rechtstreeks bij Houtvezelbedrijf Beumer,
het soedkoopste adres voor al uw strooisels.

DE HOGE VOORT
AUTOWASCENTRUM

Q TANKSTATION

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

(selfservice) Uw auto wordt weer-als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation
De Hoge Voort, gelegen naast de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en
de diverse acties belt u 0314-620471.

'Minister van Feest' nieuw
programma op Graafschap TV

Velen kennen Johan Vlemmix van zijn Oranjekoorts
en zijn Maxima-supermarkt of van zijn pogingen om
een politieke partij op te richten. Anderen kennen
hem vanwege zijn veelvuldige deelname aan het TV
programma Te land, ter zee en In de lucht. Hij raakte
daar vanaf de start in 1974, meteen al door gefasci-
neerd. Bij varianten van dat programma als
Tobbedansen, Met Glans van de Schans, Vlieg er 's uit
en Fiets 'm erin trok hij de aandacht met de meest
ingenieus geconstrueerde voertuigen.

Zijn debuut beleefde hij in een badkuip met
schoepraderen. Hij nam honderd keer deel aan te
Land, ter zee en In de lucht en belandde ermee in het
Guinness book of Records. Niemand ter wereld had
vaker aan een zelfde programma meegedaan. Johan
Vlemmix is na die honderdste keer opgehouden, maar
is sindsdien bij het programma betrokken als jurylid
en starter.
In 2002 en 2003 haalde hij de Tweede Kamer net niet
met zijn Partij van de Toekomst. Maar Johan ging
gelijk weer met het volgende project aan de slag. Hij
heeft na de verkiezingen een voetreis naar Rome
gemaakt.

Na zijn vele ervaring met televisie maakt Johan nu zijn
eigen televisieprogramma op Graafschap TV onder de
titel 'Ministervan Feest'. In dit feestelijke programma
gaat hij op bezoek bij bijzondere activiteiten en
feesten als de vertegenwoordiger van het 'Ministerie
van Feest' in Nederland. Vanaf dinsdag 11 oktober is
het programma wekelijks vanaf 20.10 uur te zien (her-
haling ieder uur).

'Hierbij -witten wij iedereen bedanken die

•van ons 25-jarig huwedj^sfeest en

bedrijf sjubiteum een geweidige dag

hebben gemaakt.

(Bedanfy voor aiïe felicitaties, kado 's,

BCoemen, kaarten en uw aanwezigheid.

Qfeint enjlnnie Qfyefyviscfi.
(Dennis en

Linda

'Everfiardïnf^weg 3a
ZeCfiem

HutasnelseruicE

Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen
• Carkits

OKTOBER ACTIE

APK vanaf € 29,=

* Kleine beurt vanaf € 40=

* BIJ remreparaties

15% korting op remdelen

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871
(achter het pand van autowascentrum

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur
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Horecaportiers gecertificeerd aan de slag Rijvaardigheid ouderen
Ruim 30 ouderen namen het aan-
bod van Ouderenwerk Zelhem/
IJsselkring en 3VO aan om zich te
laten testen op hun rijvaardigheid.
Naast zes rij-instructeurs, te weten
mevr. Ellenkamp en de heren
Ellenkamp, Dilaver (allen
uit Zelhem), Pruim en
Strellinga (uit de regio)
waren ook Cecile Burg-
hardt van Burghardt optiek
en dhr. Van Altena van

1 Beter Horen uit Doetin-
chem aanwezig om de kan-
didaten uitgebreid te
testen.
De resultaten zijn goed te
noemen. Hier en daar
waren er wat gehoorproble-
men, maar de deelnemers
bleken allemaal nog goed
in staat om hun voertuig te

In de *Wet op de Weerkorpsen en Particuliere Beveiligingsorganisaties'
worden horecaportiers verplicht gesteld het SVH Diploma Horecaportier
te behalen. De door het Horeca Branche Instituut geaccrediteerde oplei-
dingsinstituut DOG-Stap uit Doetinchem heeft de afgelopen periode in
nauwe samenwerking met beveiligingsbedrijf Globe Security B.V. uit
Zelhem een elftal personen opgeleid tot Horecaportier. Op 12 oktober ont-
vingen zij het di-ploma tijdens een diploma-uitreiking.

De intensieve opleiding kwam voort
uit de stijgende vraag naar gecertifi-
ceerde horecaportiers bij Globe
Security B.V. De theorielessen von-
den plaats in het hoofdgebouw van
DOC-Stap in Doetinchem, de prak-
tijklessen in de Achterhoek Arena in
Dinxperlo.
Naast kennisaspecten als arbeidsom-
standigheden, omgaan met risicoge-
drag, drank- en drugsbeleid, wet- en
regelgeving, werden er diverse
vaardigheden aangeleerd door
middel van praktijkoefeningen.
Manager Opleidingen van DOC-Stap,
Maurice Velthorst: "Het aanleren
van vaardigheden doe je niet vanuit
een lesboek. Dat moet je oefenen.

Een actieve bijdrage van de deelne-
mer en het enthousiasme van de
docent, bepalen grotendeels zijn of
haar slagingskansen. Het Horeca
Branche Instituut (de brancheorga-
nisatie van horecaondernemingen)
brengt haar opleidingen onder bij
geaccrediteerde opleidingsinstitu-
ten in de regio, omdat daar veel
meer kennis is ten behoeve van de
regionale arbeidsmarkt.
Wij zijn er trots op om er daar één
van te mogen zijn. Docent de heer
W. Saris is de aangewezen persoon
geweest om de lessen te kunnen ver-
zorgen.
Veel praktijkervaring en enthousias-
me in combinatie met de nodige

didactische vaardigheden is essen-
tieel."
Directeur van Globe Security B.V,
Bennie Roozengaarde: "Bij Globe
Security B.V. zoeken wij geen stereo-
type sportschooltypes als portier.
Een verzorgd uiterlijk, intelligentie
en een vriendelijk karakter zijn veel
belangrijker.
Goed opgeleide medewerkers zijn
voor ons van essentieel belang. De
horeca krijgt steeds meer te maken
met agressie, geweld, drank- en
drugsmisbruik.
Onze medewerkers vervullen daar-
om een belangrijke rol. Het gaat
daarbij niet alleen om de veiligheid
van de gasten, maar ook die van de
medewerkers en collega's. Na het
volgen van deze opleiding, komen ze
in ieder geval goed beslagen ten ijs."
Terwijl de tweede groep dit Jaar nog
gaat beginnen met de opleiding,
gaan de elf geslaagden, na screening
bij de politie, de komende periode
aan de slag bij diverse horecagele-
genheden en discotheken in de
regio.

René Teerink Open Nederlands
Kampioen Ovalracing

Na de laatste wedstrijd van het seizoen kon de 38-jarige Halse coureur van
het STH'racingteam officieel worden gehuldigd op de 'Oval' in Ter Apel. De
laatste wedstrijd was slechts een formaliteit, want in de eerste vijf wed-
strijden had hij het kampioenschap al veilig gesteld. Oval rating of auto-
speedway is een Amerikaanse manier van autoracen, waarbij gereden
wordt op een ovale racebaan. In Nederland zijn hier een viertal circuits
voor, maar het O.N.K.-ovalracing wordt verreden op de langste baan, gele-
gen in het Groningse Ter Apel en gaat over zes wedstrijden. Een ovalracing
circuit is helemaal verhard en maximaal 1000 meter lang en er wordt met
maximaal 20 auto's tegelijk gestart.

Het starten gebeurt door middel van
een 'vliegende start', dus op snel-
heid, achter de startauto die door

middel van een vlagsignaal het veld
wegstuurt en in tegen stelling tot
andere vormen van autosport moet

de snelste rijder achteraan starten.
Dit zorgt dan ook voor spectaculaire
inhaalacties.
René die eerder al Nederlands kam-
pioen werd in de superstan-
daardklasse, heeft samen met Henk
Mennink een nieuwe auto gebouwd
voor de snelste klasse binnen de
ovalracing, de specialklasse. In deze
klasse zijn reglementair weinig
beperkingen en dus staan er razend-
snelle bolides met vele pk's aan de
start, die spectaculair over het asfalt
'gummen'.
Samen met zijn monteurs/helpers
Alex Peppel-man, Mark Wiegerinck
en Wim Weverink, wist René al
regelmatig wedstrijden te winnen,
maar de betrouwbaarheid van de
auto liet nog wel eens te wensen
over. Hier is de afgelopen winter
hard aan gewerkt met het gewenste
resultaat.
René domineerde het hele seizoen
door één maal een 2e plaats te note-
ren en de overige wedstrijden op zijn
naam te schrijven en zo de titel van
de Duitse coureur Klaus Fehrmann
over te nemen. Zonder de trouwe
sponsors van René en zijn team was
dit niet mogelijk geweest!
Nadere info hierover vindt u op:
www.sth-racing.nl.

bedienen. Cultureel centrum 'de
Brink' bleek ook een zeer geschikte
locatie voor de test en dus kijkt de
organisatie terug op een prettige
samenwerking en een hele leerza-
me, fijne dag.

Union Zelhem geeft concert
met Ge Reinders

Muziekvereniging Union uit Zelhem verzorgt op 29 oktober samen met
de Limburgse zanger en liedjesschrijver Ge Reinders een concert in
schouwburg Amphion in Doetinchem. Ge Reinders, die zichzelf begeleidt
op gitaar en piano, maakt mijn zijn liedjes een tour door Nederland,
waarbij hij gebruik maakt van lokale orkesten als begeleiding. Aanleiding
daartoe is het nummer 'Bloasmuziek', waarmee hij in 2004 op plaats 167
in de top 2000 stond. Union had hij leren kennen via het 8e
'Watermöllefestivar in Haaksbergen, waar ze samen het openingsoptre-
den verzorgden.

De liedjes van Ge Reinders zijn alle-
maal Lim-burgstalig en gaan over
alledaagse zaken die ook niet-
Limburgers aangaan en ontroeren.
De recensies over zijn optredens en
zijn CD's zijn zonder uitzondering
lovend. Zo schreef de Volkskrant
ooit over een optreden van hem:
"Het kost niet-Limburgers mis-
schien een kwartier om de taalbar-
rière te doorbreken, daarna is het
puur genieten".
In september kwam zijn nieuwste
CD 'Blaos mich nao hoes' uit.
Daarop is hij te horen in vijftien
liedjes, begeleid door even zoveel
ver-schillende blaasorkesten uit
Nederlands- en Belgisch Limburg.
Met de liedjes van deze CD is hij
onlangs aan een theatertournee

begonnen, die hem tot 3 juni 2006
door het hele land voert.
Op 29 oktober is Doetinchem dus
aan de beurt. Union is zeer vereerd
dat zij deze avond de begeleiding
van Ge Reinders voor haar rekening
mag nemen. Het concert begint om
20.00 uur en er zijn nog kaarten ver-
krijgbaar. De toegangsprijs bedraagt
€ 20,-. CJP-houders, jongeren t/m 12
jaar en 65-plussers betalen € 17,50.
Door deze wijziging in de concert-
programme-ring van Union ver-
schuift het traditionele na-jaarscon-
cert, dat oorspronkelijk gepland
stond voor 22 oktober, naar zater-
dagavond 26 november. Dit concert
wordt gehouden in cultureel cen-
trum 'de Brink' in Zelhem.
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21e Schoolkorfbaltoernooi

Op woensdag 5 oktober verzorgde korfbalvereniging SJa.V. voor de 21e
keer het Zelhemse Schoolkorfbaltoernooi. Het team van de Meeneschool
wist voor de 3e keer opeenvolgend de wisselbeker te winnen en mocht het
exemplaar nu definitief in ontvangst nemen. Naast het toernooi was er
ook een strafworpencompetitie, waarby de teams zo veel mogelijk straf-
worpen moesten zien te maken. Deze strafworpencompetitie werd gewon-
nen door het team Meeneschool 2

Maar liefst 26 teams hadden zich
ingeschreven en verdeeld over de
verschillende leeftijdsgroepen werd

er de gehele middag gezellig
gespeeld.
De overige uitslagen:

In Poule l bij de Groepen 3/4 was de
Ie plaats voor de Looschool 1. Poule
2 werd gewonnen door Looschool 4
en in Poule 3 eindigde Looschool 2
op de Ie plaats.
Bij de groepen 5/6 wist het team
Wolfersveen 3 de Ie plaats te verove-
ren.
Bij de groepen 7/8 won Meeneschool
7 definitief de wisselbeker.

Op de foto de kampioensteams.

VTZ zoekt vrijwilligers

Aandacht voor de stervende mens

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met mensen in de termina-
le fase. oftewel de stervende mens. Dit gaat natuurlijk gepaard met ver-
driet en als het gaat om een natuurlijke afloop van het leven van een mens
op leeftijd, is het verdrietig, maar aanvaardbaar. Het kan natuurlijk ook
zijn dat ongeneeslijk ziek zijn, soms gepaard aan pijn lijden de achter-
grond is en zijn er situaties als leeftijd die het verdriet groter maken.
Naast het verdriet krijg je te maken met inspanning, want de mens in de
terminale fase vraagt veel aandacht. Lange tijd lagen terminaal zieken in
het ziekenhuis, maar iedereen wil het liefst in zijn eigen vertrouwde
omgeving sterven en dus komt de patiënt thuis om de laatste periode daar
verzorgd te worden. Het is het laatst wat je voor iemand kunt doen dus je
zou eigenlijk 24 uur per dag beschikbaar willen zijn, maar je moet ook
rusten, slapen, boodschappen doen etc. Als er veel familie dicht in de
buurt woont, los je het als mantelzorgers samen op, waarbij je natuurlijk
ook hulp krijgt van wijkverpleging, etc.

Maar wat te doen als je met minder
mensen de terminale zorg kunt
delen. In 1996 besefte een aantal
mensen in Zelhem dat er behoefte
was aan hulp voor de mantelzorgers,
omdat ze te weinig hulp hadden, bij-
voorbeeld doordat de familie elders
woont, of er gewoon weinig familie
was. Het ontstaan van de V.T.Z.
(Vrijwillige Terminale Zorg) was een
feit en in juni '97 waren de eerste
vrijwilligers voldoende voorbereid

op hun taak als hulp bij een termi-
naal zieke en in het afgelopen jaar
werd ongeveer 20 keer een beroep
gedaan op de vrijwilligers, die
samen zo'n 1100 uur hulp boden.
"We zijn er om er te zijn", zo
omschrijft Louisa Runia, coördina-
trice van de VTZ, de inzet van de vrij-
willigers. "We zijn er niet om te wer-
ken, de huishouding te doen, maar
om bij de zieke te zijn. Natuurlijk
helpen we de zieke wel. Het is de

bedoeling dat de mantelzorger die
tijd gebruikt om te rusten, slapen
etc." Rikie Wolsink, vrijwilligster
van het eerste uur vult aan "In prin-
cipe wordt verwacht dat je als vrij-
williger minimaal l nacht per week
beschikbaar bent, want de hulp
wordt toch vaak ingeroepen voor de
nachtelijke uren".
Ze zijn het eens met de stelling dat
van een vrijwilliger VTZ meer
gevraagd wordt, maar ze willen er
ook weer niet dramatisch over doen.
Rikie Wolsink: "Iedere vrijwilliger
heeft zo zijn eigen reden om mee te
doen en als je voelt wat je voor de
medemens kunt betekenen, valt dat
extra erg mee. Daarbij komt dat we
als groep vrijwilligers regelmatig
contact met elkaar hebben, cursus-
sen volgen". Louisa vult aan:
"Iedereen die interesse heeft, krijgt
eerst een basiscursus van 9 bijeen-
komsten en als groep komen we één
keer per zes weken bij elkaar, waar-
bij we de meest uiteenlopende the-
ma's bespreken. Soms is het over het
tillen van patiënten of er komt een
arts of psycholoog een lezing hou-
den, maar we spelen ook wel eens
een soort Monopolyspel met vragen
die betrekking hebben op de termi-
nale zorg".
Op dit moment telt de VTZ 11 vrij-
willigers en dat is gezien de inzet in
het afgelopen jaar best weinig. De
VTZ wil dan ook graag uw belang-
stelling voor haar werk wekken en
nodigt u uit nadere informatie in te
winnen. U kunt daarvoor contact
opnemen met de coórdinatrice
mevr. Louisa Runis, tel. 0314-624278.
Op de foto ziet u dat de VTZ ook op
andere ma-nieren aandacht voor
haar werk vraagt . Op 8 oktober
stond de VTZ in het kader van de
Inter-nationale Dag van de
Palliatieve Zorg in een stand om
belangstellenden te informeren.
Palliatieve Zorg is de officiële
Internationale aanduiding voor de
zorg aan ongeneeslijk zieken.

Hartstichting organiseert Nationale Cholesteroltest in supermarkten

Gratis prik in de supermarkt
in de buurt!
Eén op de drie Nederlanders heeft
een te hoog cholesterol, vaak zonder
het zelf te weten. Want van een te
hoog cholesterolgehalte merk je
meestal niets. Toch is een te hoog
cholesterolgehalte één van de
belangrijkste risicofactoren voor
het krijgen van hart- en vaatziekten.

De Nederlandse Hartstichting orga-
niseert van 26 september t/m 28
oktober de Nationale Cholesterol-
test. In bijna 700 supermarkten, ver-
spreid over het land, kan de consu-
ment zijn of haar cholesterolgehalte
laten bepalen en een kort leefstijlad-
vies krijgen. Voorafgaande aan het
prikken moet de consument eerst
de 'APK voor je Hart test' invullen
om het risicoprofiel op hart- en vaat-
ziekten te bepalen.
Op woensdag 26 en donderdag 27
oktober kunt u de Cholesteroltest
bij de supermarkt in uw buurt
halen. Woensdag 26 oktober bij
Super De Boer Grotenhuys aan de
Dorpsstraat in Vorden en donderdag
27 oktober bij Super De Boer Hollak
in Zelhem.
Tijdens de vorige twee cholesterol-
testen hebben ruim 160.000 mensen
hun cholesterolgehalte laten bepa-

len. 57% van de geprikte mensen
bleek een licht verhoogd choleste-
rolgehalte te hebben, 9% zelfs sterk
verhoogd.
Dé indicator voor risico op hart- en
vaatziekten
Hart- en vaatziekten zijn nog steeds
de belangrijkste doodsoorzaak in
Nederland. Een op de drie sterfge-
vallen wordt veroorzaakt door aan-
doeningen aan hart of bloedvaten.
Een schrikbarend hoog getal! Een
belangrijke indicatie voor de kans
op het krijgen van hart- en vaatziek-
ten is het cholesterolgehalte in het
bloed naast bijvoorbeeld uw bloed-
druk, gewicht en rookgedrag. Bij
een cholesterol hoger dan 5 mmol
per liter is het goed om act k- te
onder-nemen. Te veel cholesterol
kan zich namelijk afzetten aan de
binnenzijde van de bloedvatwan-
den. Daardoor vernauwen de bloed-
vaten, met alle nadelige gevolgen
van dien zoals een hart infarct of een
beroerte. Een te hoog cholesterol is
te verlagen door gezond te eten en
veel te bewegen. Gezond eten houdt
in: kiezen voor veel groente en f rui t ,
weinig verzadigd vet, meer onver/a-
digde vetten en wat vaker vis op het
menu.

Happy Halloween bij 'de Stek'

Na een leuk en gezellig en vooral
ook smaakvol pompoenenweekein-
de worden een aantal onderdelen
ervan in het weekeinde 29 en 30
oktober gebruikt voor een 'Happy
Halloween'. Op de zaterdag bent u
welkom tussen 15.00 en 21.00 uur en
op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
In de sfeervol aangeklede tunnelkas
en in de tuin zullen een aantal
workshops gehouden worden, waar-
bij pompoenen en kalebassen een

belangrijke rol spelen. Zo is er de
workshop figuren maken van pom-
poenen, sfeerpotjes, heksen en
bezems, spoken, spinnenwebben en
is er de mogelijkheid om een spo-
kentochtje te maken door de tuin.
De inwendige mens wordt verzorgd
met koffie, wafels, thee, limonade
en soep. U vindt 'de Stek' aan de
Wittebrinkweg (zijweg van de N316-
verbindingsweg Velswijk Doetin-
chem).

Hulpverlening aan Wit-Rusland
Charité betekent "weldoen'. Doel van de Stichting is om de medemens in
Wit-Rusland met hulpgoederen te ondersteunen. Economisch zit het
land aan de grond en op veel plaatsen heerst bittere armoe. Dit komt des
te harder aan in geval van ziekte en ouderdom. Ook worden, vooral bij
kinderen, nog steeds de gevolgen van de kernramp van de kerncentrale in
Tjernobiel in 1986 ondervonden in de vorm van leukemie en schildklier-
kanker. Ouders vluchten in drank en drugs waardoor hun kinderen in
weeshuizen moeten worden opgenomen.

huismateriaal als bedden, nierdialy-
seapparatuur, rolstoelen en derge-
lijke. Verder wordt er christelijke lec-
tuur en medicijnen verstrekt. Het
laatste transport uit deze regio vond
in september plaats. Voor het trans-
port werd ditmaal gebruik gemaakt
van een vrachtauto. De werkgroeple-
den Bernard Bloemendal, Willem en
Gerrit Ebbers volgden met een per-
sonen auto.
Transporten kosten, ondanks spon-
soring, door de steeds stijgende
brandstof prijzen, veel geld. Aan
geld komen de werkgroepen door
met een aantal fans, flessenacties,
rommelmarkten en activiteiten als
een volleybaltoernooi, enz. te orga-
niseren. Ook zijn er sponsors die
deze stichting van geld voorzien.
Maar dit alles is niet voldoende om
alles te bekostigen. De stichting ont-
vangt geen subsidies, maar mag van
24 t/m 29 oktober in Zelhem en
Halle een collecte houden. De stich-
ting Charité voldoet aan de eisen
van het CBF. Stichting Charité dankt
u alvast namens de medemensen in
Wit-Rusland. Voor nadere informa-
tie kunt u de website www.stichting-
charite.nl bezoeken en voor vragen
kunt u terecht bij Willem Ebbers,
tel. 0314-345804 of Gerrit Ebbers, tel.
0314-325706. Goederen kunnen
bezorgd worden bij de fam. Wiltink,
Gr.van Prinstererstr. 82 in Zelhem,
de fam. Ebbers, Bultensweg 5 in
Zelhem en de fam. Groot Wassink,
de Gaarde 325 in Doetinchem.

Momenteel zijn er landelijk 10 werk-
groepen actief, waarvan één in
Doetinchem/Zelhem en omstreken.
Elke werkgroep zorgt voor mini-
maal één hulptransport per jaar. Er
worden alleen goederen gebracht
die daar nodig zijn, werkgroepleden
brengen ze zelf weg en controleren
of de eerder gebrachte goederen
doelmatig worden gebruikt.
Momenteel is er bij ziekenhuizen
veel vraag naar witte lakens, dekens
en kinderkleding voor kinderen van
O tot 3 jaar. Als u een bijdrage wilt
leveren kunnen die artikelen bij
onderstaande adressen bezorgd wor-
den.
Elke werkgroep adopteert één of
meer plaatsen en verleent hulp aan
ziekenhuizen, weeshuizen en derge-
lijke. Dr. Sobolevski directeur/arts
van een ziekenhuis in Minsk coör-
dineert de hulp. De hulp bestaat o.a.
uit in Zelhem en omgeving ingeza-
melde kleding, maar ook zieken-



De avonturen van Odysseus! Uitdagend hardloop- en run-bike-run evenement

Wilde Zandcross

Gery Groot Zwaaftink gaat in Land-
goedboerderij 'de Kranenburg'
weer verhalen vertellen en spelen
over deze Griekse held.

Odysseus was de koning van Ithaca.
Door een eed was hij gedwongen om
mee te gaan met zijn vrienden om te
vechten tegen Troje. Want, de vrouw
van zijn vriend was gekidnapt door Pa-
ris een Trojaan. Tja en dat kun je niet
over je kant laten gaan. Ook Odysseus
scheept zich in met zijn manschappen
en sluit zich aan bij de vloot van de
Grieken. Op naar Troje. Deze oorlog
duurt echter tien jaar. Dankzij de list
van onze held met het beroemde
paard weten zij zich uiteindelijk toe-
gang te verschaffen tot de stad en deze
oorlog te winnen. De terugreis ver-
loopt echter minder vlotjes dan ge-
hoopt. Odysseus en zijn mannen ma-
ken een zwerftocht van opnieuw tien
jaar waarin hij moet vechten met Poly-
femos de cycloop, en Circe de heks.

Waarin hij naar de onderwereld gaat
en de beroemde sirenen het hoofd
biedt. Om na 20 jaar uiteindelijk weer
terug te komen op zijn geliefde eiland.
Maar ondertussen zitten 100 vrijers
achter zijn vrouw aan. Op passende
wijze weet hij, ook deze mannen uit te
schakelen en zo kan hij na die lange
reis eindelijk zijn geliefde vrouw weer
in de armen sluiten. Eind goed al
goed. En ongeveer zo beëindigt Gery
na ongeveer 70 minuten zijn vertel-
ling. Na een glaasje wijn of fris kunt u
dan nog een halfuur naar zijn nieuw-
ste liedjes luisteren.
Sinds een aantal jaren is het vertellen
van verhalen weer in opmars Vroeger
was het gebruikelijk om de lange
avonden te doden met het elkaar ver-
tellen van verhalen. Maar door de op-
komst van radio en tv is deze kunstui-
ting wat in het vergeethoekje terecht
gekomen. Gelukkig is daar een kente-
ring in gekomen getuige het groeien-
de aantal vertellers(sters) en de komst

van de nationale verteldagen in juni.
Ook Gery heeft dit op een na oudste
beroep tot de zijne gemaakt. Al meer
dan 10-jaar brengt hij op geheel eigen
wijze zijn verhalen aan de man/vrouw.
Inmiddels geeft hij alweer vijfjaar zijn
voorstellingen in Kranenburg. Land-
goedboerderij 'de Kranenburg' is een
prachtige ecologisch verbouwde boer-
derij die voor deze gelegenheid omge-
bouwd wordt tot een klein intiem
theater. De deel wordt leeggeruimd,
stoelen geplaatst, podium neergezet
en achterdoek en verlichting opgehan-
gen. Albert-jan en Renee Lubbers zijn
dan uw gastvrouw en -heer. Deze boer-
derij is gelegen aan de Bergkappeweg
2 in Kranenburg (vlakbij Vorden).

Inlichtingen en reserveringen kan
men krijgen onder telefoonnummer.
(0575) 55 62 16 of email:
dekranenburg@planet.nl
Tevoren reserveren wordt dringend
aangeraden.

Bridge

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandagavond 10 okt.
Groep A: 1. Dhr. D. Wijers / Dhr. E. Tha-
len 57,6% en Mw. N. Warringa / Mw.
G. Rossel 57,6%; 3 Mw. A. v. Burk / Mw.
N. Hendriks 56,3%
Groep B: l Dhr. G. Hissink / Dhr. P. den
Elzen 70,1%; 2 Dhr. A. Molendijk / Dhr.
W. Schoo 59,0%; 3 Mw. H. Veenhuis /
Mw. E. Westerhof 56,3%
Groep C: l Mw. L. Lassche / Mw. S. Tig-
chelaar 61,7%; 2 Mw. G. Hulleman /
Mw. H. van Druten 61,1%; 3 Dhr. G.
Vreeman / Mw. J. Vreeman 60,0%

Woensdagmiddag 12 oktober
Groep A: l Mw. R. den Ambtman / Dhr.
L.J. Sprey 65,42%; 2 Dhr. J. Holtslag /
Dhr. H. Wagenvoorde 60,42%; 3 Mw. D.
Hoftijzer / Mw. K. Vruggink 57,5%

Groep B: l Mw. G. Rossel / Dhr. D. Wei-
jers 63,96%; 2 Mw. M. Koekkoek / Dhr.
J.B. Koekkoek 61,67%; 3 Mw. G. Bou-
man / Mw. A.W. van Manen 56,25%

Voetbal

RKZVC - VORDEN 0-1
Vorden heeft zondag een verdiende
overwinning behaald op de Zieuwentse
ploeg. Overigens ook weer geen groot-
se overwinning, want Vorden had een
aantal keren zeker niet over geluk te
klagen. In de eerste helft had Vorden
ruim afstand kunnen nemen, maar
het zit de Vordense spitsen bepaald

niet mee. RKZVC is een gevaarlijke
counterploeg en met een al te aanval-
lende instelling zou Vorden hen in de
kaart spelen. Vorden begon dan ook
wat behoudend aan de wedstrijd. Het
had wel vanaf het beginsignaal het ini-
tiatief, maar bleef in positie voetbal-
len. Het kreeg een aantal goed uitge
speelde kansen, maar de inzetten wa-
ren geen probleem voor doelman
Leemreize.
In de 30e minuut kwam Vorden goed
weg. Doelman Mark Borgonjen had de
hulp van de paal nodig om het gevaar
te keren.
Dennis Wentink kwam in goede sco-
ringspositie, maar zijn schot miste
kracht en werd een prooi voor de doel-
man.
In de tweede helft zette Vorden op-
nieuw druk naar voren onder aanvoe
ring van middenvelder Joris Plat-
teeuw. Vorden kreeg twee uitstekende
mogelijkheden via Hugo van Ditshui-
zen en Arnold Norde, maar de scherp-
te ontbrak. In de 10e minuut werd Jo-
ris Platteeuw goed aangespeeld en
voordat de doelman kon reageren lag
de bal al in de touwen. 0-1
Vorden bleef het initiatief houden en
had gemakkelijk de score wat verder
kunnen vergroten, maar zowel Norde
als van Ditshuizen hadden weinig ge
luk in de afwerking. Dennis Wentink
had pech, toen hij een geplaatst schot
nipt naast zag gaan. In de laatste tien-
minuten gooide RKZVC alles op de
aanval en moest Vorden zich beperken
tot verdedigen. Maar de Vordense ver-
dediging stond goed en gaf geen enke
Ie krimp. Een magere maar wel ver-
diende overwinning.

UITSLAGEN
Zaterdag 15 oktober: Ruurlo Al-Vor-
den Al 3-1, Vorden BI-Witkampers BI
4-1, Vorden Cl-Holten Cl 6-0, Vorden
C2-WSV C4 0-1, Be Quick Z. C2M-Vor-
den C3 0-5, Gendringen Dl-Vorden Dl
5-5, DZC '68 D4-Vorden D2 2-1, Vorden
D3-Stokkum Dl 1-15, Vorden E2-Vor-
den El 0-3, Vorden E3-Brummen E3 5-
1, Halle El-Vorden E4 3-9, Concordia-W
E4-Vorden E5 1-5, Vorden E6-Zelhem
E2 13-1, Doetinchem Fl-Vorden Fl 5-0,
Vorden F2-Dierense Boys Fl 0-7, Zelos
F5-Vorden F3 1-9, Vorden F4-HC '03 F4
0-1 / Zondag 16 oktober: RKZVC 1-Vor-
den l 0-1, HSC '21/Brein 3-Vorden 2 4-0,
Vorden 4-Brummen 3 6-4, Vorden 5-HC
'03 7 4-2.

PROGRAMMA
22 oktober: Vorden Bl-DZC '68 B2
Warnsveldse Boys Cl-Vorden Cl

Paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Dit weekend stonden er twee belang-
rijke wedstrijden op het programma
voor de ponyruiters van PC De Graaf-
schap uit Vorden.

Zaterdag 15 oktober werd het Regio-
kampioenschap Gelderland SamenGe
steldeWedstrijd (SGW) verreden, waar
drie amazones aan de start versche-
nen. Voordat de werkelijke cross be-
gint moeten de ruiters eerst een dres-
suurproef laten zien en een springpar-
cours afleggen. Alle drie de onderde

Voor hardlopers die een stevige
cross door de prachtige bossen en
heide niet schuwen mag de Wilde
Zandcross niet op de agenda ont-
breken. Dit evenement wordt op
zondag 6 november voor het twee-
de jaar georganiseerd. Het par-
cours voert over zandpaden en we
gen door de vele bossen van Vorden
en Lochem. De lopers kunnen kie
zen uit de afstanden 2.5 km, 7.5 km
en 15 Ion.

Tegelijkertijd vindt er een run-bike-
run plaats die bestaat uit 7.5 km lo-
pen, 15 km fietsen en 2.5 km lopen.

Als primeur kan deze run-bikerun dit
jaar ook door duo's worden afgelegd,
waarbij de ene helft van het duo de
looponderdelen aflegt en de ander
fietst. Zowel de looproute's als de fiets-
route gaan over l ronde. Deze hinde
ren elkaar niet!

Wie wil deelnemen aan de run-bike
run maar niet over een goede ATB-
fiets beschikt, kan deze huren bij Free
wheel Sport en Recreatie. Bij deze
sportieve organisatie vinden ook de in-
schrijving en de start en finish plaats.
Free-wheel Sport en Recreatie is geves-
tigd aan de Netwerkweg 7 in Vorden.
Er kan op 6 november worden inge-
schreven.

Freewheel Sport is vanaf station Vor-
den bereikbaar in ongeveer 15 minu-
ten lopen.
Hier zijn kleedruimtes en douches
aanwezig. Ook is er een mogelijkheid
om de fiets te reinigen.

ledere deelnemer ontvangt een leuke
herinnering.
De Wilde Zandcross wordt georgani-
seerd door Atletiek Vereniging Hanze
sport. Kijk voor meer informatie op
www.hanzesport.nl.

Rocknight Café Uenk
22 Oktober is het weet zover, dan
start café Uenk namelijk weer met
haar live-seizoen. Eén keer in de
maand is het dan weer de bedoe-
ling dat er één of meerdere bands
op haar podium zullen staan en dit
organiseert café Uenk samen met
de Zutphense vriendengroep R-the-
re. Het seizoen wordt afgetrapt
door optredens van 2 rockbands
met het feesthart op de juiste
plaats: Juustum en De Daltons.

Om 20.00 zullen de deuren opengaan
waarna om 21.00 de Vordense band
JUUSTUM het startschot zal geven.
Dialectrockband Juustum is eind 2001
ontstaan toen Niels en Martij n een
beetje mee begonnen te spelen op
nummers van Normaal en de Spitfï-
res. In juni 2002 werd ervoor het eerst
opgetreden op de Pats Boem Sjoo van
St. CCK in Kranenburg. De bandnaam
Spölt veur Plezier werd bedacht.

Begin september 2002 kwam Peter de
band versterken en werd de band-
naam Juustum bedacht en werd de
nieuwe oefenruimte in gebruik geno-
men. Na een zevental optredens in
2003 kwam zangeres Els bij de band
na een gastoptreden bij Juustum op
het Kranenburgs Carnaval in 2004.
Onderhand begon Erik met het schrij-
ven van teksten en niet veel later

kwam daar ook muziek bij. Halverwe-
ge 2005 stopte gitarist Roald wegens
ziekte met de band en werd in Franc
een vervanger gevonden. Naast haar
eigen nummers speelt Juustum, ook
covers maar dan allemaal voorzien
van een eigen tekst. De muziekstijl
loopt uiteen van Rock, Blues naar
nummers met een lekker feestgehalte.

Hierna zal het de beurt zijn aan de
Achterhoekse band DE DALTONS. De
band De Daltons uit de Achterhoek be-
staat uit 5 personen uit Ruurlo, Bar-
chem, Neede en omstreken. Ze be-
staan uit een zanger en accordconist
(Christiaan), een gitarist (Pim), een
toetsenist (Roy), een drummer (Wim)
en een bassist en trompettist (Pascal).
Ze proberen van elk optreden een ge-
zellig feest te maken en doen dit met
een grote diversiteit aan nummers. Zo
wordt 'Het kleine café aan de haven'
gespeeld maar ook nummers van Me
tallica en The Offspring. Vervolgens
komen de trompet en de accordeon te
voorschijn om de avond een Tiroler
tintje te geven. Ruim 2 jaar geleden
zijn twee jongens op het idee geko-
men om de band te beginnen. De an-
dere enthousiaste leden zijn er gauw
bijgekomen waardoor De Daltons ont-
stonden. Waar de naam vandaan
komt zal diegenen die de band live
zien gauw opvallen.

Trio Najade bij N.B.V.R afd. Vorden
Woensdag avond 19 oktober a.s. is
er een open avond bij de N.B.v.P.
vrouwen van nu.

Bestemd voor alle dames uit Vorden
en omgeving, die willen genieten van
Salon muziek. Trio Najade uit Laag

Soeren brengt populair licht klassiek,
bekende filmmuziek en volksmelo-
dieën ten gehore.

Zo kunt U ontspannen kennismaken
met onze vereniging in de Herberg.
Komt allen maar vol = vol.

len samen bepalen de einduitslag van
de SGW. In de klasse M-cde kwam An-
nemieke Mulderije uit met haar pony
Cardman. Na een aarzelende start in
de dressuur reed zij zowel een fout-
loos springparcours als een foutloze
cross. Met slechts enkele strafpunten
voor tijdsoverschrijding leverde haar
dit een tweede plaats op in het eind-
klassement.
Ook Marieke Rouwenhorst met haar
pony Hyacinthe zette een mooie pres-
tatie neer in de klasse L-cde. Na de
dressuur bevond zij zich nog onder in
het klassement maar na eveneens een
keurig springparcours en een foutloze
cross binnen de toegestane tijd, ein-
digde zij totaal onverwachts op de
tweede plaats en mocht dus plaats ne-
men op het erepodium.
Carlijn Kingma met haar pony Knurp
ging in de klasse B-cde keurig van start
in de dressuur. Dit was ook nodig
want zij had wel 4 strafpunten in het
springparcours. De cross verliep ver-
volgens ook voor haar foutloos binnen

de toegestane tijd en zodoende mocht
zij, na enige verwarring rond de hin-
dernisjurering, toch naar voren ko-
men om de derde prijs in ontvangst te
nemen.

Zondag 16 oktober werd er ook nog ge
crosst in Diepenheim, nu echter voor
individuele deelname. Sebastiaan Ha-
mer met zijn pony Yvonne kwam uit
in de klasse B-ab en eindigde hier op
de eerste plaats.
Ondertussen werd dit weekend ook de
eerste indoor dressuurwedstrijd verre
den in Laag Soeren. Direct ook een van
de drie selectiewedstrijden van dit sei-
zoen. Linda Berenpas met haar pony
Splendour behaalde hier in de klasse
M2-DE met 156 punten een derde
plaats. In de klasse L2-DE was er een
tweede plaats voor Mirijam van Mal
met haar pony Dynamic Dancing.
In de klasse B-DE reed Nynke Woerts
met haar pony Nina. De proef leverde
haar 169 punten op en dit was goed
voor de 4e prijs.
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•bedrijf

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Peugeot 206
1.6 16V

Roland Garros
>en metallic bj. 2000

2004

2002

1998

1999

1993

Kia Picanto 1.0 X blauw metallic

Seat Arosa Tattoo 1.0 wit

Daihatsu Cuore blauw

VW Passat 2.8 V6 syncro rood met.

VW Polo coupe rood

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond (0575) 44 16 21

Citroen Berlingo GRIJS KENT. 1.9 diesel 2-drs. 116457 km 2000

Citroen Picasso 2.0 HDI diesel 5-drs. 123000 km 2000

Hyundai MPV Matrix 1.6 benzine 5-drs. 56000 km 2003

Nissan Micra 1.3 benzine 5-drs. 110.000 km 1993

Mitsubishi MPV Space Star 1.6 16V 5-drs. 74.000 km 2001

Peugeot 106 1.1 benzine 3-drs. 66.000 km 2002

• M M APK Keuringsstation \\

1/l/OLVETANGll IVT Meleers
. Qtoonrloron C-7 I0^^\Dambroek 11 - Baak (0575) 44 11 141 Hoge Wesselink 2 - Steenderen

Subaru Legacy antraciet bj. 1994

Suzuki Swift 1.3bj. 1990 rood

VW Golf 1.8 LPG bj. 1991 zwart

Diverse goedkope auto's vanaf 400 euro

A R L Autobedrijf Robert Wisselink

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

VW GOLF 1800-20V HIGHLINE, TURBO,2001
VW BORA 1900-TDI, 4-DRS, AIRCO, 2000
MERCEDES ML 270-CDI, AUTOMAAT, AIRCO, 2001
MERCEDES C 220 CDI, AVANTGARDE, 2004
OPEL ASTRA 1600, STW AIRCO, 2001
PEUGEOT 1061.4 XS 2001
FROD SCORPIO 2300 STW., AIRCO, AUTOMAAT, 1996
FROD MONDEO 1800 STW., AIRCO, 1997

Ö KIJK VOOR ONZE ACTUELE VOORRAAD OP
wm WWW.AUTOBEDRIJFWISSELINK.NL

12.950
10.500
35.950
40.950
11.950
7.450
3.500
3.950

www.autobedrijfmelgers.nl

(0575)451974

Toyota Coroila
1.6 automaat

zwart jan. 1998
€ 7.500,-

Seat Ibiza 1.4 SE LMV blauw mei 1998 € 5.950

Toyota Avensis 1.6 SD groen jan. 1998 € 8.250

Volkswagen Golf 1.4 16v LMV rood okt. 1998 € 7.950

Nissan Primera 1.6 station blauw nov. 1998 € 7.950

Fiat Bravo 80 sx LMV Airco 1999 € 7.250

felein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)55 1256

Peugeot 206 1.4 16v Quicksilver, 01-2005, Zilver, Airco, 14.500km

Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, 60.000km

Peugeot 205 1.8 Diesel, 9-1999, Rood, 245.000km

Daihatsu Cuore, 1994, Grijs met, 106.000km,

Renault 19 1.4 5drs, 1994, Blauw met, Zonnedak.

oor een goed occasionaanbod!

Wil jij achter de schermen van wetenschap en tech-

niek kijken? Kom dan van 19 tot en met 26 oktober

naar de WetenWeek! Ziekenhuizen, universiteiten,

laboratoria, sterrenwachten en bedrijven door heel Nederland

openen hun deuren. Er zijn meer dan 400 activiteiten. Je

kunt deelnemen aan experimenten, workshops,

prijsvragen, lezingen, rondleidingen en

nog veel meer andere fascinerende
en spannende activiteiten.

Kijk voor meer informatie op:

mwnmw

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

Deze week

Mini's

maat 50 t/m 98

20% KORTING



Organisatie bij VAMC ' De Graafschaprijders' in goede handen

Erwin PleKkenpol wint Oost-Gelderlandrit
Voetbal

Ratti

Erwin Plekkenpol wint in eigen
woonplaats op overtuigende wijze
de ' Oost Gelderlandrit ' en doet
nog volop mee in de strijd om de
nationale (enduro) titel!

Erwin Plekkenpol heeft zaterdag op
formidabele wijze de "Oost Gelder-
landrit' (op de KNMV kampioensrit na,
de grootste endurorit in Nederland)
op zijn naam geschreven. Vorig jaar
toen een deel van de kampioensrit van
de KNMV in Vorden werd verreden
(ongeveer hetzelfde parcours als de
"Oost Gelderlandrit') hield een blessu-
re hem knarsetandend aan de kant en
moest hij de zege aan zijn 'eeuwige'
concurrent Erik Davids laten, de man
uit Holten die al vele Nederlandse
kampioenschappen op zijn naam
heeft staan. Zaterdag nam een in bla-
kende vorm verkerende Erwin Plek-
kenpol op ondubbelzinnige wijze re-
vanche en bewees hij opnieuw tot de
absolute top van Nederland te beho-
ren!

Door deze 42e editie van de " Oost Gel-
derland rit met groot vertoon van
macht te winnen, is hij Erik Davids in
de strijd om het Nederlands kampi-
oenschap tot op twee punten gena-
derd. 'Jazeker, de strijd om de nationa-
le titel is weer volkomen open', zo
sprak een verheugde Plekkenpol zater-
dagmiddag na afloop. Met nog vier
wedstrijden te gaan (22 oktober in
Geesteren, 29 oktober in Hellendoorn,
5 november in Zelhem, 12 november
in Harfsen en als klapstuk de afslui-
tende KNMV kampioensrit op 25 en 26
november in Borculo, is nog van alles
mogelijk. Zoals de vlag er nu voor-
staat, zal de titel in deze klasse C (In-
ters 251 CC en hoger en 451 CC en ho-
ger 4- takt ) uitdraaien op een twee-
strijd tussen Davids en Plekkenpol.

'Nog voordeel gehad van een wedstrijd op
'eigen terrein'? zo vroegen wij Erwin na af-
loop.
'Wat heet voordeel, ik heb weliswaar
de' Oost Gelderlandrit' in 2003 ook ge
wonnen, maar iedere wedstrijd, ieder
parcours is weer anders. Wel heb ik
vrijdag de terreinen waar de cross-
proeven werden gehouden, bekeken
en alles goed in mij opgenomen', zo
sprak de jeugdige Vordenaar. Het 'op-
nemen' bleef niet zonder gevolgen,
want Erwin Plekkenpol was bij elf van
de 12 crossproeven de snelste. Zegt hij:
' Bij de eerste crossproef aan de Koste
deweg/ Bekmansdijk was ik vier secon-
den langzamer dan Erik Davids. Tij-
dens de overige proeven pakte ik tel-
kens zoveel seconden, dat ik uiteinde
lijk met 40 seconden voorsprong op
Erik ben geëindigd', aldus Erwin. De
beide kemphanen, de geroutineerde
'oude vos' Erik Davids, de huidige Ne

derlandse kampioen en het twaalf
jaar jongere, jeugdige talent Erwin
Plekkenpol staken zaterdag met kop
en schouders boven de rest uit, al mag
zeer zeker de fraaie derde plaats van
oud- Vordenaar Stephan Braakhekke
(thans wonend in Ruurlo) niet onver-
meld blijven. Van de in totaal 12 cross-
proeven waren er vier bij (dé 5e, 6e, 7e
en 8ste) die met minimaal verschil (l
tot 2 seconden) door Erwin werden ge
wonnen. In de overige 'duels' was de
Vordenaar gemiddeld 5 seconden snel-
ler dan Erik Davids.

VOORTREFFELIJKE ORGANISATIE
Tijdens deze "Oost Gelderlandrit', ook
nu weer voortreffelijk georganiseerd
door de Vordense motorclub 'De
Graafschaprijders' moesten de 'inters'
vier ronden en de 'nationalen' drie
ronden van elk 60 kilometer afleggen.
Onderweg per ronde drie crossproe
ven (Kostedeweg/ Bekmansdijk 2700
meter, crossproef op het circuit van
Delden 4200 meter en op de oude
stortplaats/Hamelandweg met een
lengte van 2500 meter. Ook waren er
drie tijdcontroles in het parcours op-
genomen.

Erwin Plekkenpol:' Ik vond het eigen-
lijk geen zware rit, dat kwam ook door
de fraaie weersomstandigheden van
de afgelopen weken. Het parcours lag
mij wel en dan winnen in je eigen
woonplaats geeft natuurlijk altijd een
super gevoel' aldus sprak de winnaar
goed gemutst. Het was voor hem de
tweede seizoenszege. De eerste over-
winning pakte hij in Holten, op het
thuiscircuit van de huidige Neder-
lands kampioen Erik Davids! Door de
overwinning van zaterdag in Vorden
(dat hem 30 punten opleverde) liep
Erik drie punten op de favoriet Davids
in. Door zijn tweede plaats pakte de
man uit Holten namelijk 27 punten.
In het tussenklassement heeft de Hol-
tenaar thans 114 punten en Erwin
Plekkenpol 112 punten.

Er was trouwens nog een Vordenaar
die zaterdag van zich deed spreken. In
de Klasse G ((Veteranen 40 plus) pakte
'good- old' Marcel Bulten een fraaie 4e
plaats. Dat ook Marcel Bulten een pri-
ma wedstrijd reed, moge blijken uit
het feit dat hij bij drie crossproeven in
zijn klasse de snelste bleek. Toch zal
Marcel ongetwijfeld meer plezier heb-
ben beleefd aan de zege van zijn pupil
Erwin Plekkenpol dan aan zijn eigen
prestatie. (Marcel Bulten is immers,
zoals bekend, sponsor, coach, begelei-
der, zeg maar de 'steun en toeverlaat'
van Erwin Plekkenpol).

TEVREDEN MENS
Overigens was er zaterdag na afloop
van de 'Oost Gelderlandrit' nog een

tevreden mens. Gerben Vruggink,
voorzitter van de organiserende VAMC
' De Graafschaprijders' en deze dag in
de rol van assistent wedstrijdleider.
Ook hij keek met een super gevoel op
deze endurowedstrijd terug. Gerben:
'Een deelnemersveld met 238 rijders,
een ongelooflijk groot aantal en zon-
der één wanklank en ongelukken ver-
lopen. Slechts één blessure, bij een val-
partij schoot bij Martin Roestenburg
de schouder uit de kom, dat was alles.
We hebben de laatste dagen nog wel
een aantal aanpassingen aan het cir-
cuit moeten doen.

Niet overal was de mais van het land,
waardoor de rijders over smalle bos-
randen en door bosjes moesten rijden,
waardoor de moeilijkheidsgraad voor
de coureurs zelfs nog hoger uitviel. Bo-
vendien zijn wij erin geslaagd om het
60 kilometer lange parcours dusdanig
uit te stippelen dat er slechts over acht
kilometer harde weg gereden behoef-
de te worden' zo sprak Gerben Vrug-
gink die grote waardering had voor de
circa honderd vrijwilligers die aan de
ze wedstrijd hun medewerking heb-
ben verleend. Op de wedstrijddag was
Gerben in zijn rol als assistent wed-
strijdleider zeg maar het aanspreek-
punt (coördinator) van onder, meer
vier werkgroepen. ledere werkgroep
'bewaakte' als het ware een traject van
15 kilometer. Zorgen dat de routepijl-
tjes op de plaats bleven, dat kapotte
linten werden vervangen en dat soort
zaken. Zondag kwamen de vrijwilli-
gers opnieuw in actie. Dit keer om het
parcours weer in haar oude staat te
rug te brengen!

De uitslagen in de verschillende klas-
sen waren: Klasse A (Inters tot 125 CC
tweetakt en tot 250 CC viertakt): l Pe
dro Trager, 2 Mike Koek, 3 Erald Lam-
mertink.
Klasse B (Inters tot 250 CC tweetakt en
tot 450 CC viertakt): l Remy van Rees,
2 Hans Vogels, 3 Ralph Hubers.
Klasse C (Inters boven 250 CC tweetakt
en boven 450 CC viertakt): l Erwin
Plekkenpol, 2 Erik Davids, 3 Stephan
Braakhekke.
Klasse D (Nationalen tot 125 CC twee
takt en tot 250 CC viertakt): l Riek
Koch, 2 Henny Pol, 3 Robert Elting.
Klasse E (Nationalen tot 250 CC twee
takt en tot 450 CC viertakt); l Michael
Tij huis, 2 Patrick van Leeuwen, 3 Mar-
nix Merk.
Klasse F (Nationalen boven 250 CC
tweetakt en boven 450 CC viertakt); l
Eddy Heersink, 2 Robert Dirks, 3 Ger-
win Tuitert.
Klasse G (Veteranen 40 Plus): l Wilhem
Palthe, 2 Harry Walhof, 3 Gert Berg-
horst, 4 Marcel Bulten.
Klasse H (daglicenties): l Teus Visser, 2
Michel v.d. Brink, 3 Michel Reins.

RATTI l - KLEIN DOCHTEREN l
Zondag 16 oktober 2005 stonden de
heren van Ratti l voor de taak om het
op te nemen tegen de nummer twee
uit de competitie, Klein Dochteren.
Vanwege de vele (langdurige) blessu-
res binnen de selectie van Ratti was
het voor Ratti-trainer Kattenbelt op-
nieuw een grote opgave een elftal te
formeren. Mede dankzij de bereidwil-
ligheid van Gijs Klein Heerenbrink,
Christiaan Wichers en doelman Bert-
Jan Kolkman had trainer Kattenbelt
toch 14 spelers tot zijn beschikking.

Onder grote publieke belangstelling
begonnen Ratti en Klein Dochteren
aan hun wedstrijd. Na een aftastende
beginfase nam de ploeg van Klein
Dochteren geleidelijk het heft in han-
den. De wedstrijd speelde zich voorna-
melijk af op de helft van Ratti, maar
Ratti gaf nauwelijks kansen weg. Na
een klein kwartier spelen kreeg Klein
Dochteren toch een uitgelezen moge
lijkheid om de score te openen. Eén
van de handige voorhoedespelers van
Klein Dochteren verraste Ratti-voor-
stopper Sander Roelvink. De Ratti-ver-
dediger probeerde nog bij de bal te ko-
men, maar hield daarbij zijn tegen-
stander licht af, waarop de scheidrech-
ter enigszins goedkoop een strafschop
toekende aan Klein Dochteren. Klein
Dochteren-aanvoerder André Garrit-
sen liet dit buitenkansje niet onbenut
en zette zijn ploeg op voorsprong.

Na de openingstreffer van Klein Doch-
teren ontspon zich in het verdere ver-
loop van de eerste helft een saai
schouwspel. Klein Dochteren speelde,
gezien de stand op de ranglijst, zeer
zwak. Ratti stond in verdedigend op-
zicht veelal goed georganiseerd, maar
was totaal niet bij machte om in aan-
vallend opzicht een vuist te maken.

De tweede helft veranderde het spel-
beeld in eerste instantie niet. Klein
Dochteren was de betere ploeg, maar
kreeg nauwelijks kansen. Helaas gaf
Ratti opnieuw goedkoop een tegen-
treffer weg. Slap verdedigen bij een
corner leverde Klein Dochteren de 2-0
voorsprong op. Na de 2-0 kon Klein
Dochteren vrijuit spelen in de weten-
schap dat zij een op het oog veilige
marge hadden. Ratti kreeg in aanval-
lend opzicht helemaal geen poot meer
aan de grond en Klein Dochteren creë-
erde vele kansen. Toch moest er voor
Klein Dochteren opnieuw een dode
spelsituatie aan te pas komen om te
scoren. Een vrije trap vanaf de zijkant
werd hard ingekopt door de linker-
spits van Klein Dochteren. Deze moest
zijn actie echter wel bekopen met een
verrekte spier in zijn nek. Hij werd di-
rect na zijn treffer gewisseld. Voor Rat-
ti was het een gelopen wedstrijd. Dat
Klein Dochteren enkele minuten voor
tijd, wederom uit een corner, nog de 4-
0 op het bord wist te zetten was
slechts voor de statistieken. Na afloop
kon geconcludeerd worden dat Ratti
een verdiende en kansloze nederlaag
heeft geleden. Helaas werden wel alle
tegentreffers uit dode spelsituaties
weggegeven. Over twee weken nemen
de heren van Ratti het op tegen Sc
Meddo. Voor Ratti de kans om een be
ter resultaat neer te zetten.

Ratti Dames
RATTI l - ACnVIA l
Afgelopen zondag moesten de dames
van Ratti het opnemen tegen koploper
Activia. Het gelijkspel van twee weken
geleden leverde Ratti twee punten
achterstand op. Vooraf beloofde het op
papier dus een spannende wedstrijd te
worden. De dames werden door trai-
ner Antoon Peters op scherp gezet met
een oppeppende speech. De dames
van Ratti wisten wat hun taken waren.
Wencke Olthuis gaf hieraan duidelijk
gehoor want zij stond vanaf de eerste
minuut op scherp. In de derde minuut
zorgde zij al voor een verpletterende
opening. De 1-0 was een feit. Activia
kreeg meteen een psychische klap te
verwerken. De Ratti dames wisten el-
kaar goed te vinden, waardoor er goed
gecombineerd werd. Naar mate de
wedstrijd vorderde kwam Activia
steeds beter in de wedstrijd. Na een

kwartier voetballen wist Activia de
stand recht te trekken en kwam de 1-1
op het scorebord. Op elke positie wer-
den keiharde duels uitgevochten en
dit resulteerde in een mooie pot voet-
bal. De rust werd bereikt met 1-1. Het
beloofde een enerverende tweede
helft te worden. Na de rust was het Ac-
tivia dat meteen volop in de duels
ging en zij domineerde de eerste tien
minuten. Daarna was het weer de
beurt aan de Ratti dames en werd er
weer volop strijd geleverd. Gerrie
Brummelman krulde een cornerbal
met behulp van de wind in de korte
hoek en de keepster van Activia had
het nakijken. 2-1. De voorsprong werd
verder uitgebreid tien minuten voor
het eindsignaal. Vanaf de linkerkant
verzorgde Rachel Oosterlaken een
voorzet perfect op maat. Deze werd
door Hanneke Nijenhuis resoluut bin-
nengeschoten. 3-1. Activia had de
strijd nog lang niet opgegeven en een
doorgebroken speelster vanaf het mid-
denveld zorgde ervoor dat de achter-
stand verkleind werd. 3-2. Voor de toe
schouwers dus nog een spannende
slotfase van de wedstrijd. Activia bleef
veel druk zetten op zoek naar de ge
lijkmaker. Keepster Wieteke Schots-
man behoedde Ratti hiervoor met een
paar uitstekende reddingen. De deur
bleef voor Activia op slot en de eind-
stand bleef 3-2. Ratti hield hiermee de
punten in eigen huis en verstootte Ac-
tivia van de eerste plaats. Aanstaande
zondag een weekend rust. Hierna
staat de return tegen SHE op het pro-
gramma.

UITSLAGEN SV RATTI:
Longa'30 F7-Ratti Fl 3-1, WHCZ E7-Rat-
ti El 0-16, Lettele D2-Ratti Dl 1-1, Ratti
E2-HC03 E4 0-10, Kon. UD. C30-Ratti
Cl 2-2, Ratti Bl-AZC B2 4-0, Zelos 6-Rat-
ti 4 4-1, Mee 5-Ratti 2 3-4, Pax 7-Ratti 3
10-2, Ratti Damesl-Activia Damesl 3-2,
Ratti I-Klein Dochteren l 0-4

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK:
22 oktober Ratti 4 - SKVW 3.

Sociï nieuws
Sociï/Zutphania een wedstrijd met
twee gezichten vele kansen voor-de
thuisclub zeker in de eerste helft was
Sociï qua voetbal niet minder dan de
heren uit Zutphen. Dat de gasten ver
in de eerste helft op 0-1 kwamen was
met name de verdienste van de twee
spitsen die voor hun voetbal kunnen,
te laag spelen.
Dan mag dan als een verdienste voor
de verdediging van Sociï gezien wor-
den die de heren door netjes voetbal-
len keurig onder controle hielden.
Het raffinement van de gasten gaf de
doorslag Sociï tikt de bal netjes uit als
er weer een zogenaamd geblesseerd
gaat liggen maar hierdoor is men
weer van een snelle aanval uitgeslo-
ten.
Ver in de tweede helft brengt trainer
Jan Steffens Jos Peters als extra spits er-
bij in om toch nog door druk te zetten
een goal te forceren helaas het mocht
niet baten het waren zelfs de gasten
die kort voor tijd en in de blessure tijd
uitslag op 0-3 bepaalden.

Sociï kan met een opgeheven hoofd de
wedstrijd verlaten en gewoon hopen
dat men in de volgende partij een paar
van die grote kansen er wel in schiet.
Aankomende zaterdag speelt de Sociï
jeugd 4 tegen 4 toernooi en zondag
gaat het eerste voor de beker naar
DEO.

VERDERE UITSLAGEN
Grossel BI -SBC BI 1-4, SBC Cl-Rheden
C2 17-0, Eefde C2-SBC C2 1-2, SBC Dl-
PAX D2 2-3, SBC D2-Gazelle N D3 \A,
SBC El-Zelhem El 1-4, SBC E2-Zeddam
El 0-11, SBC Fl-WHCZ F2 1-5, SBC F2-
Wolfsveen F2 1-3, AZC3-Sociï2 5-2, HC
03 5-Sociï 3 3-1, Sociï4-De Hoven 3 1-5,
SociïS-Zutphania 4 1-7

PROGRAMMA
Zondag 23 oktober: DEO -Sociï l (be-
ker), Zutphen 3-Sociï 3, SHE 4-Sociï 5.

Kijk ooi
www.contact.nl
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Smikkelen en smullen voor een klein prijsje

Kip en Schnitzelfarm Het Zwarte Schaar
Blindsight en Real Hate in Het Koetshuis

KIP EN5NIT5EL FARM

Bij Café Restaurant Het Zwarte Schaar aan de Eekstraat 17 in
Drempt/Doesburg kan prima gegeten worden. Ook de Kip- en Schnitzel-
farm is geliefd om zijn gevarieerde keuze in kip- en schnitzelgerechten.
Aandacht is er nu voor aangepaste openingstijden, winterstampotten
en het Kerstdiner!

Bij Café Restaurant Het Zwarte Schaar
zijn de openingstijden veranderd. Met
het drukke zomerseizoen ten einde, is
restaurant "Het Achterhuus" elke
woensdag, donderdag en vrijdag ge-
opend vanaf 16.00 uur en elke zater-
dag en zondag vanaf 12.00 uur. In "Het
Achterhuus" kan men plateservice en
a la carte eten.
De Kip- en Schnitzelfarm in zaal De
Rosmölle is elke zaterdag en zondag
geopend vanaf 14.00 uur. Voor een
prijs van € 7,50 voor volwassenen en
€ 3,50 voor kinderen tot en met zes
jaar, kan een keuze gemaakt worden
uit twintig soorten schnitzels en kip-
gerechten. Er is voor de kinderen bin-
nen een grote speelhoek ingericht,
met als nieuwste aanwinst een groot
luchtkussen.

Nu de R weer in de maand is, kan even-
eens op zaterdag en zondag in zaal De
Rosmölle gereserveerd worden voor
een winterstamppot buffet. Groepen
vanaf 20 personen kunnen dan genie-
ten van boerenkool, zuurkool en huts-
pot met gebakken spekblokjes erdoor.
Dit alles wordt geserveerd met rook-
worst, ribbetjes of koteletjes.
De laatste zondag van november is het
laatste brunchbuffet van dit jaar. Van-
af januari 2006 wordt er weer elke
laatste zondag van de maand een
brunchbuffet gehouden, van 11.00 -
14.00 uur.

Kerstmis bij Het Zwarte Schaar
Voor Kerstmis wordt zaal De Rosmölle
zeer sfeervol en gezellig ingericht in
kerstsfeer.

Op zaterdag 25 december 2005, Eerste
Kerstdag kan alléén na reservering
worden genoten van een kerstmenu,
waarbij gekozen kan worden van de
Kip- en Schnitzelkaart vanaf 14.00 uur.
Daarnaast kan men vanaf 16.00 uur,
na reservering, deelnemen aan een
luxe warm- en koud buffet.

Ook voor zondag 26 december, Twee-
de Kerstdag moet worden gereser-
veerd voor een tafel, waarna gekozen
kan worden van de Kip- en Schnitzel-
kaart vanaf 14.00 uur. Daarnaast kan
men, eveneens na reservering, deelne-
men aan het luxe warm- en koud buf-
fet, vanaf 16.00 uur.

Café Restaurant "Het Achterhuus'
op deze beide dagen gesloten!

IS

"Het Zwarte Schaar", Eekstraat 17,
6984 AG Drempt/Doesburg. Informa-
tie en reserveren telefonisch (0313)
472576. Overige informatie is te ver-
krijgen op internet:
www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl
of www.zwarteschaar.nl

Demonstraties en dubbele spaarpunten tijdens open dag 29 oktober

Kleurrijk binnenlqjken bij Harmsen Vakschilders
en Deco Home Harmsen
Hoe brengt u vliesbehang het beste aan en wat is de laatste rage in iiite
rieurverven? Ontdek het tijdens de open dag van Harmsen Vakschil-
ders en Deco Home Harmsen. Op 29 oktober kunt u een kijkje nemen
achter de schermen van dit Hengelose bedrijf. Er zijn die dag leuke de-
monstraties en aantrekkelijke acties. En u kunt vast kennismaken met
de voordelen van de winterschilder.

Dit seizoen komen veel nieuwe, bij-
zondere verven en behangsoorten op
de markt. Reden voor Harmsen Vak-
schilders en Deco Home Harmsen om
leveranciers van diverse materialen
uit te nodigen om demonstraties te
verzorgen tijdens de open dag op 29
oktober. 'Perfect Finish Shades' is zo'n
nieuwe verfsoort. Er is een fijn flu-
weelpoeder aan de verf toegevoegd,
waardoor de muren een mooie, zach-
te tint krijgen. Voor iedereen die weg
is van de sfeer van huizen in de Pro-
vence, zonnig Toscane en de 'landelij-
ke look' van Engelse cottages. De
muurverf dient op een speciale ma-
nier te worden aangebracht. Hoe dat
precies in zijn werk gaat, laat Histor
zien in de werkplaats van Harmsen

Vakschilders. Ze verklappen dan ook
het geheim van de nieuwe 3D muur-
verf. Hier maakt u bijzondere patro-
nen mee die muren op een heel speci-
ale manier laten leven. De meesterbe-
hangers van Harmsen Vakschilders to-
nen op de open dag hoe u het populai-
re vliesbehang het mooist kunt aan-
brengen. En uiteraard beantwoorden
de experts alle vragen die u hebt op
het gebied van behangen en schilde
ren.

DE WINTERSCHILDER
De winterschilder is weer in aantocht.
Iedereen die wel een kleurtje kan ge-
bruiken in de wintermaanden kan
profiteren van 'ijskoude kortingen'.
De premie voor particulieren is vastge

steld op ? 25,00 per man per dag, van-
af drie werkdagen. En Harmsen Vak-
schilders maakt het voor u nóg aan-
trekkelijker. Bovendien betaalt u - in-
dien uw woning 15 jaar of ouder is -
slechts 6 % BTW. De winterschilderpre
mie geldt in de periode van 21 novem-
ber 2005 t/m 17 maart 2006. Op de
open dag vertellen we u er graag meer
over. En er is nóg een goede reden om
op 29 oktober een kijkje te nemen bij
Deco Home Harmsen: u krijgt die dag
dubbele punten op de klantenpas bij
uw aankopen! Een volle klantenpas Ie
vert u een korting op van € 12,50.

Harmsen Vakschilders en Deco
Home Harmsen zijn tijdens de
open dag op zaterdag 29 oktober
geopend van 08.30 - 16.00 uur. U
vindt ons aan de Zelhemseweg 21
in Hengelo.

Kijk voor meer informatie op
www.hannsenvalcschilders.nl of bel
(0575) 46 40 00. Zie ook de adver-
tentie elders in dit blad.

Nog twee weken zullen er rock-
bands in het Koetshuis spelen,
daarna krijgt de Radstake te Heel-
weg zijn eigen Rockzaal, de Rock-
stake. Die wordt over twee weken
spectaculair geopend door Action
in DC. Volgende week sluit Spawn
het Koetshuis, met up-tempo ska,
aanstaande Zaterdag zetten Blind-
sight en Real hate het Koetshuis op
zijn kop.

Real Hate opent de avond, met medo-
genloze oldschool Hardcore, zoals
vroeger Sick of it All en Biohazard het
maakten.
De band bestaat nog maar eenjaar en
speelt vanavond één van haar eerste
optredens, maar het dak zal er zeker
afgaan!

Real Hate is nog een geheel nieuwe
band, Blindsight heeft al vele jaren er-
varing. De Melkweg in Amsterdam, *
Doornroosje in Nijmegen, 013 in Til-
burg, er is bijna geen zaal in Neder-
land te vinden waar Blindsight nog
niet gespeelt heeft. En met succes! Zo
stonden ze in het voorprogramma van
Within Temptation, The Textures en
Dreadlock Pussey en brachten ze in
2004 hun eerste cd uit, die dit jaar ge
volgd zal worden door de tweede. Luis-
teraars van Kink FM zullen de band ze
ker kennen, want ze komen er regel-
matig langs. De metal van Blindsight
wordt wel vergeleken met de betere
Amerikaanse bands uit het genre, een
terechte vergelijking! Aanstaande /a- ̂
terdag spelen ze in het Koetshuis, een
niet te missen optreden!

Overleg Ideine kernenbeleid
gemeente Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst is be-
gonnen met het schrijven van de
startnotitie kernenbeleid. De Ver-
eniging Kleine Kernen Gelderland
(VKK Gelderland) nodigt na overleg
met de gemeente dorpsbelangen-
organisaties uit voor een bijeen-
komst over dit onderwerp. Deze
bijeenkomst wordt gehouden op
maandag 31 oktober om 20.00 uur
in dorpshuis 'De Horst', Sint Jans-
traat 6 in Keijenborg.

De avond wordt gestart met een nade-
re kennismaking tussen de verschil-
lende kernen in de gemeente Bronck-
horst. Elke dorpsbelangenorganisatie
wordt in de gelegenheid gesteld iets te
vertellen over hun eigen kern. Vervol-
gens wordt gekeken naar de eigen
ideeën en wensen vanuit de kernen
met betrekking tot het te ontwikkelen
kernenbeleid. Hoe kan bijvoorbeeld de
communicatie met de gemeente in de
toekomst handen en voeten krijgen en
welke rol speelt de dorpsbelangenor-
ganisatie hierin? De bijeenkomst

wordt opgezet in de vorm van een in-
teractieve avond met als doel geza-
menlijk beleid te ontwikkelen. De uit-
komsten van deze avond worden ge-
bruikt door de gemeente voor het'
schrijven van de concept-startnotitie
Ideine kernenbeleid.

Ook bewoners uit kernen waar nog
geen dorpsbelangenorganisatie is op-
gericht, worden van harte uitgeno-
digd om op deze avond aanwezig te
zijn. De VKK Gelderland ondersteunt
de oprichting van nieuwe dorpsbelan-
genorganisaties.

De raadsleden die zitting hebben in de
klankbordgroep kernenbeleid worden
ook uitgenodigd, zodat zij recht-
streeks de bijdragen vanuit de bewo-
ners kunnen horen.

Aanmelding voor deze avond is nood-
zakelijk. U kunt zich aanmelden door
te bellen of te mailen naar het VKK-
kantoor (info@vkkgelderland.nl of tel.
0314 631168).

Succes Bo Kleinhesselink
in Topcompetitie fietscross
Op de fietscrossbaan in Assen werd
zondag 9 oktober de laatste Top-
competitie wedstrijd verreden van
dit seizoen.

Fietscrosser Bo Kleinhesselink (19) had
nog een kleine kans om winnaar te
worden in de klasse Cruisers 19/29 jaar.
De Hengeloër stond voor een moeilijke
opgave, omdat hij wegens een enkel-
blessure in het voorjaar een Topcompe-
titiewedstrijd heeft moeten missen. De
wedstrijden in Assen werden verreden
in drie manches. Bo croste was hij kon.
Na de halve finale bereikte Bo de fina-
le. Hij reed sterk en bekeken en kwam
als eerste over de finish. Met twee pun-

ten verschil op nummer twee Riek van
de Dikkenberg, werd Bo Kleinhesselink
winnaar van de Topcompetitie 2005.
Een andere hoogtepunt van dit seizoen
voor Bo, die lid is van de FCC de IJssel-
crossers uit Doetinchem, was onder
meer een derde plaats bij de NK in de
klasse Cruisers 19/29 jaar. Bij de EK in
Zwitserland miste Bo de finale in de
klasse Elite Cruisen
In de halve finale ging hij onderuit
toen Bo op een vierde plek reed. Inmid-
dels worden er alweer voorbereidingen
getroffen voor het volgende seizoen.
Het BMX Bensink Team blijft ook vol-
gend seizoen sponsor van Bo. Er wordt
nog gezocht naar co-sponsors.

Oranje = stop!
Het verkeerslicht springt op oranje
(officieel: 'geel'), en de auto die
komt aanrijden remt niet maar
geeft juist gas om net door oranje
te kunnen rijden. Soms lukt dat.
Soms ook niet, en dan rij je dus
door rood. Dan maak je een goeie
kans dat je geflitst wordt. Riskant
dus. Maar het kan nog veel erger.

Eén bekeuring voor de prijs van twee
Om maar met het minst erge te begin-
nen: als je geflitst wordt als je door
rood rijdt krijg je behalve een bekeu-
ring voor door rood rijden (tarief: 95
Euro) waarschijnlijk ook nog een voor
te hard rijden (minimaal 30 Euro).
Want je bent immers fors harder gaan
rijden om nog op tijd door oranje te
kunnen rijden (wat dus mislukt is) en
roodlichtcamera's zijn vrijwel altijd
gecombineerd met snelheidscamera's.

ERNSTIGE ONGEVALLEN
Bij ongevallen als gevolg van door
rood rijden vallen bijna twee keer zo-
veel doden dan gemiddeld. Dat is mak-
kelijk te begrijpen, want een door-
rood-rijder rijdt meestal ook erg hard.
De andere weggebruiker die op dat
moment door groen rijdt wordt dus
vaak met hoge snelheid in de flank ge
pakt, net waar de auto en de inzitten-
den het meest kwetsbaar zijn. En over
een fietser die van opzij door een hard-
rijdende auto wordt geraakt zullen we
het maar helemaal niet hebben.

SIMPEL: 'ORANJE = STOP!'
De algemene regel bij verkeerslichten
is: 'bij geel (lees: oranje) licht stoppen
als dit redelijkerwijs nog mogelijk is.'
Dat betekent dus datje, tenzij je al tot
vlak voor het verkeerslicht bent gena-
derd, moet stoppen. Oranje = stop!
Simpel. En kijk, als u groen licht
krijgt, toch nog even of die ander dat
ook begrepen heeft...
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Queen of Rock ('Amerika's beste popgitariste') bij Erve Kots Spreekuur CDA Bronckhorst
Mary Cutrufello
De Afro-American Mary Cutrufello
en haar band Havoline Supremes
spelen op zaterdag 29 oktober bij
Erve Kots in Lievelde. Ooit werd ze
gepresenteerd als de nieuwe konin-
gin van de rock. Ze groeide op aan
de oostkust van de USA en stond in
haar omgeving bekend als een mu-
zikaal wonderkind.

Na haar studie aan de Yale universiteit
te New Haven, Connecticut verhuisde
ze naar Music City Austin in Texas. Sa-
men met Steve Earle schreef ze nieuwe
rock- en countrysongs en werd ze be-
vriend met Willie Nelson. Ze maakte
naam met haar band Havoline Supre-

mes en werd voortdurend vergeleken
met Springsteen en Mellencamp. Naast
haar uitzonderlijke gitaarspel heeft ze
een stem die doordrenkt is met soul.
Alle grote kranten in Amerika stonden
bol van de vleiende stukken over haar.
Tal van TV-optredens volgden en ze
kreeg lovende recensies in de vakbla-
den. Meer dan een dozijn platenlabels
boden haar een contract aan. Tenslotte
tekende ze bij Mercury Records. Niets
leek een grote carrière in de weg te
staan. Maar...ruzies in de top van Mer-
cury Records wierpen een schaduw
over Cutrufello's toekomst. Men kwam
met ideeën die haaks stonden op haar
muzikale gevoel en ze weigerde daar

aan mee te doen. Ze werd afbetaald
met een vette cheque en dat was het
dan. Concurrerende labels kwamen
met mooie aanbiedingen maar voorlo-
pig wil ze daar even niet aan denken.
In boeken als "25 Years of American
Music" word ze als supertalent in één
adem genoemd met Shania Twain, Jo-
ni Mitchell en Bonnie Raitt en sommi-
gen gaan zelfs nog verder en noemen
haar Amerika's meest getalenteerde gi-
tariste in de popscene. In dat zelfde
boek is bij haar foto geschreven; "Some
day you'll say you saw her first on Aus-
tin City limits, From Texas by way of
Yale, she rocks!" (voor informatie over
aanvang, etc. zie Contactjes).

CDA Bronckhorst organiseert een avond over
de nieuwe zorgverzekering voor alle inwoners
Henk Jan Ormel en Margreeth Smilde in gesprek met burgers
Op l januari 2006 treedt het nieu-
we ziektekostenstelsel in werking.
Met de invoering ervan komt er
één standaardverzekering voor de
gewone ziektekosten. Deze stan-
daardverzekering komt in de
plaats van de huidige ziekenfonds-
en particuliere verzekeringen.

Onlangs bleek uit een enquête dat
ruim 60% van de mensen nog niet
wist dat met ingang van l januari het
huidige ziekenfonds vervalt. De hoog-
ste tijd dus om u op de hoogte te stel-

len van deze plannen die voor alle Ne-
derlanders, dus ook voor u, conse-
quenties heeft.
Daarom nodigt het CDA Bronckhorst
u allen, dus ook niet-leden, uit voor
een bijeenkomst met als onderwerp:

DE NIEUWE ZORGVERZEKERING
met als spreker mevrouw

MARGREETH SMILDE
Zij is lid van de Tweede Kamerfractie
van het CDA en woordvoerder voor
o.a. Volksgezondheid. Zij zal een inlei-

ding houden waarna, onder leiding
van haar collega Tweede Kamerlid en
inwoner van Bronckhorst, Henk Jan
Ormel, u in de gelegenheid wordt ge-
steld om vragen te stellen en om uw
mening kenbaar te maken.
Kortom, dé gelegenheid om met onze
vertegenwoordigers in Den Haag in
contact te komen. U bent van harte
welkom op dinsdag 25 oktober a.s. in
zaal Leemreis, Spalstraat 40 in Henge-
lo, tel. (0575) 4612 74. De avond begint
om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staat
de koffie klaar.

Gouden erespeld voor Zonnebloem-
vrijwilligster lies Bergervoet

Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft Lies Bergervoet-Wieggers uit
de Keijenborg de gouden erespeld gekregen van De Zonnebloem.
Lies Bergervoet was 25 jaar vrijwilligster bij de Keijenborgse afdeling van
De Zonnebloem.

De gouden erespeld van de nationale
vereniging De Zonnebloem werd op-
gespeld door Diana Rijsemus. De afge
vaardigde van het provinciaal bestuur
overhandigde verder een legpenning
en een persoonlijke brief van de lande
lijke directeur aan Lies Bergervoet (68).
In haar toespraak ging Rijsemus in op
het vele werk van de jubilaris die vijf-
tien jaar secretaresse was en tien jaar
bestuurslid van de Keijenborgse afde-
ling. Lies was een actief persoon bin-
nen de afdeling maar ook voor de re-
gio. 'Lies deed alles wat er gevraagd
werd. Jij was een echte duizendpoot
en de spil binnen de afdeling', zei de
provinciale afgevaardigde die ook

haar man Bennie (70) in de huldiging
betrok. Met een toepasselijk boeket
van zonnebloemen werd Lies in het
zonnetje gezet. Als districtshoofd
Noord en Oost Gelderland bracht Jan
Kuiperij namens het landelijk bureau
van De Zonnebloem de felicitaties
over. Kuiperij roemde eveneens de vele
verdiensten van Lies Bergervoet en
somde een reeks activiteiten op waar
de jubilaris zich voor heeft ingezet.
Ook hij betrok haar echtgenoot, kin-
deren, kleinkinderen en het afdelings-
bestuur in de huldiging.
Kuiperij haalde herinneringen op van
onder meer de vergaderingen van de
Keijenborgse afdeling. "Ik weet niet of

het nu nog zo is, maar toen werden de
vergaderingen gehouden bij diegene
die het laatst jarig was. Het was altijd
een soort 'vriendinnenvergadering'. Ik
hoop datje nog lang vrijwilligerswerk
zult blijven doen", zei Kuiperij die een
bloemetje aanbood.
Martha Mentink, voorzitster van de
Keijenborgse afdeling, liet weten dat
het niet gemakkelijk was om de huldi-
ging geheim te houden. "Maar ik denk
dat dit aardig gelukt is". Martha felici-
teerde Lies met de gouden erespeld en
bedankte de jubilaris voor haar grote
inzet. Namens de afdeling bood Mar-
tha een plantenmand aan. Voor de ju-
bilaris was de feestelijke huldiging, die
werd gehouden in eetcafé Het Borg-
huis te Doetinchem, een complete ver-
rassing. "Ik wist hier niets van, maar ik
ben erg blij met de onderscheiding. Ik
dank jullie daar allemaal voor".

De CDA-fractie geeft de burgers van
Bronckhorst de gelegenheid, om
Woensdag 19 oktober tussen 19.00
tot 20.00 uur op het spreekuur te
komen en daar hun mening ken-
baar te maken, over zaken die de
gemeente betreffen.

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

ook gaan over zaken die nog niet op de
agenda voorkomen. Belangstellenden
graag een afspraak maken bij de frac-
tiesecretaris, zodat in elk geval de frac-
tieleden aanwezig zijn die wat meer
specialistisch op het onderwerp in
kunnen gaan (volgende spreekuur op
16 november).
Fractiesecretaris: Jannie Rexwinkel
tel. (0575) 46 34 76.

Fietsverlichting: gezien worden
In sommige gebieden voert nog
niet de helft van de fietsers verlich-
ting. Dat leidt tot ongeveer 20 do-
den en 400 zwaargewonden per
jaar.

WIE NIET GEZIEN IS IS WEG
Over het algemeen blijken fietsers zich
er wel degelijk van bewust als hun ver-
lichting defect is of zelfs helemaal ont-
breekt. Dat ze zich daar dan geen zor-
gen over maken, komt doordat ze rede-
neren: 'Ik kan hém (de auto) zien dus
hij kan mij ook zien.' Maar zelfs in een
stad, met goede straatverlichting,
klopt dat niet.
Een fietser zonder licht valt weg tegen
de achtergrond en wordt door de auto-
mobilist over het hoofd gezien. Tenzij
die fietser in de koplampbundel van de
auto verschijnt, maar dan is het meest-
al al te laat.

FIETSVERLICHTING
De kwaliteit van fietsverlichting heeft
lange tijd veel te wensen overgelaten.
Dynamo's gaven het op, lampjes brand-
den door, en draden braken of raakten
los. Eigenlijk geen wonder dus dat veel
mensen zonder licht rijden, zeker als
ze het nut ervan niet zo inzien.

Maar tegenwoordig is er aanmerkelijk
betere en betrouwbaarder verlichting
verkrijgbaar. Uitstekende adviezen
daarover en tests zijn te vinden op
www.fietsersbond.nl (klik op 'Vraag-
baak > verlichting').

CONTROLES EN
LANDELIJKE CAMPAGNE
Goed werkende fietsverlichting is dus
noodzaak, vooral om gezien te wor-
den, en goede fietsverlichting is tegen-
woordig ook te krijgen. Wie deson-
danks nog zonder licht op zijn fiets
rijdt, loopt met het korten van de da-
gen een goede kans tegen de lamp te
lopen: de politie let extra op fietsver-
lichting.

Eén defecte lamp betekent 15 Euro
boete; doen beide lichten het niet dan
wordt het 25 Euro.

Zit er geen rode reflector achterop de
fiets dan betekent dat 20 Euro boete.
Aparte boetebedragen gelden nog
weer voor afwezige wielreflectie en re-
flectoren op de trappers. Bij elkaar
zijn de boetes goed voor een prima ver-
lichtingsuitrusting. Zie ook:
www.daarkunjemeethuiskomen.nl

45ste Herfstldeurenwandeltocht
Op zaterdag 22 en zondag 23 okto-
ber a.s. organiseert wandelsport-
vereniging De Ploeg haar 45ste
herfstkleurenwandeltocht.

Fraaie herfstkleuren sieren de par-
coursen, en halverwege elke afstand is
er gelegenheid om te rusten. De start
is vanaf sportherberg De Veldhoek,
Varsselseweg 55. De starttijd 30 en 20

km van 9.00 tot 10.00 uur, de overige
afstanden 15,10 en 5 km van 10.00 tot
14.30 uur. Na inschrijving ontvangt
elke deelnemer een route-beschrijving,
bovendien zijn de routes voorzien van
aanduidingen. Desgewenst wordt een
speciale jubileum medaille uitgereikt.

Meer informatie zie de advertentie in
Contact.

Boris Dittrich in Vorden
Op maandag 10 oktober sprak Bo-
ris Dittrich in Hotel Bakker in Vor-
den voor een talrijk publiek. De
aanleiding was een pamflet van
zijn hand: "Op weg naar nieuwe so-
lidariteit". Hierin zet hij de nieuwe
lijnen uit, die nodig zijn om D66 in
de komende jaren binnen de Ner-
derlandse politiek een duidelijk
gezicht te geven. Inmiddels zijn de
vele reacties hierop de basis voor
discussie en besluiten op het D66-
congres van 5 november.

Een paar punten uit Dittrichs betoog:
D66 heeft een speerpunt gemaakt van
onderwijs. Het lerarentekort moet nu
al worden tegengegaan, want over een
paar jaar gaan er veel onderwijsmen-
sen met pensioen.

Schooluitval is een dreigend probleem
voor de lange termijn. We moeten
voorkomen dat veel jongeren zonder
diploma in de maatschappij belanden.
Dittrich vond ook dat we als Europea-
nen de blik naar buiten moeten rich-
ten. Europa is belangrijk, maar de uit-
breiding ervan ook. Turkije moet er op
de lange duur deel van worden.

We hebben dit land immers al veertig
jaar een lidmaatschap voorgehouden.
Het kan een belangrijke schakel zijn
tussen de christelijk-joods-humanisti-
sche en de islamitische wereld.

Boris Dittrich vroeg ook aandacht
voor het milieu, in het bijzonder de
luchtvervuiling. Er zullen daartegen

in ons dichtbevolkte land maatrege-
len moeten komen. De kernenergie
zullen wij op zijn merites moeten be-
oordelen. Afweging van de gevaren
van opslag van kernafval tegen de
"schone' productie van elektriciteit
door kerncentrales is nodig. Oude dog-
ma's zullen moeten wijken voor een
pragmatische benadering.

Versterking van de democratie was
voor Dittrich ook een belangrijk punt.
Burgers zullen door verkiezingen en
referendum een maximale zeggen-
schap moet krijgen in de vormgeving
van de wereld waarin zij leven.

De tendens om de vrijheden van de
burger te beperken vond hij riskant.
Alleen wanneer bewezen is dat maat-
regelen tot beperking van die vrijheid
de veiligheid van de maatschappij ten
goede komen mag de staat tot beper-
king overgaan.

Reacties uit de zaal brachten Boris Dit-
trich tot de vaststelling dat besluiten
van de Tweede Kamer vaak de mist in-
gaan door tegenwerking van de be-
trokkenen. Dat leidt tot irritatie bij de
burgers. D66 heeft daar begrip voor en
wil die ergernissen voorkomen.

Eén ding was op de bijeenkomst van
D66 duidelijk: de partij is springle-
vend en wil hier en nu een antwoord
vinden op de actuele problemen en
vragen die er leven. Dat kan leiden tot
een politiek waarbij iedereen in dit
land gebaat is. Open en eerlijk.
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ELEKTROMONTEURS &
LOODGIETERS-CV
We zoeken assistent-, 2e en le monteurs.
Ook monteurs in opleiding zijn welkom.
Zowel voor klantenwerk, woningbouw,
utiliteit als industrie is er permanent werk
beschikbaar. Je hebt de juiste opleiding
en/of je hebt theoretische en praktische
kennis verkregen door de juiste werk-
ervaring. Wij zijn een erkend leerbedrijf
(Kenteq), lid van de NBBU en St. Flexkeur.

CONSTRUCTIE- &
LASTECHNIEK (DIVERSEN)
Ben jij die kerel van staal? Of roestvast
natuurlijk! Wij zoeken collega's voor
constructie- en lastechniek. Maar ook
voor apparaten- en machinebouw. Onze
opdrachtgevers hebben tal van
opdrachten en zijn daarom geïnteres-
seerd in jou! Minimaal VBO metaal evt.
aangevuld met voortgezette (MBO)
opleiding(en) en/of lascursus(sen).

METAALBEWERKING
(DIVERSEN)
Het bewerken van metaal is zeer
specialistisch werk en vereist daarom
bepaalde vaardigheden. Heb je bijvoor-
beeld ervaring in de verspaning (draaien
en frezen, zowel conventioneel als cnc)?
Ben je kotteraar of carousseldraaier?
Of ben je cnc kanter? Opleiding op
VBO/MBO-niveau, richting verspanings-
techniek en/of metaalbewerking.

WERKTUIGBOUWKUNDE &
ELEKTROTECHNIEK
Voor technische projecten op het gebied
van onderhoud, reparatie aan en montage
van industriële machines zijn we op zoek
naar monteurs c.q. engineers. Heb je een
mechanisch hart met een elektrische
spanning? Neem dan eens contact met
ons op voor een nader gesprek. Liefst
VBO/MBO/HBO niveau richting werk-
tuigbouwkunde en/of elektrotechniek.

DIVERSE KANTOORTECHNISCHE
FUNCTIES
Kijk op de praktische techniek is één.
Gevoel vóór en kennis van bedrijfs-
processen is twee. Om invulling te
geven aan deze vraag zoeken wij sollici-
tanten op het gebied van werkvoor-
bereiding, engineering, management en
verkoop. Voor deze vacatures is een
MBO/HBO niveau gewenst, opgedaan
door opleiding of ervaring.

VERDER ZOEKEN wij...
114258 Constructeur WTB/Projectleider MBO/HBO

11406 7 Accountmanager MBO

114047 Allround draaier-frezer conventioneel en cnc

114270 Servicemonteur werktuigbouwkunde

114239 Gereedschapmaker

114234 Monteur onderhoudsdienst e, aff. w.

114157Technisch intercedent werktuigbouwkunde

114199 Assistent medewerker technische dienst

114042 Loodgieters / cvmonteurs

Ga jij aan het werk, dan ontvang je een
grütis kaartje voor het indoor

TRACTOR PULLING
evenement op 5 november 2005
in het GELREDOME te Arnhem.

Dit is slechts een greep uit onze vacatures, kijk voor meer
functies op www.lubron.nl (laatste update: 18 oktober 2005)

Waarom zijn de mensen van Lubron altijd net even meer gemotiveerd en langer werkzaam dan een reguliere flexkracht? Natuurlijk omdat de passie voor techniek er al van jongs

af aan in zit Maar er is meer: Lubron kijkt eerst naar de mens, zijn/haar idealen en vermogens en biedt dan continuïteit in 'technische' werkzaamheden waar hij/zij goed in is.

Uiteraard bieden onze opdrachtgevers in het MKB-/Grootbedrijf in Oost Nederland deze werkzaamheden projectmatig en/of op permanente basis. Voor onze vakmensen

betekent het een loopbaanplanning op maat en voldoeninggevend werk op niveau voor de lange termijn. Dat is pas werken aan een krachtige toekomst'

Lubron, want techniek blijft mensenwerk.
lubron

technisch uitzendbureau

Adverteren in
DE

WONING
Woningaanbod in de Stedendriehoek Apel-

doorn, Deventer, Zutphen.
Wekelijkse verspreiding in een oplage van

17.500 ex. onder woningzoekenden

Vraag naar de

KRANT

met daarin gegevens over:
- advertentieformaten
- advertentietarieven

- voorbeeldadvertenties
en voorwaarden

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: acquisitie@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Voor onze "service-afdeling" zijn wij op zoek naar een

'all-round' medewerker
De werkzaamheden waarin wij ons profileren kan men aanduiden

als een 'klanten-gericht' bedrijf.
De werkzaamheden liggen daardoor op een breed vlak.

U zult naast uw vakopleiding van efektra/-
c.v. monteur moeten beschikken over

een ruime ervaring.

Installatiebedrijf Wim Bosman
Enkweg 28, 7251 E W Vorden

Gaarne zijn wij bereid u nadere details te verstrekken.
Telefoon (0575) 55 26 27

Alle meisjes moeten naar school
Wie niet naar school gaat, kan
zich niet optimaal ontwikke-
len. Want op school ontdek-
ken kinderen hun kwaliteiten,
zodat zij zich later, als volwas-
senen, verder kunnen ont-
plooien.

Kennis en kwaliteiten zijn nodig voor de
groei en ontwikkeling van een samenle-
ving. Toch gaan wereldwijd 115 miljoen
kinderen niet naar school.
Meer dan 62 miljoen zijn meisjes. Ter-
wijl juist voor hen onderwijs heel be-
langrijk is; zij gebruiken de opgedane

Het Afghaanse, tienjarige meisje Shamila heeft een fikse dagtaak. Zij weeft zes
uur per dag tapijten en helpt met het huishouden. Gelukkig gaat ze sinds kort
ook naar school; elke dag zit ze twee uur lang in de klas van het speciale
Unicef-gemeenschapsschooltje in de dorpsmoskee.

kennis bij de opvoeding van hun kinde-
ren en geven het aan hen door. Unicef, de
kinderrcchtenorganisatie van de Verenig-
de Naties, zorgt wereldwijd samen met
lokale organisaties en met overheden
voor meer en beter onderwijs.

Afghanistan
In Afghanistan gaan 1,4 miljoen meisjes
niet naar school. Dat komt omdat er wei-
nig scholen zijn, ouders onderwijs onbe-
langrijk vinden voor hun dochter of de

school ver weg is. Unicef steekt de han-
den uit de mouwen en zet hier in dorpen
kleine schooltjes op. Nu de school zo
dichtbij is, gaan veel meisjes die normaal
gesproken niet gaan, nu wel. Daarnaast
krijgen leraren trainingen en lesmateria-
len en er wordt voorlichting gegeven over
het belang van scholing voor meisjes.
Mede door de inzet van Unicef krijgen
straks 500.000 meer meisjes educatie.
Help elk meisje naar school, alleen dan
hebben ze een toekomst

Word lid!
Voor € 10,- per maand wordt u lid
van Unicef. Daarvan kan Unicef
in Afghanistan jaarlijks een hele ~z
klas van 20 meisjes naar school helpen.
Kijk op www.uniccf.nl

KINDEREN EERST



jullie trouwdag, een bijzondere dag om nooit te vergeten. Waar kun je dan beter terecht dan
bij professionele bedrijven voor deze speciale gaegenhe/d. W/e weet er nou beter wat er bij
komt kijken bij jullie trouwdag? Denk aan muzjfcfc bloemen, kaarten, eten en drinken, en ga
zo maar door. En niet te vergeten de kleding w make-up. Ook kunnen al deze bedrijven

jullie persoonlijke wensen vertalen naar de praktische uitvoering ervan.

Di-Woe-Do-Vrij
9.30-12.00 / 13.30-17.30
Zal
10.00-16.00

derkleding ezi ltad.oo{je.s

Burgemeester Galleestraat 6a
Vorden tel. (0575) 55 38 87

De Vbrdense Tuin

Raadhuisstraat 11

7251 AA Vorden

Tel. 0575-555222OOK
ZONDER

AFSPRAAK!

CAFÉ • RESTAURANT • ZAAL

ie Herberg

ananne

Wij maken de mooiste bruidskapsels

met daarbij een perfecte make-up

Dit makkelijk op één adres.

Laat u door ons adviseren.

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden,
Tel: 0575 - 55 14 23

Handgemaakte hoeden passend bij uw kleding

en op maat gemaakt voor iedere gelegenheid.

Van tradionee) tot lekker gek.
van vilt

i-Borg «man

Hommlnkweg 4
7251 RB Vorden N l

Telefoon 10575155 12 67

(na telefonische afspraak)

GOED GEMUTST MET EEN HOED VAN FRIDA

Het hele jaar door
speciale bruids-

kleding en
feestkleding.

Eventueel op afspraak.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden.

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

Wil Maffen van uw trouwdag
de mooiste dag van uw leven.

Maatwerk, bij u thuis, op locatie,
in onze diverse zalen.

Wil nodigen u graag uit om in een
persoonlijk gesprek de mooiste dag
van uw leven te bespreken.

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden,

Telefoon (0575) 55 13 12

Moor een gezellige en goed verzorgde
avond buiten de deur!

In ons mooie kastelendorp Vorden staat De Herberg
garant voor een leuke en goed verzorgde dag of avond.

Wij verzorgen graag Uw bruiloften, personeelsfeesten,
koffietafels, diners, warme en koude buffetten,

in de zaal, de serre of tuinterras.

Ook voor een lekker kopje koffie of een lunch.

Voor meer informatie kom gerust eens langs
een kopje koffie staat voor U klaar

of bel (0575) 55 22 43.

">'~www.deherbergvorden.nl

l

autumn/winter
2005/2006

onze merken:

Apnori
Mare Aurel
The Barn
Elisa Cavaletti
One Step
Bruno Antoqnini
Turn Over
Only M.

Voor al uw
trouwkaarten

drukke r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden Van verschillende
Tel. (0575) 55 10 10 collectieboeken tot
Fax (0575) 55 10 86 eigen ontwerp.
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ZATERDAG 22 OKTOBER

10.00- 17.0
V"

\ U kunt een GRATIS*TTake-ifp
alm laten brengen om leuke ideeën

op tèwdoen voor een speciale gelegenheid.

Maak een afspraak in de winkel.

GRAAG TOT ZIENS k/ ETOS TEAM BARENDSEN

|tOSBAR€NDS€N

Bloemsierkunst
Elbrink

Op uw trouwdag leggen wij graag
de krode loper' voor u uit

en verzorgen graag de catering,
receptie en huwelijks dinner voor u.

Wij kunnen een arrangement voor u op
maat maken, geheel naar eigen wens en
karakter van de gelegenheid.

Almenseweg 35a 7251 HN Vorden 0575 - 554001

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. (0575) 55 40 82

Vorden
Wornsve/d

tel. (0575) 55 14 36
(0575) 55 10 75

Bloemsiericunst Elberink Warnsvel(T»Blo«nm«ntunst Elberink Vorden
* Hydro Elberink Vorden * Elberink Groenvertiuur

Voor echte foto's van
je huwelijk ga je naar

de „vakvrouw"!
.

Mooi werk, zonder poes/pas!!

Dorpsstraat 20 - 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 28 12

Iromuen in Ifasteel Vorden
romantischer kan het niet

* 'Bruu&tortrt met champagne

* Itgcepties in de ^Brasserie

* 2<0ets/aitto service

* Overnachten/fBruidssuite

forten

Wilt u goedgeregeld op

huwelijksreis kom dan naar

het Globe reisburo in Vorden

Zutphenseweg z6a,
tel.: 0575-44 84 40

vorden@globereisburo.nlgaat nét even verder

SIEMERINK
opticien/juwelier

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel. (0575) 55 15 05

Ontdek onze veelzijdige collectie en vraag naar
de schitterende Desiree brochure.

Info@kastedvordzn.nt wwiv.kastedvorden.nl

Bekijk deze pagina's maar goed en dan

zie je dat je bij al deze bedrijven prima

terecht kunt voor jullie trouwdag en

alles wat er daarna nog volgt. Dus je
ziet het, ook om te trouwen kun je in

Vorden prima uit de voeten.

O Trouwdatum
O Datum onder-

trouw

} Begroting

) Huwelijksvorm

} Gemeentehuis

} Ceremoniemeester
} Bruidsjurk

3 Accessoires

O Trouwkostuum
O Trouwringen
} Fotograaf

O Vervoer

O Muziek

O Feestzaal

O Kerk
O Catering

J Manicure/-

pedicure

-^ Schoonheids-
specialist

O Kapper

} Huwelijksreis
} Bruidssuite

O Bruidsboeket
} Bruidstaart

O Advertentie krant
O Bedankjes

O Gastenlijst

O Uitnodigingen



PLUS Weekendvoordeel
G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 0 t / m z a t e r d a g 2 2 o k t o b e r 2 0 0 5

"Op stokbrood of toast?
In ieder geval met 25% korting

PLUS
Salades

Tonijn, ei-bieslook,
kip-saté, krab, selderie,

komkommer, zalm,
garnalen, kip-kerrie

of ei-bacon.
Bakje 150 gram
NORMAAL

:< 0.89-2.15
1 extra servieszegel gratis

KORTING

de scherpste
actieprijzer

2 extra servieszegels gratis

Varkensfilet
Aan het stuk of lapjes.

Kilo
ELDERS 11.69

Plus:
de scherpste'
actieprijzen

Witte druiven
Italia

Kilo

een Arzberg droomservies

1 extra servieszegel gratis

Plus:
de scher

, actieprij

Java
Bapao

Diverse smaken.
Uit de diepvries.

3 stuks a 120 gram
ELDERS 1.95

3 stuks
naar keuze

I I I

Runder-
riblappen

Kilo
ELDERS 7.49

de scherpste
actieprijzen

PLUS
Witte bollen

Zak 10 stuks
NORMAAL 1.25

1 extra servieszegel gratis

Plus:
de scher
actiepriji

\UPtRCH1PI

Lay's
Super off

light chips
Diverse smaken.

Zak 170-200 gram
ELDERS 0.86-1.09

L

1 extra servieszegel gratis

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

2 extra servieszegels gratis

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

1 extra servieszegel gratis

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
42/05 Aanbiedingen zi;i )f zetfouten voorbehouden

S PLUS. Officiële Partner Eredivisie. UPLUS
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