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Nieuwbouw 12 huurappartementen
in plan Vordense Beek* gaat niet door
Vorige week hebben Reukers Vast-
goedontwikkeling bv en ProWo-
nen een informatieavond georga-
niseerd voor de omwonenden van
het nieuwbouwplan van twaalf
appartementen aan de Vordense
Beek in Vorden (hoek met de
Nieuwstad). Het ontwerp riep veel
negatieve reacties op van de aanwe-
zige omwonenden op deze avond.

Reukers en ProWonen hebben samen
nog eens kritisch naar het plan geke-

ken en de voor- en nadelen zorgvuldig
op een rij gezet. Zij zijn uiteindelijk
samen tot het besluit gekomen om
het plan en de samenwerking voor de
bouw van de twaalf appartementen
niet door te zetten.
Voor beide partijen is dit een onge-
bruikelijke beslissing. ProWonen moet
nu elders in Vorden op zoek naar een
locatie voor de bouw van levensloop-
bestendige woningen. De vraag naar
deze woningen is groot. De bouw van
de twaalf appartementen moest voor

een deel de indertijd afgeblazen
nieuwbouw aan de Pastorieweg com-
penseren. Voor Reukers Vastgoed-
ontwikkeling betekent dit dat de al
onherroepelijke bouwvergunning voor
zes koopappartementen alsnog uitge-
voerd kan worden.
Reukers Vastgoed ontwikkelde op de
locatie van het oude Sorbo terrein een
wijk met diverse types koopwoningen.
Aan de beek waren zes koopapparte-
menten gepland. Reukers bood Pro-
Wonen aan om op die locatie samen te

Boekenbeurs levert 2700 euro
voor dorpskerk op

De Vordense veilingcommissie
hield afgelopen zaterdag de inmid-
dels regionaal bekende boeken-
beurs. Omdat de opbrengst be-
stemd is voor het herstel van de ra-
men van de dorpskerk, werd de
boekenmarkt bewust in deze kerk
gehouden. Vrijdag reeds een druk-
te van jewelste.

De kerk werd toen gevuld met veel
extra tafels die door de scholen-
gemeenschap 't Beeckland voor deze
boekenbeurs beschikbaar waren ge-
steld. Ook de kerkbanken werden met
behulp van marktplaten als -verkoop-
plek ingericht. Er moesten honderden
dozen met boeken uitgepakt worden,
die vervolgens zeer overzichtelijk wer-
den uitgestald.

Zoals te doen gebruikelijk ook nu weer
een gevarieerd aanbod. Van tuin- en
natuurboeken tot dichtbundels, van
reisgidsen en boekenweekgeschenken

tot romans in vele genres. Verder een
sortering encyclopedieën, medische
en sportboeken, theologische, literaire
en historische uitgaven. Het was alle-
maal tegen zeer aantrekkelijk prijzen
te koop. Alvorens de boekenbeurs
zaterdagmorgen geopend werd, had-
den zich al vele tientallen belangstel-
lenden verzameld voor de tent die
naast een gezellige koffiehoek een
behoorlijke collectie pockets en lang-
speelplaten herbergde. Toen de klok
negen uur had geslagen en de mensen
naar binnen mochten hadden de
ongeveer 35 vrijwilligers al direct de
handen vol om de vele kopers van
dienst te kunnen zijn.

De hele morgen en een deel van de
middag bleef het publiek komen en
gaan. Opvallend was ook de belang-
stelling voor de vele kinderboeken en
jeugdboeken, terwijl ook de literaire
werkjes van bekende auteurs hun weg
naar een nieuwe lezer vonden. Ook

boeken over de Tweede Wereldoorlog
waren in trek. Behalve het kopen van
boeken, hadden ook diverse bezoekers
g voor de Dorpskerk zelf. Een aantal
vaste 'kopers' toonde zich verheugd
over het grote aanbod boeken. 'Een
brede collectie, ziet er allemaal zeer
verzorgd uit', zo sprak een koper com-
plimenteus. De opbrengst bedroeg
2700 euro. Deze boekenbeurs beteken-
de voor de veilingcommissie tevens de
afsluiting van de activiteiten in 2005.

Voor 2006 staan er wederom een vei-
ling, pleinmarkt, boedeldag en een
boekenbeurs op het programma.
Daarnaast is er op de eerste en derde
zaterdag van de maand vanuit boerde-
rij ' De Bonekamp' aan de Schuttest-
raat in het buurtschap Linde, verkoop
van meubilair. Voor al deze activitei-
ten (uitsluitend door vrijwilligers ver-
zorgt) houdt de veilingcommissie zich
steeds aanbevolen voor verkoopbare
goederen.

werken en de zes koopappartementen
om te vormen tot twaalf huurapparte-
menten. ProWonen ging hier op in en
ontwikkelde samen met Reukers het
ontwerp voor deze appartementen.
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Ski-fit lessen bij
Strada Sports Vorden
Wintersporters opgelet! Op woens-
dag 2 november begint Strada
Sports weer met de Ski-fit lessen.
Elke wintersporter weet hoe zwaar
je benen, knieën, armen en rug het
kunnen hebben tijdens de winter-
sport. Al jaren verzorgt Strada
Sports Vorden onder begeleiding
van een gediplomeerde ski-instruc-
trice Ski-fit lessen voor alle leef-
tijden. Beleef dus het optimale
plezier aan je wintersport en ga
voorbereid op pad. Het is bewezen
dat het aantal ongevallen tijdens
de wintersport drastisch afneemt
naar mate men beter voorbereid is.

De lessen starten om 21.00 uur en na
een halfuur in het fitness gedeelte, al-
waar naar wens de spieren en of het
uithoudingsvermogen gericht op het
skiën onder handen worden geno-
men. Dit alles onder begeleiding van
een gediplomeerde fitnessinstructeur
Vervolgens ga je als groep naar de zaal
waar je de skispecifïeke oefeningen
gaat doen. Dit duurt ook een halfuur.
Bijvoorbeeld sprong of wedeltechnie-
ken, stabiliteitsoefeningen en tips van

onze ski-instructrice voor de winter-
sport.

Ga je op wintersport en wil je jezelf
goed voorbereiden, dan kan dat bij
Strada Sports vanaf woensdag 2 no-
vember van 21.00 tot 22.00. De cursus-
sen kunnen per maand tot max 4
maanden gevolgd worden. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Strada
Sports aan de Burg. Galleestraat 67a
in Vorden of men kan bellen (0575)
55 40 91. Strada Sports wenst u alvast
een fijne wintersport.

Trouwen in Kasteel Vorden
Romantischer kan het niet

^L^ J •• U 2|w
* Bruidstaart mét champagne
* Recepties in de Brasserie
* Koets/auto service
* OvernachtcnfBrtfidssuite

. info@kasteelvorden.nl www.kasteelvorden.nl.

Sint Nicolaaskrant
VOV
Op 16 november verschijnt de Sint Nicolaas-
krant i.s.m. de Vordense Ondernemersvereniging.
De krant wordt verspreid in de edities Noord, Midden en Warnsveld.
Advertentie's en berichten gaarne voor of op 31 oktober aanleveren.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. J, Kool, 19.00 uur Zang-
dienst in de Dorpskerk, ds. Tiggelaar uit Velp.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. G.W. v.d Burg, Zutphen
Woensdag 2 november 19.30 uur Ds. Christa-Klaver, An-
gerlo.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten 19.00
uur Zangdienst in de Dorpskerk, ds Tiggelaar uit Velp.

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 oktober 10.00 uur Eucharistieviering Pastor
Hogenelst m.m.v. 30+ Koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 oktober 17.00 uur Eucharistieviering heren-
koor. Zondag 30 oktober 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering m.m.v. dameskoor.

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:
29 - 30 oktober: P Scheepmaker, Ruurlo telefoon 0573
452513, 06 53736310. 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 18.45-19.3O 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 Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

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

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

Dierentehuis T)e Bronsbergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

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

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

Omdat het werkt!
®HERgALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

\ Actie 20% korting ]

gouden slavenbanden
en zegelringen NL fabricaal

Atelier Henk Cggersman

ïrouwring veranderen ?

bronzen beelden

Burg. Galleestraat 8
Vorden 550725

Contactjes
/ijn 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. ot 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 ( j l : l

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

• 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.

• 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.

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

• Nieuw Nieuw Nieuw
Nieuw Nieuw wilt u een ge-
hoorzame(re) hond?
Privé les met uw hond of in
een klein groepje. Lesdag en
tijd in overleg van maandag
t/m zaterdag. Locatie: Keijen-
borg, Francis Hijenga. Tel.:
0575-463370/06-20586946.

• WORKSHOP WOLVIL-
TEN VORDEN. Wolvilten is
een ambacht waarbij scha-
penwol als grondstof wordt
verwerkt. Door middel van
wrijven en kneden met water
en zeep wordt een proces op
gang gebracht waarbij de
losse lagen wol zich langza-
merhand vormen tot een stof.
(het z.g. wolvilt) 28 OKTOBER
is er een workshop met het
thema SJAALS. We maken
die dag een dunne sjaalje
kiest je eigen kleur en maat.
TIJD: 10.00-16.00. Kosten:
65 euro incl. materiaal, kof-
fie/thee en lunch. Plaats:
Veldwijkerweg 1 Vorden (tus-
sen zutphen en vorden)
Opgave en info: Suzanne
Koopman tel. 0575-527532
s.koopman1@chello.nl

• Wilt u deelnemen aan een
Reiki-cursus in Vorden, of
een (kennismakings)behan-
deling neem dan contact op
met Rianne Leijten tel.: 0575-
55 35 28 (na 18.00 uur).

• Heerlijke oliebollen uit
Wichmond; ze zijn er weer
zaterdag 5 november. Ver-
koop ten bate van het onder-
houdsfonds van de Ned.
Herv. Kerk.

• Cursus freestyle-training
met paarden. Demonstratie
zondag 30 oktober. 17.00-
18.00 uur in Zelhem kosten
€ 2,50 p.p. Katy Geluk. 0314-
62 56 05.

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

• De gezelligste woon-
spullen vindt u ook na okto-
ber bij Wereldwinkel Vorden!

• Tijdelijk te huur gemeubi-
leerde woonruimte in bui-
tengebied Vorden tel. 0575
55 66 80.

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

Het is herfst

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo'Tel. (0573) 47 1653

Vlaai v/d week

Stoof peren vlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren
€4,OO

Weekendaanbiedingen

Humpkes koek € 1,75
Reepjes koek met noten en rozijnen

Florentines € 3,25
Knapperig koekje met amandelschaafsel

• Te huur: woonruimte • Gevraagd voor 3 uur per
voor 1 jaar. Rand Vorden, 3 week: hulp in de huishou-
slaapk. Telef. (0575) 55 25 ding. Tel. 0573-45 26 88.
42 na zes uur.

r n
Weekaanbieding bij de Woonwinkel j

tegen inlevering van deze advertentie

1O% korting
op alle

Borduur tafelkleden
geldig van 24 tot 29 oktober l

interieuradviseur |

leierse \
'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Dagmenu's
26 okt. t/m 1 nov. 2OO5

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7.75

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

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

Woensdag 26 oktober
bospaddestoelenbouillon / kipsaté en champignonsaus,
aardappelen en groente

Donderdag 27 oktober
andijviestamppot met spek, jus en verse worst/ rijstepud-
ding met slagroom

Vrijdag 28 oktober
mosterdsoep / zwiebelrostbraten met geb. uien, aardap-
pelen en groente

Zaterdag 29 oktober
goulashsoep / sissi's kaiserschmarrn met vruchtencompote
(alleen afhalen)

Maandag 31 oktober
gesloten

Dinsdag 1 november
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en rauwkost-
salade / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19
Ook è la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

/"' — "* even D'nnen °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Wij zijn blij met de geboorte van onze dochter

Lieke
Ze is geboren op 12 oktober 2005.

De trotse ouders zijn:

Dewalt en Kim Meijerink - Wiegerinck

Kleine Wiersse 4
7261 ME Ruurlo

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

weegt 3035 gram en is 48,5 cm lang.

Dennis en Annemieke Oldenkotte

Lintelostraat 40
7203 CW Zutphen

9 Maanden zijn voorbij,
nu heb ik er een zusje bij.
Zij moet nu nog groeien
zodat we samen kunnen stoeien.

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter en zusje

20 oktober 2005
Gewicht: 3160 gram, lengte: 51 cm

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

René & Martine
Sven Groot Wassink-Krijt

Nieuwstad 41, 7251 AE Vorden
(0575) 55 43 04

giro 404040
telOS70-6H899
www.kinderhulp.nl

De Heume 30

7255 CL Hengelo (Gld.)

tel. (0314)620701

(0575) 46 53 75

Nieuwbouw Verbouw Renovatie Onderhoud fax (0314) 62 00 78

Wij feliciteren

Leon Sessink en Ilona Raben

met hun voorgenomen huwelijk

op donderdag 27 oktober 2005.

Veel geluk.

Belofte van liefde, belofte van trouw
Bezegeling van: Ik hou van jou

Ferdie & Sylviai
gaan trouwen op vrijdag 4 november 2005
om 10.30 in kasteel "Huize Ruurlo".

U bent van harte welkom op onze receptie van
14.30 tot 16.00 bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24

* te Vorden.

Ferdie Meijerman & Sylvia van Ernst
de Eiken 29
7221 GJ Steenderen

We willen iedereen bedanken die ons een
J onvergetelijke dag hebben gegeven op 22-10-
» 2005 door een handdruk een mooie kaart of

wat dan ook.

Annie en Reint Wesselink
Vorden, oktober 2005

Weekblad Contact, het weekblad waar
men naar uitkijkt!

familie-advertenties, aanbiedingen van de bakker, de slager,
groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het belangrijk te werken per editie;
dan blijft het betaalbaar voor de kleine man!

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

DE VERGANKEbyKHEll)
VAN HET LEVEN,

DE DUURZAME HERINNERING
VAN NATUURSTEE».

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

advies te woord zullen staan.

Grafmonumenten

natuursteen

Snelliusstraat 32 7102 ED Winterswijk Tel. 0543 5 l 3388
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem Tel. 0314 383107

www.decorbeel.nl

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta v
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

"Speciaal aanbevolen
door de jongste chefs"

Met leren koken kun je niet vroeg genoeg beginnen.
Leerzaam maar vooral erg leuk om te doen. En met

ons complete hacheepakket met 500 gram hacheevlees,
500 gram uien en diverse kruiden is het helemaal kinder-

spel. De bereidingswijze vindt u op www.keurslager.nl

Keurslagerkoopje

Hacheevlees +
Uien + kruiden

Vleeswarenkoopje

Boterham worst
Speciaal aanbevolen

Runderschnitzel
Weekaanbieding

Beenhamsalade
Special

Groenterol

500 gram €

100 gram €

100 gram €

100 gram €

100 gram €

O?9

1?9

1?9

l.10

Vleeswarenspecial

Gebraden kalfsrollade
100 gram €

Weekaanbieding *\ QO

Macaroni 500 gram € 2?
5^1 Vlogman, keurslager

Zutphenseweg 16, Vorden
(0575)55 1321
(0575)552287
http-y/www.vlogman.keurslager.nl

m Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Almenseweg 35a • 7251 HN • Vorden

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

bij ons opeten € 7,50 • afhalen € 6,00
van di. 25 t/m zo. 29 oktober

• Groentesoep
• Nasi

• Kipsaté
• Pindasaus

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

Tot ziens bij 't Olde Lettink

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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



Gratis
laar

Circus
Sim?

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
Multiviten Lay's Chips.

Nutricia
Chocomelk of Fristi

mini-pack 3x200ml
(alle soorten)

per 3 pak voor

l?3/!.
2 pakken

+ l gratis
circuszegel

Nieuw... va n Lay's
Favorite Cheesemi

2 zakken a 110 gram

voor

2 zakken
+ l gratis
circuszegel

De deelnemende Super de Boer
vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpsstraat 14 - Telefoon 0575-451206

Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713

Hengelo (gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575-461793

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Graag gedaan.

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
24 oktober t/m zaterdag 29 oktober 2005 en alleen geldig bij
nevenstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.



Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

WCOVITS

v.o.f.

sch oo r s t e e n v e e g bed r i j f_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Jansen & gal •
autoschadebedrijf Jf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BDVAE

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

RIJSCHOOL

HORSTMAN
J 980-2005

25 jaar vakmanschap
Of je nu in een auto, op een motor, met een

aanhanger of in een automaat wilt leren
rijden, bij ons ben je verzekerd van een

gedegen rijopleiding!

Wij leiden op voor de examenplaatsen
Doetinchem en Zutphen

Uw adres voor zowel Vorden, Hengelo (G) en Ruurlo.

BALUSTRADE ZAAL :

MJLVi

DJH-CRAIG
DJJIM1

ÜJJN IDJEMGM011UJN BJ

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

v.verkoopadressen:
Witkamp Laren,
haarsalon Figaro

Lochem

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

ZATERDAG 29 OKT.
GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN-ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

voor een
beetje

gewoon
geluk

Kinderhulp geeft een beetje gewoon geluk aan kinderen in moeilijke
of bijzondere thuissituaties. Zoals een handje pepernoten en een
cadeautje op pakjesavond. Steunt u Kinderhulp daarbij?

giro 404040
tel0570-6H899

www.kinderhulp.nl

LU

griepvaccinaties
Ook dit jaar geven de Vordense huisart-

sen weer gelegenheid tot het halen van

ee griepprik. Als U Cara/longemfyseem-

hart-, nier- of diabetespatiënt bent, als U

een chronische ziekte heeft waardoor Uw

afweer verlaagd is en als U gezond bent

maar deze winter ouder dan 65 jaar

wordt, dan komt U in aanmerking voor

een gratis griepvaccinatie.

Op maandag 31 oktober en

maandag 7 november bent u

van 19.0O tot 20.OO uur wel-

kom voor vaccinatie in de

praktijk van uw eigen huisarts.

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

KANTOORRUIMTE
G E Z O C H T !

PDA- EN NAVIGATIE-
WINKEL ZOEKT EEN
KLEINE KANTOOR-/
W I N K E L R U I M T E
MINIMAAL 20nr MAXI-
MAAL € 250 HUUR.
BEL: 0575 - 52 79 49

Walnoten
bavaroise vlaai

klein €

groot €

De enige ethte

ZWANENHALZEN
volgenslpirigineel recept

Rozijnen-
bolletjes

Kwark
bolletjes

3 voor

25
1

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

POSTERS
fullcolour

ze knallen er uit en
de prijs zal u meevallen

d rukke r i j Weevers

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

BOUWEN OP KWALITEIT

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl

Streek Lochem
heeft al het betere hout en de juiste
bouwmaterialen die u nodig heeft voor
alle denkbare bouwklussen, groot en
klein. Profiteer nu van de gedegen
materiaalkennis en de opvallend lage
materiaalprijzen.

Bouwmaterialen:
gevelstenen, isolatiematerialen,
dakpannen, dakplaten, sierbestrating,
hout, plaatmateriaal, deuren, dakramen,
lichtkoepels, garagedeuren, prefabbeton

Ons assortiment waarmee
u bouwt aan woonplezier:
wand- en vloertegels, sanitair, keukens,
wand- en plafondpanelen.

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

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur
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Binnenkort leunt u Douwe Egberts
koffie drinken uit echte kunstwer-
ken. Want Douwe Egberts lanceert
een ludieke actie: supersnel sparen
voor 'Kunstkoppen', een exclusieve
set koppen en mokken bewerkt
door kunstenaar Selwyn Senatori.
Met Kunstkoppen gaat u voor kof-
fie uit de kunst.

KOFFIE UIT EEN KUNSTWERK
Douwe Egberts vroeg Selwyn Senatori,
één van Nederlands meest kleurrijke

kunstenaars, een eenmalige en ludieke
designserie te creëren. Selwyn Senatori
werd in 1973 geboren in het Italiaanse
Pallanza, maar werkt al vele jaren in
Nederland. Hij stak het bekende en ge-
liefde Douwe Egberts servies voor deze
gelegenheid in een nieuw, artistiek jas-
je. Zijn opvallende kopjes, schoteltjes
en mokken voor Douwe Egberts ver-
schijnen in vier verschillende, vrolijke
dessins die u exclusief kunt sparen met
speciale snelspaarpunten op Douwe
Egberts en Senseo actieverpakkingen.

(K)OP = (K)OP
De bijzondere koffiekoppen, schotel-
tjes en mokken komen uit in een geli-
miteerde oplage. De unieke Senatori-
serie is er alleen bij de Douwe Egberts
Geschenkenwinkels, de Koffie & Kado
winkels en via www.de.nl. De actie
loopt tot en met 31 januari 2006.
Maar aangezien het om een gelimi-
teerde actie gaat geldt: (k)op = (k)op.
Dus wees er snel bij. Meer info?
Bel Douwe Egberts (0800) 022 11 21
of ga naar www.de.nl

Postcode Loterij IJsprijs
valt in Hengelo (Gld.)
De Postcode Loterij IJsprijs van de
maand september is gevallen in Hen-
gelo. Alle deelnemers aan de loterij,
waarvan het lotnummer begint met
7255 vallen in de prijzen. Dat is dus in
één keer een hele wijk in de prijzen.
ledere winnaar wint voor elk lot waar-
op hij meespeelt met de loterij een be-
ker Ben & Jerryis ijs. Alle winnaars-
met in totaal 1.840 loten- kunnen hun
prijs ophalen van 31 oktober tot en
met 13 november bij Mega Video aan
de Spalstraat 28*a te Hengelo.
Postcode Loterij en Ben & Jerry*s
De Postcode Loterij is de grootste goe-
dedoelenloterij van Nederland en
richt zich op een betere wereld voor
mens en natuur. Ben & Jerry's is van
oorsprong een kleine ijsfabriek in Ver-
mont, Amerika en laat al jarenlang
zien dat ook een bedrijf zich kan inzet-
ten voor een betere wereld. Dit geza-
menlijke belang van beide organisa-
ties heeft geresulteerd in een unieke
prijs voor de deelnemers van de loterij.

DCH zeer overtuigend
DCH l speelde maandag avond in Al-
men tegen DOG 1. DOG vorig gepro-
moveerd van de 2e naar de Ie klasse
was er al achter dat het niveau ver-
schil groot was, maar zo groot niet. E.
Hoebink, H. Vos, H. Weijkamp, R. Hes-
selink, J. Vos, J. Heijink, G. Halfman en
B. Rossel wonnen allemaal; einstand 0-

16. DCH komt hiermee op de 2e plaats
(3-5) in de Ie klasse Oost Gelderland.
Het derde team was thuis niet zo suc-
cesvol tegen DIOS 3 uit Beltrum. De
"grote namen" van DCH 3 R. Evers en
S. Keta verloren, waar bij gezegd moet
worden dat R. Evers de winst misliep.
B. Harkink won wel maar de remises
van H. Tekelenburg en W. Sloetjes
konden het verlies niet goedmaken
evenals H. Lansink die als laatste ook
nog verloor. DCH 3 blijft gedeeltelijk
Ie in de 2e klasse (3-4).

ONDERLINGE COMPETITIE:
Het moet gezegd worden met een
schitterende combinatie schudde
H.Weijkamp zijn rivaal H. Vos van zich
af en staat nu alleen bovenaan. R. Hes-
selink herstelde zich van een dip van
de laatste tijd en won in een snel tem-
po van J. Vos. In de derde groep is E.
Brummelman van plan om voor de
kerst al kampioen te worden. Met de
overwinning op mede titel kandidaat
B. Rossel en zijn 6e op rij staat hij nu
een straatlengte voor.
Uitslagen onderlinge competitie:
H. Zonnemberg - W. Eijkelkamp: 1-1; G.
Kreunen - A. Hoebink: 1-1; B. Goorman
- H. Dijkman: 2-0; G. Halfrnan -J. Heijink:
0-2; G. Hulshof-Y. Schotanus: 0-2
Standen:
Groep A: 1. H. Weijkamp 6-10;
2. R. Hesselink 7-9; 3. H. Vos 5-6.
Groep B: 1. G. Kreunen 6-8;
2. H. Zonnenberg 6-7; G. Hulshof 5-6.
Groep C: 1. E. Brummelman 7-12;
2. R. Evers 5-7; 3. B. Harkink 6-7.

Leden Rabobanken
stemmen in met fusie
De voorgenomen fusie tussen
Rabobank Graafschap-West en
Rabobank Berkellaiid is maan-
dagavond 17 oktober door de
ledenvergaderingen goedgekeurd.
De aanwezige leden stemden una-
niem in met het fusievoorstel
van de beheerscolleges. De twee
banken gaan met ingang van l
december 2005 samen verder als
één bank onder de naam Rabo-
bank Achterhoek-Noord.

Rob Boeijenga, directeur van de nieu-
we Rabobank Achterhoek-Noord, is
verheugd over de instemming van
de leden. "De bank die na de fusie
ontstaat, heeft een balanstotaal van
circa 1,2 miljard euro en ruim 200
medewerkers. Door deze schaalver-
groting kunnen wij onze financiële

dienstverlening nog verder uitbrei-
den en sneller inspringen op nieuwe
ontwikkelingen.

'We gaan niet fuseren omdat groter
altijd beter is. Maar omdat je als
bank mee moet met de veranderin-
gen om je heen. Omdat we een des-
kundige coöperatieve bank willen
blijven, die dicht bij de klant staat.

De huidige kantoren in Vorden,
Lochem, Borculo, Ruurlo, Hengelo
en Steenderen zullen een zeer
belangrijke rol blijven vervullen in
de dienstverlening.

Wij gaan met vertrouwen de toe-
komst tegemoet." Beide banken zijn
al druk bezig met de voorbereidin-
gen voor de fusie.

Oproep aan Achterhoekse Fietsers
Maakt u gebruik van een fietspad
met een slecht wegdek, zoals scheve
tegels, boomwortels, scheuren ed.
meld dit dan aub op de site van de
Fietsersbond www.fietsersbond.nl
"Mijn slechtste fietspad".

Deze melding komt dan bij de plaatse-
lijke afdeling terecht die contact op-
neemt met de gemeente of provincie
die verantwoordelijk is voor het onder-
houd van het desbetreffende fietspad.
Speciale aandacht vragen wij voor het

fietspad langs de N315 Ruurlo-Zelhem
via de Veldhoek. Deze weg wordt be-
heerd door de Provincie Gelderland.

Volgens planning zou het fietspad dit
jaar nog onderhanden genomen wor-
den, maar dat is echter weer uitge-
steld omdat er volgens de provincie
weinig gebruik gemaakt word van dit
fietspad. Als u wel gebruik maakt van
dit fietspad en u wilt dat er iets aan
gedaan wordt reageer dan. Fietsbond
afdelingen Bronckhorst en Achterhoek.

Hobbybeurs Ruurlo
De jaarlijkse hobbybeurs in Ruurlo,
is ook net als voorgaade jaren op
de laatste zondag van oktober bij
café-restaurant De Luifel in Ruurlo.

Hier zullen verschillende hobbyisten
hun hobby's laten zien. Onder andere
kaarsen, kinderkleding (in diverse
maten), houten speelgoed, tekenen,
vogelvoertaarten, poppenkleertjes,
ballonfiguren, 3D knipwerk, 3D schil-
derijen, en alles op het gebied van een
kraampakket, sieraden van edelstenen.
Eita Roekevisch is er weer met de
warmte zakken (voor de spieren of
lekker voor de winter).

En Grietje Pots is er met diverse soor-
ten gipsfiguren en met fietsbanden
gewerkt. Zij doet dit allemaal voor een
goed doel voor de gehandicapten. De
kinderen hoeven zich niet te vervelen
en kunnen aan een workshop bloem-
schikken mee doen en ook nog eens
zich laten schminken. De beurs is 30
oktober a.s. van 10.30 tot 17.00 uur en
is ook toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers.

Voor meer informatie
www.hobbybeurs .organiseert.nl
of tel. (0573) 49 12 61. Zie ook de adver-
tentie elders in Contact.

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

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 W W, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

e ê uut
Oma Riek drok met de afwas, Els de
kleidochter: "Oma kiek is, ik leas in
de krante van een nog zowat nieuw
beroep, paardenmasseur. D'r bunt
d'r nog maor achte van die mas-
seurs." Opa Hendrik bedenkelijk:
"lej kunt dat no wel willen maor
dat zal ne lange studie wezzen.
Mear net zo iets as therapeut veur
mensen en dat mot dan particulier
betaald. Vier jaor studie en het kost
wel 20 000 Euro. En dat is dan
alleen al de studie. En as student
mot iej ok nog leaven. Dat pear-
drien van oew kost toch al vuile
geld. Wiej hebt veur een klein
bedrag en vuile goeie woorde dat
paerd op stal gekregen, hier biej
Gert en Gerda. Die hadden nog lege
stalruumte. Gert is zelf van olds
ne paerdeliefhebber, anders kreege
wiej dat nooit veur mekaar. "Dreu-
merig kik Els de wei in en zuut
eurn groten zwarten rondjes dra-
ven. Hendrik en Riek op bezoek biej
Genie. Dat zon meiken, hun klein-
dochter, zo'n paerdegek kan wean.
Ze zal d'r alles veur laoten staon.
Al de vrieje tied en al d'r zakgeld.
En zij is niet allenig, andre meike's
bunt net zo. Opa Hendrik hef wel is
mee gewest wanneer ze zonnen
paerdedag dag hebt. En iej praot

dan met andere meelopers. Het
liekt soms op ne complete versla-
ving. Een antal meikes hebt liever
een paerd as ne jonge. Ze kunt er
met praoten en lieve woordjes pre
velen. Ze kunt de roene aaien en
borstelen en wanneer ze d'r op zit
is zon peard lekker warm tussen de
bene en dat beweagd heel lekker.
Ze weet er ok alles van. Neet zo gek
dat ze masseuse wil worden. Hij
least dat er al 128 000 paerde in ons
land rond loopt en dat dit antal nog
snel greuit. Het duurt neet lange
mear dan bunt d'r mear paerde dan
koeien. Ja ai daor as boer in Bronck-
horst de kost met kunt verdeen?
Waorumme neet. Gewoon melk
vleis of eier boern dat liekt wel
oet de tied. Hendrik dech wel dai
dan biej ne wat grotere plaatse mot
zitten. Mear kans op goeie klanten.
Een paar bunder grond en ne paer-
debak en iej kunt an de gange. Ze
schrieft dat er twee miljard omzet
per jaor mee gemeuit is en dat het
20 000 mensen wark gif. Het opfok-
ken van een vullen tut een paerd
van 3 jaor kump oew op 4000 euro.
Exclusief bekappen en ontwennen.
Wil iej allenig pension geld betalen?
Veur een vullen van l mei tut l nov.
75 per maond en in de winter het

dubbele. Het tweede jaor een tien-
tjen in de maond mear. Heui is neet
zo neudig ze vret best graag kuul-
voer. D'r zit dus allicht wel toe-
komst in dizze nieje boern tak. Wat
belangriekheid betreft gaot ze rap
de kippen, de kalvre en de varkens
veur biej. Iej mot allicht grond heb-
ben en vuile aardigheid an paerde
beleaven. At Hendrik zien klein-
dochter an de gange zuut dan zal
ze d'r neet rieke van worden. D'r
bunt d'r zat die veur niks wilt war-
ken in de vacantie at ze maor biej
de paerde kunt wean. No wilt ze in
2006 ok de mestwet veur de paerde
invoern. Dan begint ok biej de paer-
de het gesodemieter. De hele toe-
stand van de mestwetten. Dat was
te verwachten biej zon groot antal.
Daor zult ze neet vrolijk van wor-
den. Of iej dan veur 't plezier warkt
of veur de sier het was te mooi
umme 't zo te laoten. Gekke wereld
toch. Alles umme de hobby de sport.
Gewoon boern wark wordt steeds
minder gewaardeerd en van steeds
minder belang. En dat zulle wiej ok
in Bronckhorst wel gaon merken.
Want wiej blieft toch een gemeente
met vuile boern en plattelanders.

De Baron van Bronckhorst
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29 oktober 2005 Feest in Hengelo
l O jaar Rowi Elektro en dus 10% korting op alles

^\
Rowi Elektro biedt u al tien jaar de scherpste prijzen en tien jaar de beste service. Reden
genoeg voor een feestje. Daar nodig ik u graag voor uit. Bezoek 29 oktober Rowi Elektro
aan de Rijnweg 24 in Hengelo. Als mijn gast ontvangt u een leuk geschenk en
10% korting op ons hele assortiment. En voor vroege vogels, die meer dan 100 euro
besteden, ligt er ook nog een gratis Rowi Elektro jack klaar.

Ronald Slotboom Tot zaterdag 29 oktober

SIEMENS

SIEMENS

Win gratis Siemens droger
met onze Spectaculaire
wasophanq wedstrijd.
Hét Rowi Elektro jubileum spektakel. Doe mee en win die Siemens afvoer
droger ter waarde van € 449.- Voor de winnaar is het de laatste keer dat hij
of zij de was op moet hangen.

Meedoen = gratis (en al mijn gasten maken evenveel kans.)

Miele
er is geen betere

Koop deze 1600 toeren Miele wasautomaat met
10% jubileumkorting en u krijgt de Miele actie-
stofzuiger er gratis bij.

Dubbel dubbel Het Miele dubbelvoordeel

Zaterdag 29 oktober 2005 Rowi Elektro

Van 10.00 tot 16.00 uur
Rijnweg 24 in Hengelo

En natuurlijk ook online op

www.rowielektro.nl



Concert duo 'Juweel' in Christus Koning Kerk

Wendy Addink-Zieverink verheugt zich op optreden in haar geboorteplaats

Duo "Juweel"

Wendy Addink (meisjesnaam Zieverink) kijkt nu al reikhalzend uit
naar zaterdag 26 november. Dan zal zij samen met Juliette Dumoré,
samen vormen zij het duo 'Juweel', een concert geven in de Christus
Koning Kerk hier in Vorden. Wendy, wonend op de grens Vorden/
Warnsveld voelt zich nog altijd op en top ' Vordense'. 'Ik kan mij dan
ook erg op het optreden in Vorden verheugen', zo zegt ze. Een gepland
gesprek met het 'complete' duo zat er deze morgen overigens niet in.
Een zieke Juliette Dumoré moest op het laatste moment verstek laten
gaan en ook Wendy was wat grieperig.' Maar reken er wel op dat wij er
de volgende maand 'staan' hoor1, zo sprak ze vol overtuiging.

'Juweel' hetgeen betekent Juul en
Wendy Eindelijk Live hebben elkaar
op muzikaal gebied gevonden en zijn
intussen dikke vriendinnen geworden.
Wendy: 'Eigenlijk best wel grappig.
Toen ik op gegeven moment, onder
meer vanwege ziekte, een tijdje uit de
running was geweest, besloot ik om
zangles te nemen, met de achterlig-
gende gedachte 'dan rol ik misschien
wel weer ergens in'. Via, via kwam ik
bij Juliette Dumoré in Gorssel terecht.
Geboren in de omgeving van Den
Haag heeft zij in het Utrechtse conser-
vatorium schoolmuziek gestudeerd.
Momenteel is zij dirigent van een aan-
tal koren zoals 'Ermelodie' uit Harder-
wijk, 'Sincopation' uit Bathmen en
het koor ' Amazing' uit Holten. Daar-
naast heeft zij op de dinsdagavond
haar eigen kamerkoor.

Behalve dirigeren geeft zij in haar hui-
dige woonplaats pianoles alsmede
zang en compositie- techniek. Door
haar passie voor lichte muziek is Ju-
liette inmiddels een ware specialist
in musical, pop en het close harmony
repertoire. In tegenstelling tot haar,
heeft Wendy Addink nooit zangles ge-
had. Wendy: 'Ik heb er eigenlijk ook
nooit bij stil gestaan om les te gaan ne-
men. Toen ik een aantal jaren geleden
bij Joop v.d. Ende auditie deed voor de
Sound of Music, kwam ik temidden
van de 'professionele' dames toch nog
een paar ronden verder. Ik voel het
zeer zeker ook niet als een gemis dat
ik geen zangopleiding heb genoten.
Toen ik uiteindelijk toch bij Juliette
terecht kwam, was zij meteen erg en-
thousiast over mijn stem. Zij stelde mij
voor om samen wat te gaan doen.
Samen zingen, waarbij Juliette dan te
gelijkertijd voor de pianobegeleiding
zou zorgen. Het eerste optreden vond
plaats bij het boerenkoolconcert van
de band 'Op Drift'. Wij waren zeer be-

nieuwd hoe het publiek zou reageren.
Gelukkig, gezien de leuke reacties, erg
positief. Na nog enkele optredens von-
den wij dit voorjaar: 'wij zijn er klaar
voor', zo zegt Wendy.

JUWEELTJES
De naam 'Juweel' heeft een dubbele
betekenis. Wendy: 'Wij brengen een
breed repertoire, noem het maar 'ju-
weeltjes' van luisterliedjes. Liedjes die
je raken. Wij brengen graag nummers
als 'Voorbij' van Lenette van Dongen,
'Het allerlaatste uur' van Youp van het
Hek, 'Pas toen ik' van Karin Bloemen
e.d. Met name cabaretliedjes vind ik
zelf leuk om te doen. Wij willen rich-
ting toekomst ook graag bij receptie's,
bruiloften en bij uitvaarten zingen.
Het zingen bij uitvaarten is toch wel
iets speciaals. In het westen van het
land wordt dat al veel gedaan, hier in
het oosten is het nog niet zo bekend-
Liedjes voor een uitvaart plechtigheid
zijn onder meer 'Tears in heaven' van
Eric Clapton, 'Afscheid nemen bestaat
niet' van Marco Borsato, 'Candle in
the wind' van Elton John, het lied
'Fragile' van Sting. En zo zijn er veel
liedjes die bij een uitvaart gezongen
kunnen worden. Wat de mensen maar
willen.
Bij huwelijken zijn het meer liedjes zo-
als 'The Rose' van Bette Midler, 'You've
got a friend' van Carol King, het 'Ave
Maria' van Schubert, 'You are so beau-
tiful' van Joe Cocker e.d. Wendy denkt
dat zij de ambitie om te gaan zingen
van huis- uit heeft meegekregen. 'Mijn
moeder (Carla Zieverink) was jaren als
sopraan actief bij het Vordens Dames-
koor. Onder leiding van Peter Rouwen,
was er toen ook een kinderkoor. Ik
zong als ukkie pukkie van vier jaar al
dapper mee. Op de 'grote' school zong
ik ook dikwijls een bepaalde rol in een
musical. Tijdens de schoolperiode op
't Beeckland speelde en zong ik mee

bij een cabaretgroep van Jong Gelre.
Wij wonnen daar achtereenvolgens de
regionale competitie, de provinciale
competitie en de landelijke finale. Een
heerlijke tijd', zo zegt Wendy die in de
loop der jaren ook aan diverse revue's
van Jong Gelre Vorden heeft meege-
werkt.

SOUNDMIXSHOW
Wendy bleef aan de weg timmeren. Zo
nam zij een aantal jaren geleden deel
aan de Soundmixshow en drong zij tot
de finale door. Wendy: 'De finale werd
rechtstreeks op TV (RTL 4) uitgezon-
den. Ik was er helaas niet bij. Juist in
die periode lag ik met een buikinfectie
veertien dagen in het ziekenhuis. Dat
was natuurlijk stevig balen', zo zegt
ze. Gelukkig voor haar vorig jaar toch
nog een TV optreden bij TV Gelder-
land, toen zij samen met Marlies Claa-
sen een lied zong. Behalve dat Wendy
Addink thans met Juliette Dumoré
het duo 'Juweel' vormt, zingt zij ook
bij de formatie 'Kwartz' (lichte muziek
met ook wel Zuid Amerikaanse invloe-
den). Ook zingt zij bij de vocalgroep
'Christmas Jingles'. Ook deze groep
staat onder leiding van Juliette Dumo-
ré.
Het concert op zaterdag 26 november
in de Christus Koning Kerk (aanvang
20.00 uur) is volledig door 'Juweel' ge
organiseerd en voor iedereen toegan-
kelijk. 'Juweel' brengt die avond een
gevarieerd muziekprogramma met in
het voorprogramma een optreden van
de groep '50 CC', a capella zang) Ook
'Christmas Jingles' zal enkele liedjes
zingen. Gitarist Marcel Brugter en
drummer Johny Addink completeren
de muzikale avond. Kaarten a raison
van zes euro (inclusief een consump-
tie) zijn vanaf heden verkrijgbaar bij
Foto Willemien in Vorden, bij Elbrink
Groen Groep in Vorden en Warnsveld
en bij Dumosound in Gorssel.

Voorbereiding Voedselaktie
op 4 november as. in volle gang

; Jan Strijd en Wübert Grotenhuis

Over 10 dagen is het zo ver, dan
vindt van 's morgens 8.30 uur tot
's avonds 20.30 uur in de winkel
van Super de Boer (van Yvonne en
Wilbert Grotenhuijs), Dorpsstraat
18 te Vorden de jaarlijkse voedsel-
inzameling plaats. In Vorden wer-
den vorig jaar ruim 100 dozen met
inhoud ingezameld; we hopen bij
de komende aktie dit aantal te
overtreffen! Dit kan alleen met uw
hulp!

Het ingezamelde voedsel is bestemd
voor de allerarmsten in verschillende
Oost-Europese landen, zoals Albanië,
Roemenië, Rusland en Oekraïne. Met
name bejaarden en alleenstaanden
hebben het daar nog altijd erg moei-
lijk. Ze kunnen amper rondkomen
van het inkomen dat ze ontvangen.
Door het uitdelen van voedselpakket-
ten in samenwerking met de plaatse
lijke kerken, wil de organisatie Dorcas
deze mensen de winter doorhelpen.

De medewerkers van vorig jaar Jan
Strijd en Jan Olthaar zijn samen met
Wilbert Grotenhuijs bezig met de
voorbereiding van deze aktie (zie foto).

Komt u allen 4 november as. naar Super
de Boer en koop wat extra boodschap-
pen voor deze arme medemensen.

Bij de ingang van de winkel wordt u
een speciaal boodschappenlijstje over-
handigd.

EXCITYNG Halloween
Op zaterdag 29 oktober vindt in
City Lido een speciale editie van
Excityng plaats. Halloween is het
thema dat deze avond doorgevoerd
is in het tot Dance-hall omgetover-
de City theater.

De muziekstijlen variëren van Club-
Trance, TechTrance, HardTrance tot
HardStyle, gebracht door resident
Milo.nl en enkele guest DJ's. Verder
zullen GoGo dancers diverse interak-
tieve games en acts met het publiek
doen en worden diverse gadgets weg.
In Club de Reau gaat Big D de zaal met
de beste Urban-Latin en Salsa plat
draaien. Herkenbare en dansbare
70s/80s en 90s worden in The Soul-

kitchen gemixed door Michel, visueel
ondersteund door clips uit de vorige
decennia.

Najaarsmarkt bij Sensire de Wehme
Op zaterdag 12 november tussen
11.00 en 15.00 uur houdt woonzorg-
centrum Sensire De Wehme haar
jaarlijkse najaarsmarkt. De markt
is gratis toegankelijk en wordt ge-
organiseerd door medewerkers
van De Wehme.

Een bezoek aan de najaarsmarkt is
vooral gezellig. Uw kopje koffie of
thee smaakt extra lekker met een vers-
gebakken oliebol of nieuwjaarsrolletje

erbij. En natuurlijk kunt u ook voor
thuis oliebollen, pasteitjes en nieuw-
jaarsrolletjes meenemen.

Op de najaarsmarkt verkopen de men-
sen van de dagopvang en hobbyisten
uit Vorden en omgeving zelfgemaakte
artikelen.

Er zijn kraampjes met onder meer
houten speelgoed, bloemstukjes, zelf-
gemaakte jam en prachtige sieraden.

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 17 oktober:
Groep A:
l Mw. Gerichhausen/Mw. den Elzen
55,6%; 2 Dhr. Wijers/Dhr.Thalen 54,9%;
3 Mw. Warringa/Mw. Rossel 54,2%.
Groep B:
1 Mw. Hulleman/Dhr. Druten 67,2%;
2 Dhr. Jansen/Dhr. Meijers 57,8%;
3 Mw. de Vries/Mw. Lamers 57,3%.
Groep C:
l Mw. Duinkerken/Dhr. Duinkerken

63,9%; 2 Mw. de Bruin/Mw. ter Scheg-
get 59,0%; 3 Mw. den Ambtman/Mw.
Thalen 55,0%.

Woensdag 19 oktober:
Groep A:
l Mw. N. Hendriks/Mw. v. Gastel
61,11%; 2 Mw. Terlouw/Mw. Teering
60,42%; 3 Mw. Thalen/Dhr. Thalen
56,94%.
Groep B:
l Mw. Kriek/Dhr, den Ambtman
61,11%; 2 Mw. Koekkoek/Dhr. Koek-
koek 60,42%; 3 Mw. Nulden/Mw. de
Bruin 56,94%.
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Inname van:
• schoon puin

• puin/zand
• bouw- en sloopafval

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond
• gebroken puin

asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

DE RADSTAKE

Vrouwe van Reurle
Makelaardij & Taxatiebureau

Zelf uw woning verkopen?

Wij helpen u graag op weg met ons
"Vetkoop in eigen Beheer" Pakk.

- We geven een vraagprijs af.

De woning wordt op internet geplaatst;

- u krijgt professionele verkoopbrochurëi

- U krijgt een verkoopbord Dij de woning

- Wij stellen de koopovereenkomst op,

Voor deze Service brengen wij <,
van 650,- euro excl. btw., in rekening.

VBO; "

29okt
X-CESS
SPAWN
05 nov

OPENING
ROCKSTAKE

MET
ACTION IN DC

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende

edities in de gemeente
Bronckhorst

YOGA in Brummen, Dev., D'chem, Eibergen,
Groenlo, Vorden o.l.v. Theo de Gans. Proefles
€ 7,50. Cursus HEALING start 30-10. Inl.

0573-441138 www.dhanwantari.nl

kinder
postzegels

Meer dan een
postzegel

voor kinderen door kinderen

bijvoorbeeld voor Téné in Senegal:

-Ik u,erk als hulp in de huishouding in Dakar.
Sinds kort leer ik lezen en schrijven, drie
Inden ,n de .eek. Ook leer ik kleding maken.

Later uril ik een eigen zaak begin,

Steun Kinderpostzegels en kijk voor
meer informatie op onze website:

www.kinderpostzegels. nl Rabobank

KENNISGEVING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
gemeente Bronckhorst
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun
beschikking van 12 oktober 2005, nr. 2005-001775,
aan Rentmeesterskantoor Te Nuyl B.V. te Dalfsen

vergunning verleend voor het ontgronden van de
percelen, kadastraal bekend gemeente Hummelo,

sectie B, nrs. 1850, 1851 en 1852, gelegen binnen het
landgoed Enghuizen te Hummelo.

Beoogd wordt een herinrichting ten behoeve van
natuurontwikkeling.Ten opzichte van de op deze zaak

betrekking hebbende ontwerpbeschikking zijn in de
onderhavige beschikking geen wijzigingen aangebracht.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen van
27 oktober t/m 7 december 2005 ter inzage bij:

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke
openingsuren;

- de provincie Gelderland, in de bibliotheek van het
Huis der Provincie, Markt l l te Arnhem,
op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze

mondelinge toelichting worden verkregen bij de afdeling
Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen en
Handhaving, van de provincie Gelderland,

tel. (026) 359 95 79.

Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m
7 december 2005 beroep instellen bij de Raad van State,

Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,

2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit wordt van kracht na afloop van de
beroepstermijn. Als gedurende die termijn een verzoek

tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan,
wordt het besluit niet van kracht voordat op dat

verzoek is beslist.

'»
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling

bestuursrechtspraak. Een afschrift van een beroepschrift

en een eventueel verzoek om een voorlopige
voorziening gelieve u, ter kennisneming, toe te zenden

aan ons college, onder vermelding van datum en
nummer van deze kennisgeving.

Arnhem, 12 oktober 2005,

2005-001775

provincie
Gl DflRLAND

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
C.C.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretons

We gaan voor kwaliteit U!

Aanbiedingen deze week

Mandarijnen 20 voor 0.99
Goudreinette of Elstar appelen

nu 3 kilo 1.50
frieslander aardappelen 10 kilo 1.99
kilo uien kilo winterpeen samen 0.39

roerbakgroente gesneden 1.75 500 gram

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel en streekproducten

Carritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

E WERELD

Mmabatho leeft in Zuid-Afrika. Een land
waar 40% van de bevolking niet beschikt
over werk of inkomen. Midd«l«n van
bestaan. Ken recht voor lettereen.

Word donateur
Bel 070 - 3421777 ^
www.novib.ni

HOE GROOT IS JOUW WERELD ? n(o)Vlb \

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

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

„De Smid"

Bteekstraat 1, Hengelo (GW)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:
FELIX TAKKENKAMP,

Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98



Bijzonder optreden The Avalanche
en Wicked in 't Proathuus in Linde

De Vordense band The Avalanche en de zesmansformatie Wicked uit
Harreveld treden zaterdag 29 oktober samen op in café 't Proathuus in
linde. Dit gezellige huiskamercafé in linde is inmiddels een vertrouwde
uitvalsbasis voor The Avalanche. Vandaar ook dat juist hier hun nieuwste,
in mysterie gehulde, aanwinst wordt gepresenteerd.

Wicked bestaat uit Ludo Waenink
(zang/gitaar), Mathieu Lensink (zang/
gitaar), Dirk Wopereis (zang/gitaar),
Jan-Willem Kolkman (zang/toetsen),
Timo Schutte (drums) en Lucas Was-
sink. Deze zes jonge honden vonden
elkaar als vrienden op de middelbare
school en maken sindsdien samen
muziek, toetsenist Jan-Willem Kolk-
man voegde zich een jaar later bij de
groep. Muziek moet leuk zijn en daar-
om speelt Wicked ook enkel nummers
die de bandleden zelfwaarderen.

Deze concessieloosheid leidde tot een
repertoire vol nuhimers van onder an-
dere RHCP, The Offspring, Greenday
en Bloodhound Gang. Vrolijke (punk-)

rock, met veel enthousiasme gespeeld.
Wicked opent zaterdag de 29e de
avond en beleeft daarmee tegelijker-
tijd haar première op de planken.
Komt dat zien.

The Avalanche, hoofdprogramma van
deze avond, is ook nog slechts 2,5 jaar
oud, maar heeft inmiddels aardig
naam gemaakt in en buiten de omge-
ving van Vorden. Frontvrouw Renske
Zenhorst haalde vorig jaar het nieuws
met haar solo-overwinning van het
Vordens Songfestival en het winnen
van de Grote Prijs van Vorden (met
band) in één weekend. Sindsdien heb-
ben zij, drummer Wouter Gudde, gita-
rist Martijn Emsbroek en bassiste Eel-

ke van Ark niet stilgezeten. Aan het re
pertoire is in de tussentijd heel wat
toegevoegd, natuurlijk geheel in de
traditie van de coverband; ongewone
rocknummers uit alle uithoeken van
het genre. Het Proathuuspubliek staat
een avond te wachten vol nummers
van o.a. Cuby & the Blizzards, Metalli-
ca, Guano Apes, Iron Maiden, Cranber-
ries, Beasty Boys, Dropkick Murphy's,
U2 en zelfs the House of Pain.

Extra bijzonder aan dit optreden is dat
The Avalanche op dramatische wijze
de mysterieuze figuur X onthult.
Waarom, hoe en wanneer dat precies
gebeurt is nog vreselijk geheim. Maar
dat daarna dubbel zo hard gefeest
gaat worden is een gegeven, 't Proat-
huus zal op haar grondvesten schud-
den...

Locatie: Café 't Proathuus, Lindeseweg
23, Vorden. Datum en tijd: Zaterdag 29
oktober, aanvang: 20.30 uur. Entree:
gratis.

Een jubileum binnen een jubile-
um, de vereniging bestaat dit jaar
75 jaar en uitgerekend dit jaar
wordt voor de 25e keer de, inmid-
dels zeer bekende, salade actie ge-
houden. Reden voor de vereniging
om alle salades te voorzien van een
lot of meerdere loten wanneer het
een salade betreft voor meerdere
personen! Er worden aan het einde
van zaterdag 29 oktober 5 win-
naars getrokken!

De prijs? Natuurlijk een heerlijke Sala-
de, die op een zelf te bepalen tijdstip
later in het jaar opgehaald kan wor-
den bij "de Herberg". De winnende lo-
ten vindt u volgende week in dit blad!

Voor deze salade actie zijn weer zo'n
honderd vrijwilligers op de been, die
betrokken zijn bij de voorbereiding,
de fabricage, of het uitventen op de za-
terdagmorgen. We praten dan over Ie
den van de vereniging, maar ook over
vele tientallen supporters! Vergis u
niet in de logistiek van een dergelijke
grootscheepse operatie, want we pra-
ten over meer dan 3000 salades!

Honderden eieren, bijna een ton (!)
aan saladegrondstof, tientallen krop-
pen sla, honderden tomaten, emmers
vol met erwten en zilveruitjes, enz,
enz. En alles natuurlijk vers bereidt en
koel opgeslagen! Met dank aan "de
Herberg" die ook dit jaar weer haar
medewerking verleent! De grote koel-
cellen van het bedrijf liggen daardoor
praktisch vol! Wanneer het voorwerk
is gedaan en alle grondstoffen gekoeld
wachten om te worden gebruikt, is het
de beurt aan de "saladeploeg".

Deze ploeg bestaat uit zo'n 22 vrijwil-
ligers die in de nacht van vrijdag 28
oktober op zaterdag 29 oktober ruim
2500 salades fabriceren en deze in een
grote koelwagen bewaren tot het uit-
venten kan plaatsvinden! Het wakend
oog wordt gehouden door "de Her-
berg". Er wordt regelmatig gecontro-
leerd op reinheid, de opmaak van de
salade (het oog wil ook wat), het ge
wicht en de temperatuur.

Wanneer de ochtend aanbreekt ko-
men de eerste "uitventers" binnen,
die de salades per route kunnen opha-
len. Een routeploeg bestaat meestal

uit 3 of 4 personen. Omdat niet ieder-
een gepast kan betalen, wordt aan ie
dere ploeg ook een potje wisselgeld
meegegeven! Er zijn tientallen routes,
waar van te voren al een schatting is
gemaakt van het aantal mogelijk te
verkopen salades aan de hand van de
verkopen van vorig jaar. Er wordt dus
van te voren gepland wat per route no-
dig is ! Logistiek een hele klus, met een
grote administratie, waar natuurlijk
inmiddels de computer zijn intrede
heeft gedaan!

Gedurende de dag worden de nabe
stellingen van de routes bijgemaakt
(het moet immers vers zijn) en zo
hoopt de vereniging ook dit jaar weer
ruim de 3000 stuks te behalen.

Sinds een aantal jaren is er ook een
verkooppunt bij de ingang van "de
Herberg" waar men terecht kan als
men de verkopers in de straat heeft ge
mist. Ook is de zaal het adres als men
de speciaal gemaakte grote salades
(zijn telefonisch op te geven, zie adver-
tentie) wil ophalen.

Deze grote salades zijn een specialiteit
van Sursum Corda, prachtig opge
maakt op een saladeschaal, worden de
salades van 4, 6 of 8 personen afgele
verd! U ziet het, de gehele vereniging
is met man (en vrouw) en macht in de
weer om u van heerlijke salades te
voorzien.

We kunnen Sursum Corda ondersteu-
nen door deze salades op ons menu te
zetten, hapt u gezellig mee?

Gl NDA V O R D E N

Voorlichtingslniddag nieuwe ziektekostenverzekering

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave 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.

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

OKTOBER
25 Passage Chr. Vrouwenbeweging

Lezing Oekraïne.
25 HVG Linde Ringmiddag in Lindese

molen.
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
26 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
27 Klootschietgroep de Vordense Pan.
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme, tel. 55 20 03.
30 Vorden zingt.
31 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.

NOVEMBER
2 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.

2 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis 'de Wehme'.

2 Klootschieten bij de Kleine Steege.
3 Bejaardenkring Dorpscentrum.
3 Klootschietgroep Vordense Pan.
7 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
9 Voorlichtingsmiddag thema "Halt

U valt" in het Dorpscentrum. Op-
gave Welzijn Ouderen.

9 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
9 HVG Linde, ds. J. Kool.
9 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege.
10 Klootschietgroep Vordense Pan.
12 Slipjacht, Kasteel Vorden.
14 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
16 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
16 Bazar Welfare Rode Kruis de Weh-

me.
16 Klootschieten bij de Kleine Steege.
17 Bejaardenkring Dorpscentrum.
17 Klootschietgroep Vordense Pan.
21 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
22 Chr. Vrouwenbeweging Passage, de

nieuwe gemeente Bronckhorst.
23 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
23 Klootschieten bij de Kleine Steege.
24 Klootschietgroep de Vordense Pan.
28 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
30 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
30 HVG linde, Sinterklaasavond.
30 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, de Wehme.
30 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege.

De SBO-V (Samenwerkende Bonden
van Ouderen-Vorden) heeft op don-
derdag 13 oktober j J. een voorlich-
tingsmiddag gehouden over de
nieuwe ziektekostenverzekering,
die per l januari 2006 zal gaan gel-
den.

Dit onderwerp, waarmee iedere bur-
ger te maken krijgt, heeft meer dan

100 mensen naar de grote zaal van het
Dorpscentrum getrokken, om zich te
laten informeren over hetgeen hen
per januari te wachten staat.

Door de heer G. Baan, van de Menzis-
groep werd voor de pauze een duide
lijke uiteenzetting gegeven over de
nieuwe verzekering en haar keuze
mogelijkheden.

Na de pauze had een discussiepanel,
onder leiding van oud-huisarts G.H.
Sterringa, op het podium plaatsge
nomen en trachtte de vele vragen uit
het publiek te beantwoorden.

Gelet op de reacties van de bezoekers
kon op een nuttige en leerzame mid-
dag worden teruggezien.
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75 jaar Chr.muziek vereniging

3 Sursum Corda
Vorden

Jubileumconcert
met m.m.v. Cor Bakker !

Sporthal 't Jebbink
12 november - 19.30 uur

Voorverkoop kaarten

vanaf 19.00 uur, op l en 2 november in het
Dorpscentrum (Raadhuisstraat) te Vorden.

Tarieven voorverkoop € 10,00
aan de zaal € 12,50

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

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

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

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

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

HOBBYBEURS RUURLO
zondag 30 oktober a.s. van 10.30 tot 17.00 uur

bij café rest. de Luifel Dorpsstraat 11,

info 0573-49 12 61L

TAROT CURSUS

Voor wie belangstelling
heeft in het leren leggen en
gebruiken van TAROT
kaarten.
Binnenkort start ik weer
met een cursus voor begint
ners. De cursus bestaat uit
6 lessen van 2 uur l x per
2 weken.
Er is de mogelijkheid voor
een ochtend of een avond
cursus. Voor meer infor-
matie of opgave:

Energetisch Therapeute
Joke Kempers
Telefoon: 0575-44 19 39

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.

IHARMSEN
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

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden.

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

We gaan beginnen.

VERBOUWINGSOPRUIMING

ie thema's 35% korting

2e thema's 25% korting

3e thema's 15% korting

4e thema's oeps, nog even wachten,

net binnen.

Collectie winter '04 en accessoires zo-

als underwear, riemen, rompertjes etc.

v.a. 40% korting.

Start, maandag 24 oktober t/m het op is.

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415/06-53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte

www.gzgeveltechniek.nl

Kledingverhuurbedrijf DS

Design houdt op 29 oktober

OPRUIMINGSVERKOOP

De winkel is open tussen

11-17 uur. Molenkolkweg

33, Steenderen.

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende

edities
in de gemeente

Bronckhorst

SHOWROOM OPRUIMING WEGENS COLLECTIEWISSELING
DIVERSE LEDIKANTEN, BOXSPRINGS, MATRASSEN EN BODEMS

MET KORTINGEN TOT 60%
AUPING, LATTOFLEX, JENSEN, PULLMAN

Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg, (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De Roskam),
tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.slaapspecialistdrempt.nl. email: info@slaapspecialistdrempt.nl.

Maandag open van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag/woensdag 9.00 tot 18.00 uur,
donderdag 9.00 tot 20.00 uur, vrijdag 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 9.00 tot 17.00 uur.
GRATIS: montage, bezorgen door heel Nederland, opslag voor latere levering.

d e a l e r v a n A k v a , S v e d e x , e k , P u l l m a n ,

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 eo 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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Afscheid dinsdag 25 oktober

Burgemeester Henk van der Wende
heeft een goed gevoel bij Bronckhorst

Koersbaldag bij zorgcentra Markenheem
op woensdag 26 oktober in De Bleijke

Waarnemend burgemeester Henk van der Wende van de gemeente
Bronckhorst neemt op dinsdag 25 oktober afscheid. Van 15.00 uur tot
16.00 uur is er een buitengewone raadsvergadering in zaal Het Witte
Paard in Zelhem. Aansluitend is er in dezelfde zaal een receptie tot
18.30 uur. Iedereen is dan welkom om de burgemeester persoonlijk de
hand te drukken.

Burgemeester Henk van der Wende
(65) realiseert zich dat het boeiende
werk is afgelopen. Hij ziet er niet tegen-
op, maar vindt het afscheid wel een
hele gebeurtenis. 'Er treedt een nieuwe
fase aan in mijn leven. Het afscheid
heb ik natuurlijk zien aankomen. Ik
heb wat dat betreft geen klagen'.

Henk van der Wende heeft als waar-
nemend burgemeester tien maanden
gewerkt aan de opbouw van de ge-
meente Bronckhorst. Daarvoor heeft
hij als burgemeester van Zelhem een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
voorbereidingen van de herindeling
van de nieuwe gemeente Bronckhorst.
De burgemeester kijkt met plezier
terug op de 'tijdelijke' baan. 'Het was
een buitengewoon boeiende periode.
Je weet als je aan zoiets begint dat het
soms een moeilijke begaanbare weg is.
Als waarnemer heb ik nog wat andere
ervaringen'.

WAARNEMEND BURGEMEESTER
De loopbaan van het burgemeesters-
schap van Henk van der Wende is een
beetje een wonderlijke. Hij heeft nooit
anders gedaan dan waarnemen. Dat
begon in 1996 als waarnemend bur-
gemeester in de Drentse gemeente
Dalen. Daarna is hij overgestapt naar
een aantal gemeenten in de Betuwe:
Maurik, Gendt en Neder-Betuwe. Tus-
sentijds was hij zo'n negen maanden
tijdelijk burgemeester in Brummen,
maar dat had niets te maken met de
gemeentelijke herindeling. Zelhem en
Bronckhorst waren zijn laatste jaren
als waarnemend burgemeester.
Vóór zijn waarnemersschap heeft van
der Wende een 'veel kleurige' carrière
gehad. Hij heeft jaren in de gezond-
heidszorg gewerkt als directeur van
een aantal revalidatiecentra. Zeven
jaar is hij ambtenaar geweest in Zwol-
le en heeft acht jaar in de gemeente-
raad van Doorn gezeten. 'En zo is mijn
interesse in het burgemeestersambt
gegroeid. Ik heb op die manier nogal
wat kanten van het leven leren ken-
nen. Op de een of andere manier heb
ik het allemaal kunnen gebruiken in
het burgemeestersambt'.

VERRASSING
In september 2002 is Van der Wende
als waarnemend burgemeester begon-
nen in Zelhem. In eerste instantie zou
het gaan om een periode van zestien
maanden. 'Maar toen besloot de poli-
tiek om de herindeling één jaar uit te
stellen en kwam er één jaar bij. En tot
mijn verrassing werd mij eind vorig
jaar gevraagd of ik ook de eerste tijd in
Bronckhorst wilde waarnemen. Ik ben
nu ruim driejaar aan het werk als bur-

gemeester in dit prachtig gebied'. De
scheidende burgemeester kijkt vol-
daan terug op de periode Zelhem en
Bronckhorst. Daar heeft hij een aantal
redenen voor. 'Ik heb het genoegen
gehad met twee gemeenteraden te
mogen werken waar ik het goed mee
kon vinden. Dat zelfde geldt ook voor
de beide ambtelijke organisaties. Ik
heb veel positieve contacten met de in-
woners gehad. Zeker in die Zelhemse
periode en daar denk ik uitsluitend
met genoegen aan terug'.
Het meeste wat bij Van der Wende in
de Zelhemse periode is bijgebleven, is
de geweldige activiteit van de inwo-
ners. Daar is hij van het begin af aan
van onder de indruk geweest. 'Er is
een zeer kleurrijk verenigingsleven en
een grote mate van 'cultuur bewust-
zijn'. Dat zie je niet in alle delen van
het land. Men houdt van de Achter-
hoek en van het dorp Zelhem'.

EIGEN IDENTITEIT BEHOUDEN
De voormalige gemeenten Vorden,
Hengelo, Steenderen, Zelhem en
Hummelo en Keppel zijn samen-
gevoegd tot één gemeente. Volgens
Van der Wende leek het een tijdje
terug dat het een ingewikkelde-opera-
tie zou worden. 'Het is een heel groot
gebied en beslaat een groot deel van
de westelijke Achterhoek. ledere
gemeente heeft zijn eigen cultuur en
dan kun je zien dat zo'n proces niet
altijd even gladjes verloopt. Maar ik
ben zeer tevreden op de manier zoals
het hier gegaan is'.

De vertrekkende burgemeester heeft
in de voorbereiding tot de herindeling
altijd benadrukt dat iedere voorma-
lige gemeente haar eigen identiteit
behoud. 'Dat is natuurlijk ook zo. Kijk
naar de praktijk van alledag. De cul-
tuur van iedere voormalige gemeente
zal niet wezenlijk veranderen. Maar de
inwoners moeten nu langzamerhand
wel het gevoel krijgen dat ze binnen
één gemeente wonen, werken en func-
tioneren. Natuurlijk zal daar vast nog
wel een aantal jaren over heen gaan,
wil dat echt geworteld zijn. Ik heb
sterk de indruk dat dit nu langzaam
maar zeker begint te komen'. 'Datzelf-
de geldt in ieder geval voor de ge-
meenteraad. Ik vind, dat de gemeente-
raad van meet af aan haar gezicht
naar de toekomst heeft gericht. Er zijn
natuurlijk tegenstellingen, maar ik
verbaas me er elke keer weer over hoe
snel en coöperatief de gemeenteraad
vanaf l januari 2005 heeft gewerkt'.

SAMENWERKING
Henk van der Wende heeft persoonlijk
een goed gevoel bij de nieuwe gemeen-

te Bronckhorst. In het begin van het
herindelingsproces met vijf gemeen-
ten dacht hij dat het een heel karwei
zou worden. Maar dat is hem in een
aantal opzichten erg meegevallen. Het
gevoel binnen de ambtelijke organisa-
tie vindt hij goed en hij signaleert het
goede gevoel ook bij de inwoners. Zelf
ontleent de burgemeester veel plezier
in het werk dat hij doet en dat hij in
zo'n prachtige omgeving mag werken.
'Bovendien werk je plezierig met de
vier wethouders en de secretaris die
het uitstekend met elkaar kunnen
vinden. Er is een heel ontspannende
manier van werken. Ik heb dan ook de
eerste tien maanden in Bronckhorst
ontspannend en met een prettig ge-
voel gewerkt'. Volgens Van der Wende
heeft hij zich vanaf januari 2005 altijd
'happy' gevoeld in het college van B en
W. 'Vooral als je het gevoel hebt dat
je met elkaar ergens voor staat, hoeft
de boog niet altijd gespannen te zijn.
Dat werkt perfect', omschrijft hij de
samenwerking met de wethouders.
In zijn Zelhemse periode heeft Van der
Wende meer directer samengewerkt
met de ambtenaren dan met de ambte-
naren in Bronckhorst. In Zelhem heeft
hij andere accenten kunnen leggen
omdat hij een aantal portefeuilles had.
Daardoor had de burgemeester ook re-
gelmatig en veel contact met een groot
deel van de ambtelijke organisatie. In
Bronckhorst had hij alleen de wette-
lijke taken als Openbare orde en Hand-
having veiligheid onder zich. 'Dan heb
je maar een beperkt contact, zeker
hier waar 240 mensen rondlopen'.

RAADSVERGADERING
Als voorzitter van de gemeenteraad
voelde de burgemeester zich als een
vis in het water. Soepel en met veel
takt leidde hij de raadsvergadering die
hij elke keer weer als een uitdaging
zag. Van der Wende: 'Ik heb het altijd
belangrijk gevonden dat een gemeen-
teraad ontspannend maar anderzijds
zakelijk geleid moet worden. Ik vind
dat ook een taak van de burgemeester.
Ach', relativeert hij, 'het moet ook een
beetje bij je karakter passen en je
moet er de vaardigheden voor hebben.
Maar belangrijk is dat je het gemeen-
schappelijk doel voor ogen houdt. Een
enkele keer als het wat spannend
werd, probeerde ik, met een bepaalde
mate van humor, iedereen weer de
goede kant op te krijgen'. Zowel in Zel-
hem als in Bronckhorst was de raads-
vergadering voor hem een uitdaging,
'ledere keer is er een zekere gevoel van
spanning om met elkaar er iets goeds
van te maken en te zorgen dat er goe-
de besluiten worden genomen. Daar
moet je je goed op voorbereiden',
vindt Van der Wende. 'En dat is me
niet zo slecht afgegaan geloof ik', zegt
hij met een lachende ondertoon.

VEEL ACTIVITEITEN
'Wat mij het meeste bij is gebleven als
burgemeester van Bronckhorst? Nou,
dat is heel veel', zegt hij na een korte
stilte. 'Ik heb er veel beelden bij', en
geeft een opsomming met een verdui-
delijking. 'Vanaf eind maart ben ik
ieder weekend, op één uitgezonderd,
in de weer geweest met alles en nog
wat zoals de bekende volksfeesten en
vele andere activiteiten in dit gebied.
In deze periode van het jaar is er veel
te doen. Daar denk ik met veel plezier
aan terug. Het gaf mij ook de kans om
de hele gemeente in z'n totaliteit te
leren ontdekken'. Hij somt een reeks
activiteiten en evenementen op in de
voormalige vijf gemeenten waar hij
aanwezig was.

Henk van der Wende gaat met pensi-
oen. Hij blijft wel doorgaan met een
aantal bestuurlijke functies. 'Maar
eerst ga ik maar eens een balans zoe-
ken na mijn afscheid en ga ik samen
met mijn vrouw leuke dingen doen'.
Henk van der Wende wordt opgevolgd
door Henk Aalderink die maandag
14 november wordt geïnstalleerd als
de nieuwe burgemeester van de ge-
meente Bronckhorst.

De zes verzorgingstehuizen van
Stichting Markenheem gaan on-
derling strijden om de koersbal-
titel. De Markenheem koersbal-
wedstrijd wordt gehouden op
woensdag 26 oktober in zorgcen-
trum De Bleijke aan de Beukenlaan
in Hengelo. De aanvang van de eer-
ste wedstrijd is om 14.00 uur. De
prijsuitreiking is om 1630 uur.

Omdat er in elk tehuis regelmatig
koersbal wordt gespeeld en enkele te-
huizen ook wedstrijden tegen elkaar
spelen, is het idee ontstaan om een
koersbaldag te houden. Inmiddels
hebben zich zo'n zeventig spelers van
de zes tehuizen opgegeven voor de
competitie. De twee locatiemanagers
André Endeman en Bart Bouwhuis tre-
den op als scheidsrechter.

De zes zorgcentra van Markenheem
die met een koersbalteam naar De
Bleijke gaan zijn: De Bleijke Hengelo,
De Zonnekamp Zelhem, Croonemate

en Schavenweide beiden uit Doetin-
chem, Hyndendael Hummelo en Ma-
ria Postel Keijenborg. Voor supporters
en overige belangstellenden is er
voldoende gelegenheid om te komen
kijken naar de sportieve verrichtingen
van de koersballers. Op de galerijen
van de eerste en tweede verdieping in
de Bleijke is genoeg plaats voor alle
supporters om de spelers aan te moe-
digen. De organisatie ziet uit naar een
bijzondere sportieve happening, waar
ook veel gelegenheid is om mensen
uit andere tehuizen te ontmoeten.

Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur ontvangst met een drankje.
12.00 uur warme maaltijd. 13.00 uur
kennismaking met de zes teams door
middel van een videofilm. 13.45 uur
koffie/thee. 14.00 uur wedstrijd 1.
14.30 uur wedstrijd 2. 15.00 uur wed-
strijd 3. 15.30 uur pauze. 16.00 uur
finale. 16.30 uur bekeruitreiking.
16.45 uur broodje koffie/thee. 17.30
uur vertrek naar eigen tehuis.

Een bijzonder evenement voor Ruurlo en omgeving

Emmy Verhey en
Klara Wtirtz in de NH kerk

Emmy Verhey heeft eigenlijk geen
introductie nodig, zij is immers be-
roemd om haar vioolspel dat van
een buitengewone gevoeligheid en
technisch elan is; van een doorleef-
de rijpheid die weinig violisten
kunnen benaderen. Het niveau van
haar spel is het resultaat van een
leven dat volledig in dienst staat
van de muziek.

Dankzij haar grote professionaliteit en
haar integer artistiek idealisme is zij
al veertig jaar een veelgevraagd soliste.
Niet alleen op de Nederlandse muziek-
podia maar ook in de concertzalen
van internationale betekenis is haar
vioolspel regelmatig te horen. De op-
merkelijke diversiteit van haar reper-
toire is illustratief voor haar muzikale
veelzijdigheid en technisch vakman-
schap. Uiteindelijk geeft zij een grote
viooltraditie door die een aantal illus-
tere voorgangers kent.
De weg naar een internationale carriè-
re begon op haar 17e jaar (1966) in
Moskou als finaliste van het prestigi-
euze Tsjaikovsky Concours, gevolgd
door het winnen van het Nederlandse
Nationaal Vioolconcours Oskar Back
in 1967. De prijs die hieraan verbon-
den was maakte het haar mogelijk om
een jaar lang in Rusland te studeren
bij de beroemde violist David Oistrach.
Terug in Nederland won zij het
Trompconcours (1971).
Als soliste trad zij op met dirigenten
als Chailly, Dorati, Haitink, Kersjes,
Marriner, Vonk, De Waart, Fournet,
Benzi, Entremont en Spanjaard. Zij
concerteerde o.a. samen met Yehudi
Menuhin, Igor Oistrach, Misha Maisky,
Antonio Meneses, Youri Egorov en
Janos Starker.
Haar betrokkenheid bij jonge musici
leidde in 1991 mede tot de oprichting

van het strijkersensemble Camerata
Antonio Lucio, waarin jong talent de
kans krijgt podiumervaring op te
doen in binnen- en buitenland. Zij
maakte talloze opnames voor radio en
televisie, op grammofoonplaten en
cd's. Emmy Verhey bespeelt een Guar-
nerius uit 1676.

Klara Würtz werd geboren in Boeda-
pest/Hongarije en begon op haar vijfde

' met pianospelen. Op veertienjarige
leeftijd werd ze toegelaten tot de Fe-
rence Liszt Muziekakademie aldaar.
Zij volgde lessen bij Zoltan Koes is, l;e-
renc Rados en György Kurtag, en kreeg
beurzen van Andras Schiff voor zijn
masterclasses in Prussia Cove, Enge-
land. In 1985 won zij de Ettore Pozzoli
Pianocompetitie in Milaan. Drie jaar
later viel viel zij in de prijzen op de In-
ternationale Pianocompetitie van Du-
blin. In 1989 behaalde Klara Würt/.
haar diploma cum laude aan de Fe-
renc Liszt Akademie in Boedapest als
uitvoerend musicus en muziekpeda-
goge.
Vanaf 1991 stond Klara onder contract
bij Columbia Artists Management,
New York en speelde meer dan 100
concerten in 38 verschillende staten
van Amerika waaronder op het Ravi-
nia Festival in Chicago en het Kennedy
Centre in Washington D.C., maar ook
in Canada en Europa. Als soliste trad
zij op met vele internationale orkesten
en neemt ze deel aan verschillende
festivals o.a. in Frankrijk en de VS. In
het voorjaar van 2003 debuteerde Kla-
ra Würtz in de Carnegie Hall in New
York en de Boston Symphony Hall met
het Boston Symphony Orchestra o.l.v.
Bernard Haitink.

In april 2003 gaf zij een succesvol solo-
recital in de Grote Zaal van het Am-
sterdamse Concertgebouw. Zij heeft
veel opnamen gemaakt voor radio en
televisie. Ook als kamermusicus is zij
zeer aktief, zij maakt deel uit van
Klaviertrio Amsterdam, vormt een
duo met celliste Timora Rosler en
speelde samen met violisten alsjanine
Jansen en Dmitri Makhtin. Sinds 1996
woont en werkt zij in Amsterdam en
is docente aan het Utrechts Conser-
vatorium.
Klara Würtz, en Emmy Verhey, treden
op 6 november a.s. op in de Ned. Her-
vormde kerk te Ruurlo. Aanvang 15.00
uur.Ter gelegenheid van dit bijzondere
concert stelt pianohandel Westera
haar Bösendorfër vleugel ter beschik-
king. Kaartjes zijn te verkrijgen bij Alex
Schoenhandel en Groot Jebbink Bloe-
menmagazijn in de Dorspsstraat te
Ruurlo en indien nog beschikbaar van-
af 14.00 uur bij de ingang van de kerk.
Informatie bij mevrouw N. de Leeuw,
tel. (0573) 45 38 30 en
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griff ie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer]
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer:2851 04497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken,
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr8.30-12.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

Installatie Henk Aalderink als burgemeester van
Bronckhorst op 14 november in gemeentehuis
Inwoners en vertegenwoordigers verenigingen, bedrijven en organisaties van harte welkom

Met trots installeert de gemeente Bronckhorst Henk Aalderink op
14 november a.s. als nieuwe burgemeester. Dit gebeurt officieel tijdens
een buitengewone raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat in Hengelo Gld. Aansluitend is er van 16.30 tot 18.30
uur een receptie. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen,
bedrijven, istanties en organisaties zijn van harte uitgenodigd bij deze
welkomstreceptie aanwezig te zijn.

Aalderink is 56 jaar en woont in
Doesburg. Sinds november 2001
was hij lid van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Gelderland. Daar-
voor is hij achtereenvolgens raadslid
en wethouder geweest van de ge-
meente Doesburg. Tijdens zijn wet-
houderschap was Henk Aalderink
tevens lid van Provinciale Staten.
De beoogde burgemeester is lid van
de VVD, maar heeft naar eigen zeg-
gen 'een sociale en liberale kamer
in één hart'. Basis voor zijn handelen
zijn vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid, sociale recht-
vaardigheid en gelijkwaardigheid
van alle mensen. Henk Aalderink wil
met een open, resultaatgerichte en
inspirerende houding een belangrij-
ke impuls geven aan de nieuwe
gemeente Bronckhorst. Hij krijgt de
portefeuilles:
• handhaving, openbare orde en

veiligheid
• communicatie/promotie
• recreatie/toerisme

Wij zien u graag de 14e.

Gemeentehuis 's middags gesloten
Door de installatie van de nieuwe
burgemeester zijn de balies in het
gemeentehuis die middag gesloten.
U kunt op 15 november weer terecht
bij de afdelingen Publiekszaken,
Werk, inkomen en zorg en Openbare
orde.

Gemeente overlegt met provincie over verbeteren verkeers-
veiligheid op N 330

De provincie wil in combinatie met
groot onderhoud de verkeersveilig-
heid op de N 330 verbeteren. Tussen
Velswijk en Hummelo gebeuren re-
gelmatig ongevallen. De provincie
wil de maximumsnelheid verlagen
van 80 naar 60 km/u en verkeers-
remmende maatregelen treffen.
De gemeente is hierover om advies
gevraagd. De N 330 (tussen Velswijk
en Hummelo) is in Bronckhorst een
belangrijke oost-west verbinding.
De gemeente vindt voor deze weg
naast een goede verkeersveiligheid,
de bereikbaarheid van de kernen en
het achterland en een redelijke
doorstroming van belang.

De belangrijkste knelpunten op de
route zijn:
• De kruising N 330 - Keijenborgse-

weg. Op dit moment is de Keijen-
borgseweg de logische doorgaan-
de route. Hierdoor ontstaan op
deze weg en de Oude Kruisberg-
seweg klachten oververkeershin-
der. De provincie wil de kruising
reconstrueren zodat de Keijen-
borgseweg de onderschikte aan-
sluiting wordt en de N 330 de
doorgaande route.

• Er zijn enkele gevaarlijke bochten
en kruisingen. De aansluiting met

de Broekstraat is een haakse
bocht waar de adviessnelheid 30
km/u is. Dit is onwenselijk voor
een provinciale weg. De bocht kan
niet aangepast worden zonder
bomen te kappen in dit mooie
natuurgebied. Reden te meer om
te kiezen voor een andere wég-
inrichting.

• N 330 ter hoogte van Wittebrink.
Over enkele honderden meters
ontbreekt hier een fietspad. Fiet-
sers moeten gebruik maken van
suggestiestroken. Het is niet
mogelijk vrijliggende fietspaden
aan te leggen. Ook hier kan naast

de verlaging van de toegestane
snelheid een nieuwe weginrich-
ting uitkomst bieden.

• Op de kruising met de Hessenweg
vinden burgemeester en wethou-
ders het aan te raden een plateau
aan te leggen. Op die plek steken
veel fietsers over. Een plateau
verhoogt de attentie en verlaagt
de snelheid. Daarnaast is een
plateau op de kruising met de
Horstweg wenselijk omdat er
geregeld omgelukken gebeuren.

In tegenstelling tot de provincie vin-
den burgemeester en wethouders

Vergadering
Algemeen bestuur
Delta 4 november
Het Algemeen bestuur van Delta
vergadert op 4 november a.s. De
vergadering begint om 10.30 uur
en vindt plaats bij Delta aan de Han-
delskade 2 in Zutphen. Op de agenda
staat een voorstel tot wijziging van
de gemeenschappelijke regeling.
De vergadering is openbaar.

Delta is uitvoerder van de Wet socia-
le werkvoorziening in de gemeenten
Bronckhorst, Brummen, Lochem,
Voorst en Zutphen en biedt hierbij
werk aan ongeveer 1.000 medewer-
kers met een arbeidshandicap.

Recreatieschap
Achterhoek-Liemers
vergadert op 7 november

Recreatieschap Achterhoek-Liemers
vergadert op 7 november a.s. om
15.00 uur in het gemeentehuis van
Doetinchem. De vergadering is open-
baar. Op de agenda staan onder meer
de volgende onderwerpen:
• Vaststelling controle- en

financiële verordening
• Cijfers per 1 september 2005
• Subsidieverzoek Gastvrij

Achterhoek
• Parkeertarieven 2006 t/m 2008
• Strategische samenwerking

ABT/VW-Achterhoek en RAL
• Erfpacht of verhuur grond

kinderboerderij Horsterpark

De vergaderstukken liggen ter inza-
ge op het kantoor van het Recreatie-
schap Achterhoek-Liemers,
Spalderkampseweg 1, 6999 AG
in Hummelo.

een snelheidverlaging van 60 naar
80 km/u over de gehele route niet
noodzakelijk. B en w stellen een
maximumsnelheid van 60 km/u
voor, tussen km 1.8 (eerste bocht na
Hummelo) en km 5.2 (Eckhorster-
straat) ondersteund met een mini-
mum aan fysieke verkeersremmen-
de maatregelen en het aanpassen
van de wegmarkering. De andere
delen van de weg zijn overzichtelijk
genoeg voor 80 km/u, bovendien is
60 km/u op die stukken moeilijk af te
dwingen. Het tijdsverlies op de route
blijft hierdoor ook beperkt.

De N 330 is een provinciale weg,
waar Bronckhorsters veel mee te
maken hebben, maar de provincie
beslist erover.
De gemeenteraad bespreekt het
b en w voorstel eind november. Het
gezamenlijke standpunt van b en w
en raad van Bronckhorst neemt de
provincie mee bij het maken van de
definitieve plannen. Vanzelfspre-
kend organiseert de provincie ook
een inloopavond waar aanwonenden
en belanghebbenden hun mening
kunnen geven. Het is de bedoeling
dat de wegwerkzaamheden in de
eerste helft van 2006 worden uitge-
voerd.



Werken aan de weg in Bronckhorst Informatieavond herinrhchting dorpskern Baak

Op verschillende plekken in de
gemeente wordt aan de weg
gewerkt. Onder andere vinden
onderhoudswerkzaamheden plaats
aan het asfalt op de Rozenstraat,
Molenkolkweg en Broekstraat in het
buitengebied van Steenderen en de
Horstweg en Koeweg in Hummelo
en Van der Hardt Abersonlaan in
Laag-Keppel. Verder wordt ook het
fietspad Toldijkseweg/Kruisbrinkse-

weg in Toldijk voorzien van een nieu-
we laag asfalt. Ook is er onderhoud
aan verschillende klinkerwegen.
Onder andere de Weidemanweg in
Vorden en Schovenweg en Heurne-
weg in Zelhem worden opnieuw
bestraal.

De rotonde Zutphenseweg/Rondweg
in Vorden is nagenoeg klaar en
opengesteld voor het verkeer.

Op 8 november a.s. houdt de
gemeente een informatieavond in
zaal Herfkens in Baak over de
reconstructie van de Wichmondse-
weg en de herinrichting van de
Pastoriestraat in Baak. Geïnteres-
seerden zijn van harte welkom deze
bijeenkomst bij te wonen. Bewoners
van de Wichmondseweg en de
Pastoriestraat krijgen een persoon-
lijke uitnodiging. Op deze informa-
tieavond zijn tekeningen te zien en
wordt informatie gegeven over de
inrichting.

Gelegenheid tot stellen van vragen
Ook is er gelegenheid tot het stellen
van vragen. De avond begint om
20:00 uur.

Route buslijn 51 in Bronckhorst stand van zaken
De gemeente gaat op korte termijn
overleggen met de provincie over
eventuele wijzigingen in de route
van buslijn 51. Met de enquêteresul-
taten in de hand geeft de gemeente
bij de provincie aan dat de route
door Keijenborg ingekort kan wor-
den door een halte in te richten nabij
de kruising van de Kroezerijweg met
de Hengelosestraat. Van de Keijen-
borgers die de enquête invulden, gaf
het merendeel aan het vooral van
groot belang te vinden dat de bus in
Keijenborg blijft komen, maar zich
te kunnen vinden in een verkorting
van de route door een wijziging van
de halteplaats. Wel vinden ze het

belangrijk dat de nieuwe halte voor-
zien is van een abri, fietsenstalling
en reisinformatie. De gemeente
stelt de provincie hiervan op de
hoogte.

Hengelo centrum versus Rondweg
Het weghalen van de halte uit het
centrum van Hengelo en deze ver-
plaatsen naar de rondweg heeft niet
de voorkeur van de respondenten.
Ook de gemeente wil de halte aan de
Raadhuisstraat graag handhaven.
De provincie geeft aan dat de toege-
stane verkeersnelheid op de cen-
trumwegen (Vordenseweg/Raad-
huisstraat/Banninkstraat) dan van

30 van naar 50 km/u verhoogd moet
worden. Dit kan echter alleen als de
weg opnieuw wordt ingericht. De
meeste gebruikers geven overigens
aan dat zij de bus wel blijven gebrui-
ken als deze uit het centrum weg-
gaat. De leefbaarheid en bereik-
baarheid van de centrumvoorzienin-
gen zijn redenen om de bus in het
centrum te willen houden. De ko-
mende anderhalfjaar staan veel
bouwactiviteiten op stapel in het
Hengelose centrum. Deze kunnen
tot gevolg hebben dat de route tijde-
lijk wordt omgeleid via de Rondweg.
Dit zou een goed moment zijn om te
bekijken hoe dit werkt. Na deze

Herinrichting
In Baak staat een herinrichting van
de dorpskern op stapel. De Wich-
mondseweg van de Pastoor Teub-
nerstraat tot aan de Van Der
Heijdenstraat wordt heringericht.
De rijbaan krijgt een nieuwe laag
asfalt, er komen parkeerstroken en
aan beide kanten van de weg worden
brede trottoirs aangelegd. Ook wor-
den groenvlakken met bomen langs
de weg aangeplant. Het asfalt rond
het kerkplein voor de St. Martinus-
kerk wordt vervangen door klinkers.
Er komen twee plateaus, op de hoek
't Baaken/Pastoriestraat en op de
hoek Wichmondseweg/Pastorie-
straat. De beukenbomen blijven
staan.

bouwwerkzaamheden stond al een
herinrichting van de wegen in het
centrum (Kerkstraat, Raadhuisstraat
en Banninkstraat) gepland (in 2006/-
2007). Een eventuele definitieve wij-
ziging van de halte naar de Rondweg
of verandering van de snelheid op de
centrumwegen van 30 naar 50 km/u
kan dan meegenomen worden.

Tot slot
Het wijzigen en daardoor inkorten
van de route van buslijn 51 is belang-
rijk om aansluitingen te kunnen
(blijven) halen. De beslissing erover
ligt uiteindelijk bij de provincie
Gelderland.

Verder wordt de bestrating rondom
de kerk aangepast en komt er een
pad naar de nieuwe ingang van de
kerk.

Aangepaste plannen
Al eerder, in november vorig jaar, is
er een informatie/inspraakavond
gehouden. Naar aanleiding van in-
spraak en ontwikkelingen rondom
de kerk zijn de oorspronkelijke
plannen iets aangepast. Met de
herinrichting van het centrum van
Baak denkt de gemeente een posi-
tieve impuls te geven aan de dorps-
kern.

Wij begroeten u graag de 8e.

UIT DE RAAD
Raadsvergadering 27 oktober
De gemeenteraad van Bronckhorst
vergadert op 27 oktober om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis aan de Raadhuisstraat in
Hengelo Gld. U bent van harte
welkom deze openbare vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende onderwer-
pen:

• Planschadevergoeding
Kattekolkweg 2 in Zelhem
B en w stellen de raad voor om de
eigenaren van de woning plan-
schadevergoeding toe te kennen
in verband met de verslechtering
van de planologische situatie
door de aanleg van een rondweg
in Zelhem.

Toeristen- en forensenbelas-
ting
In juni 2005 hebben b en w de
raad voorgesteld de tarieven toe-
ristenbelasting'met ingang van
2006 te verhogen. In overleg met
de recreatieondernemers is een

tariefsysteem ontworpen dat
tegemoet komt aan hun uitgangs-
punten en wensen.

• Tussenrapportage werkgroep
onderzoek gezamenlijke
rekenkamercommissie.
De werkgroep doet een tussen-
rapportage. Voorgesteld wordt
om in te stemmen met het profiel
(ambitieniveau e.d.) en de werk-
groep de vervolgopdracht te
geven de procedure verder uit te
werken in een ontwerpraadsvoor-
stel, -verordening, -samenwer-
kingsovereenkomst, -begroting,
-functieprofiel voor voorzitter,
secretaris/onderzoeker en leden
van de rekenkamercommissie en
eventuele andere relevante docu-
menten.

• Huisvesting gemeentelijke
organisatie
Met een huisvesting op twee
locaties bieden gemeentehuis en
-kantoor ruimte aan respectieve-
lijk 60 en 180 medewerkers. Met
de eigenaar van de grond waarop
het gemeentekantoor is geves-
tigd en direct omwonenden, is
afgesproken dat deze huisvesting
tijdelijk is t/m 2009. Het gebouw
is hier in principe ook op ge-
bouwd. B en w leggen de raad
daarom nu een voorstel voor om
voorbereidingen te treffen voor
een nieuw, permanent gemeen-
tehuis in Hengelo Gld.

• Visie op jeugdbeleid
De gemeente wil jongeren de
mogelijkheden bieden op te
groeien tot volwaardige en zelf-
standige burgers. Ze moeten
zich, zowel in als buiten de thuis-
situatie, kunnen ontwikkelen op
een veilige en evenwichtige ma-
nier. Daarom moeten ze in de
gemeente kunnen leren, spelen,
sporten, uitgaan, ontspannen en
zich cultureel ontplooien. Het
beleid moet ook gericht zijn op
werk, inkomen en zelfstandig
wonen voor jongeren.

• Beleid nieuwe landgoederen
Voor het grondgebied van de
voormalige gemeenten geldt voor
elk gebied momenteel een eigen
beleid met betrekking tot het al
dan niet mogelijk maken van
nieuwe landgoederen.
Dit varieert sterk door de zeer
diverse landschapstypen en de
verschillende uitgangspunten van
beleid. Om tot nieuw en eenduidig
beleid te komen, wordt de raad

gevraagd een aantal uitgangs-
punten te benoemen. Het provin-
ciale beleid geldt als randvoor-
waarde. Als definitie voor een
nieuw landgoed geldt: 'Een open-
baar toegankelijk bos- en/of
natuurcomplex (al dan niet met
overige gronden) met daarin een
woongebouw van allure met
maximaal drie wooneenheden en
een minimale omvang van het
nieuwe bos of natuurgebied van
5 ha'.

• Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) Bronckhorst
De Algemene Plaatselijke Veror-
deningen van de vijf voormalige
gemeenten gaan samen tot één
Bronckhorst-APV. De APV'svan
de vijf gemeenten verschilden
niet echt veel van elkaar; ze han-
teerden allemaal het model van
de VN G, de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten.

• Bestemmingsplan Buitengebied
Steenderen 2004;
Reigersvoortseweg U
Voorgesteld wordt het ontwerp-
bestemmingsplan ongewijzigd
vast te stellen. Het plan biedt de
mogelijkheid om de burgerwo-
ning Reigersvoortseweg 4 te spit-
sen in twee wooneenheden.

• Bestemmingsplan Buitengebied
Steenderen 2005; Zutphen-
Emmerikseweg 75, Baak
Voorgesteld wordt het ontwerp-

bestemmingsplan ongewijzigd
vast te stellen. Het plan regelt de
wijziging van de bedrijfswoning
Zutphen-Emmerikseweg 75 in
Baak in een burgerwoning.

• Bestemmingsplan Landgoed
Groot Otten, Bielemansdijk 1a
in Zelhem
Voorgesteld wordt het ontwerp-
bestemmingsplan ongewijzigd
vast te stellen. Het plan biedt de
mogelijkheid om de bedrijfs
gebouwen op het perceel
Bielemansdijk 1a te slopen en
een landgoed op te richten op
8.35 hectare grond rondom de
boerderij.

Voor meer informatie over de
inhoud van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de Griffie van
de gemeente (zie onder) of de web-
site www.bronckhorst.nl raadple-
gen onder gemeente/bestuursin-
formatiesysteem. De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op
24 november a.s.

Spreekrecht
Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren over één van de
agendapunten, dient u dit bij voor-
keur 24 uur van tevoren te melden
bij de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mailgriffie@bronckhorst.nl
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Zelhem, Stationsplein, 12 november 2005 vanaf 14.00 tot 16.00 uur, aankomst Sinterklaas +

rondgang
• Halle. zaal Nijhof, Dorpsstraat 11-13,12 november 2005 van 20.00 tot 22.00 uur,

najaarsconcert
• Laag-Keppel, 19 november 2005 vanaf 14.00 tot 16.00 uur, intocht Sinterklaas. Aankomst bij de

brug over de oude IJssel. Van daaruit in optocht naar het nabij gelegen kasteel
• Vorden, sporthal 't Jebbink, 20 november 2005 van 10.00 tot 16.00 uur, antiek-crea-vlooien-

markt
• Halle, perceel Fortstraat. 25 november 2005 van 20.00 tot 02.00 uur, jubileumfeest halve

Abrahams en Sarahs
• Hengelo Gld., Gompertsdijk 5A, 31 december 2005 vanaf 09.00 tot 18.00 uur, carbid schieten
• Hummelo, achterste gedeelte van het grote weiland aan de Greffelinkallee, 31 december 2005

vanaf 10.00 tot 16.00 uur. carbid schiet toernooi
• Keijenborg, in wei achter het huis aan de Sint Janstraat 32, 31 december 2005 vanaf 10.00 tot

17.00 uur, carbid schieten
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• Halle, Dorpsstraat/Landeweerdweg, 31 december 2005 vanaf 11.00 tot 19.00 uur, carbidfeest
• Hengelo Gld.. Groenendaalseweg 1A.31 december 2005 vanaf 12.00 tot 18.00 uur, carbid

schieten/oudejaarsdag
• Hengelo Gld..Wichmondseweg 41. 31 december 2005 vanaf 13.00 tot 18.00 uur, carbid schieten
• Vorden, Lankhorsterstraat 19, richting weilanden, 31 december 2005 vanaf U.00 tot 16.30 uur,

carbid schieten met buurt
• Vorden, weilanden achter Het Hoge 37, 31 december 2005 vanaf 14.00 tot 17.00 uur, carbid

schieten met de familie
• Drempt, Zomerweg 67A, 31 december 2005 vanaf U.OOtot 18.00 uur, carbid schieten
• Hummelo en Keppel, weilanden, bouwland, door bos en kruist soms wegen, 7 januari 2006

vanaf 11.45 tot 16.30 uur, slipjacht
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 Bronck-
horst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en
veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Bouwvergunningen
• Halle, Dorpsstraat-Kerkstraat, bouwen 3 grondgebonden woonappartementen en

commerciële ruimte
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 17, plaatsen toegangspoort
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 14, vernieuwen en vergroten keuken/berging
• Keijenborg, Uilenesterstraat 20, gedeeltelijk vergroten opslagruimte/garage
• Steenderen, Emmerweg 6, oprichten/bouwen dierenverblijf
• Vorden, Almenseweg 11, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Het Jebbink 4a, gedeeltelijk veranderen van een gevel van een bijeenkomstruimte
• Vorden, Industrieweg 1, geheel veranderen bedrijfspand
• Vorden, Ruurloseweg 41, bouwen schuur
• Vorden, Wilhelminalaan 13, geheel vernieuwen garage/berging
• Zelhem, hoek Hummeloseweg/Orchideestraat, realiseren 12 appartementen, van wonen en

winkel naar wonen

Voorgenomen vrijstelling
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepas-
sing" van:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, park Ruesink's Bongerd aan de Burgemeester Rijpstrastraat (achter bibliotheek),

voor de (her)bouw van het Ludgerkerkje, geldend bestemmingsplan 'Komplan fase III, IV en V'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 27 oktober t/m
7 december 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) 75 02 50.

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

Verleende vergunningen, ontheffingen en vrijstel-
lingen met bezwaarmogelijkheid
Kapvergunningen
Verzonden op 21 oktober 2005:
• Baak, Toverstraat 4, voor het vellen van diverse bomen. Geen herplantplicht.
• Drempt, Tellingstraat 7, voor het vellen van 300 m2 bosplantsoen. Geen herplantplicht.
• Hoog-Keppel, Valkenbos 11, voor het vellen van één den. Herplantplicht.
• Hummelo. Keppelseweg 23, voor het vellen twee berken en één wilg. Herplantplicht.
• Steenderen, Begoniastraat 5, voor het vellen van vier elzen en vier berken. Herplantplicht.

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 18 oktober 2005:
• Vorden, Dr. W.C.H. Staringstraat 8, vernieuwen kozijn dakkapel
Verzonden op 19 oktober 2005:
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 43, gedeeltelijk veranderen voorgevel pand

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 17 oktober 2005:
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen van chemicaliënopslagboxen en een tank voor de

opslag van zoutzuur
Verzonden op 18 oktober 2005:
• Vorden, Reeoordweg 2c, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 19 oktober 2005:
• Hengelo Gld., Elferinkdijk 8, geheel veranderen van een werktuigenloods, verleend met toe-

passing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructie-
plan Achterhoek en Liemers

• Zelhem, De Savornin Lohmanstraat 3. bouwen garage/berging, verleend met vrijstelling op
grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 20 oktober 2005:
• Halle, Veengoot 8, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Populierenweg 1, plaatsen tuinhuisje, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
Verzonden op 20 oktober 2005:
• Vorden, Zutphenseweg 117, vervangend bouwen bijgebouw, 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 aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen 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 of Openbare werken. In het bezwaarschrift
moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening.

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

Verleende vergunningen, ontheffingen en vrijstel-
lingen met beroepmogelijkheid
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 oktober 2005:
• Zelhem, Brunsveldweg 7, voor het tijdelijk bewonen van een garage (geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied herziening 2-1988')

Mogelijkheden voor beroep

Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, in verband met asfaltonderhoudswerkzaamheden is de Broekstraat van de

Beukenlaan tot de Bakermarksedijk van 24 t/m 28 oktober, afgesloten voor alle verkeer.
Aanwonenden blijven gedurende deze werkzaamheden, zij het met enige hinder, bereikbaar

• Laag-Keppel, in verband met asfaltonderhoudswerkzaamheden is de Van der Hardt Aberson-
laan van Rijksweg N317 tot aan het Nachtengaalplein van 31 oktober t/m 11 november,
afgesloten voor alle verkeer. Aanwonenden blijven gedurende deze werkzaamheden, zij het
met enige hinder, bereikbaar

• Laag-Keppel, bebouwde kom, de hoofdrijbaan N 814 is op 27 en 28 oktober 2005 afgesloten
voor het verkeer in verband met onderhoudswerkzaamheden door de provincie aan het asfalt.
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het voetpad. Aanwonenden blijven
bereikbaar. Het overige verkeer wordt omgeleid.

• Zelhem, bebouwde kom, de hoofdrijbaan N330 is van 31 oktober t/m 4 november 2005
afgesloten voor het verkeer. De provincie voert in die periode onderhoudswerkzaamheden uit
aan de verharding. De weg wordt afgesloten tot de nieuwe verbindingsweg (rotonde).
Aanwonenden en bedrijven blijven bereikbaar. Fietsers kunnen de weg wel gebruiken. Het
(overige) verkeer wordt omgeleid.

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

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied 2004 Ruurloseweg 80 en
80-a|GOMA)
Het bestemmingsplan Buitengebied 2004 Ruurloseweg 80 en 80a (GOMA) is onherroepelijk
geworden. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van een in plaatbewerking gespecialiseerd
metaalbedrijf op het perceel Ruurloseweg 80 en 80a in Hengelo Gld. en opname van
voormalig café 'de Zandheuvel' binnen de begrenzing van de bestemming 'bedrijfsterrein' van
het metaalbedrijf.

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 hiervoor een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Wet milieubeheer
Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 27 oktober t/m 7 december
2005 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer
ter inzage:

• Wichmond, Lankhorsterstraat 28, voor het uitbreiden van een inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer waarop het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheervan
toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op een garagebedrijf met de volgende
activiteiten:

- herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen (auto's)
- wassen van motorvoertuigen (auto's)
- opslag van onderdelen en hulpstoffen

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht

van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften betreffende
het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer.
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Verordeningen
Verordening Gemeentelijke Basisadministratie
B en w zijn van plan de gemeenteraad voor te stellen de Verordening Gemeentelijke basisadmini-
stratie persoonsgegevens vast te stellen. De ontwerpverordening ligt vanaf 24 oktober 2005,
gedurende zes weken op werkdagen van 8.30 uur tot 15.00 uur, ter inzage in het gemeentehuis,
afdeling Publiekszaken.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, tegen deze ontwerpverordening, naar keuze
mondeling, dan wel schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden ingediend bij b en w. Voor uw mondelinge zienswijze, of voor meer informatie,
kunt u contact opnemen met de heer F. Bell, afdeling Publiekszaken, tel. (0575) 75 02 13.

'auteuils voor jong en oud.

799.

Fauteuil Elba
met drukveer

Sta-op
fauteuil
met
motoren

In leder, verstelbaar

770.-

Verstelbare
ergonomische
fauteuil in leder

735.-

HELMINK HEEFT EEN RUIME COLLECTIE RELAXFAUTEUILS VOOR UNIEK ZITCOMFORT OP MAAT.
MET VERSTELBARE RUG/ZITTING, ZIT- OF FAUTEUILLIFT OF HOOG/LAAG INSTELLING.
IN ZOWEL IN KLASSIEK ALS MODERN. ALLE MODELLEN ZIJN LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN STOF
OF LEER EN MET DIVERSE MASSAGEPROGRAMMA'S. EN U KUNT KIEZEN TUSSEN ELEKTRISCHE OF
HANDBEDIENING. KOM EENS PROEFZITTEN IN ONZE TOONZALEN OF BEL ONS VOOR INFORMATIE.

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
EN J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

Seniorencomfort voor u persoonlijk op maat!
Seniorenfauteuils worden (eventueel bij u thuis of
we halen u op) aangemeten naar uw persoonlijke
comfortwensen en lichaamseigenschappen.
Bel ons voor een VRIJBLIJVENDE demonstratie. «p

HELMI :
meubelen m w

N K M HUI

Oktober = actiemaand met kortingen oplopend tot 35%

Bij aankoop van een keuken:
diverse soorten
granieten aanrechtbladen 1/2 prijs

Showroomvoorraad vloertegels
Licht, 43 x 43 cm. Actieprijs e 19,50 m'

Zaterdag 29 oktobei
kookprimeur in
de Achterhoek

Alléén in vestiging Hengelo Gld

Bezoek snel één van onze show-
rooms. Gedurende de gehele
maand oktober kans op een

fantastische zweef-
vlucht boven de Veluwe!

WIN EEN ZWEEFVLUCHT!

Keralijn Flat

Wastafelmeubel
met spiegelkast
Normaal € 1.450,- 4 +rt\

€ 1.150,-nu voor

Showroomvoorraad wandtegels
Wit/grijs en pergamon/beige,
20 x 25 cm. Actieprijs € 13,~ m2

• Gratis opslag voor latere levering mogelijk.

• Showroomkeukens tot 60% korting

HCI. Helemaal mijn idee.

Alle prijzen gelden inclusief BTW en uitsluitend

rechtstreeks geleverd aan particulieren.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Maak kennis met het

MIELE NAVITRONIC
BEDIENINGSSYSTEEM

Grohe glijstang
Nieuw model. Actieprijs

Grohe douche-thermostaatkraan
Nieuw model. Actieprijs €

GRATIS bij aankoop van € 300,- aan sanitair:

luxe design bortselgarnituur t.w.v. € 60,-

Soft close toilet zitting
Actieprijs € 80,""

De actievoorwaarden tijdens onze actiemaand
vindt u in onze showroom.

Hengelo Gld Kruisbergseweg 13 tel 0575 46 81 81 KEUKENS - TEGELS - SANITAIR
Ulft Ettenseweg 39 tel 0315 6962 00 TEGELS - SANITAIR
Zevenaar Ampèrestraat 3 tel 0316 52 32 01 TEGELS - SANITAIR

Openingstijden showroom: bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl
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Nieuw restaurant voor Maria Postel in Keijenborg
Mevrouw (87): 'Ik ben de enige bewoon-
ster die vanaf het begin nog woont in een
aanleunwoning. Ik vind dat het keurig en
gezellig is geworden.

Het terras vind ik ook heel mooi'. Man
(90): 'Alles kun je hier eten. Dat is ook ge-
makkelijk als de familie op bezoek komt.
Het gemak dient de mens. Ja, toch!'.

Binnenkort wordt de hal onder hander.
genomen. De tussendeur bij de ingang
wordt van glas en het kantoor krijgt eer
bestemming voor de meerzorg. De balie
bij de receptieruimte wordt aangepast. Ei
komt een nieuw wit plafond en de vloer
bedekking wordt vervangen door eei
lichtere kleur.

Verzorgingscentrum Maria Postel in Keijenborg
heeft feestelijk het nieuwe restaurant in gebruik
genomen. De officiële opening werd verricht door
mevrouw Vos (93) die het langst La het huis woont
(24 jaar). Zij trok van een groot pakket, dat binnen
werd gebracht, een doek af. Daarna werd een gro-
te strik van de doos opengetrokken. Uit de doos
kwam, met veel geknal en confetti, tot ieders ver-
rassing een kok en een keukenprinses te voor-
schijn.

Het nieuwe restaurant was voorheen een ontmoetings-
ruimte. De verbouwing heeft enkele weken geduurd en
ziet er prachtig uit. Er is een moderne keuken geplaatst
en in het oude gedeelte is een wit plafond gekomen. Eén
wand is helemaal voorzien van glas en daartussen tuin-

deuren voor het buitenterras. Nieuw is ook het meubi-
lair en de vloerbedekking. Het houtwerk en de wanden
zijn in een lichte tint gehouden. Met de lichtinval geeft
het geheel een helder en frisse uitstraling.
Voor de bewoners was er koffie met gebak. Locatiemana-
ger Bart Bouwhuis feliciteerde de bewoners en het perso-
neel met het restaurant. Hij bedankte de interieurcom-
missie voor het vele voorbereidend werk. Bouwhuis ver-
telt dat het buitenterras nog wordt verbreed en er komt
nieuwe zonwering. De locatiemanager vroeg om begrip
omdat alles nog niet tot in de puntjes af is. 'Het zal nog
wel even wennen zijn. Dat geldt ook voor het voedings-
concept dat nieuw is. Gun elkaar even de tijd hiervoor en
dan komt alles goed'.
De bewoners waren zeer tevreden over het restaurant.
Twee dames (73 en 79): 'Het ziet er prima uit en het is ge-
zellig. Een leuke mooie glaswand met een terras'.

i n t e r i e u r

FEESTELIJKE
OPENING MET:

• Presentatie nieuwe designcollectie

• Wijnproeverij met exclusieve wijnen

• Muzikale omlijsting door Jazz-band

• Polstershow verzorgd door

Wij heten u van harte welkom
in onze nieuwe showroom op

30 oktober
zondag 30 oktober van 12.00 - 17.00 uur

Smidsstraat 2 - 7251 XS Vorden
T 0575-551314 • l www.thuisindesign.nl

Vrijdag 4 novembe
L va n 18.00 - 00.00

Squashtoernooi met als hoofdprijs
een dunlop squashracket tw.v. € 80.
(Squashtournooi voor beginners en gevorderden,
opgave bij de balie)

Lounge night in de Fitnesszaal
met DJ BEE (Olde Beth & Fred en Douwe)

DANCE PARTY
3ÉC PROGRAMMA OVERZICHT

Toegang en deelname

aan alle acti

gratis voor leden en

niet leden*

19.00 - 22.00 Squashtoernooi Squashbanen
18.00 - 22.00 Lounge Fitness Fitnesszaal
22.00-op.oo Da nee Party Spinningzaal

* Ben je geen lid vul dan hier je
gegevens in en lever deze bon
in bij de balie, dan kun je gratis
deelnemen.

Naam:

Woonplaats:

Leeftijd:

Telefoon:

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

/clecov

HOME
Zelhemseweg 21

Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

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

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

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

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Winkelskamp 5,
7255 PZ Hengelo Gld.
T (0575) 46 50 01
F (0575) 46 45 02
l www.aerofitt.nl
E info@aerofitt.nl

ongedwongen sportief
W W W ,~A E R O F I T T . N L

ZONDER UW HULP
KOMEN 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

y Diabetes Fonds



Naar aanleiding van vragen willen we hierbij graag de "structuur" van onze uitgaven in de gemeente Bronckhorst toelichten. In de gemeente verschijnen drie uitgaven;

Contact Bronckhorst Noord, Midden en Zuid. In de kop van de krant staat in welk gebied de krant precies verschijnt. Door de opsplitsing in drie gebieden blijft het

plaatselijke karakter van de krant behouden. In elke uitgave vinden we de Bronckhorstpagina's, die duidelijk herkenbaar zijn d.m.v. de kopregel. We bieden hiermee

de mogelijkheid om via weekblad Contact, zowel plaatselijk als in de gehele gemeente Bronckhorst nieuws en advertenties te plaatsen. Via de weekbladen Contact Ruurlo,

Warnsveld, de Groenlose Gids en Elna, kunnen we regionaal ook zorgen voor plaatsing van adverenties en nieuws. Zie ook onderstaand "structuur" schema.
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Zijspancross kampioenschap van Nederland
ging Vordenaar Bart Notten net aan neus voorbij

Kansen voor verbetering leefomgeving in landbouwdriehoek ~
Lochem, Vorden en Ruurto

Informatieavond voor bewoners

Bart Notten met zijn opvolgers

Het leuke van het vraaggesprek met Bart Notten was toch wel dat hij
op gegeven vertelde dat hij volgend jaar met de wedstrijdsport gaat
stoppen, maar dat hij aan het eind van het gesprek op aandrang van
zijn echtgenote Hanneke begon te twijfelen. Bart: 'Dertien jaar als
bakkenist in de zijspan, het is mooi geweest. Ik ben van beroep vracht-
wagenchauffeur en vaak s' avonds pas tegen zeven uur thuis, eigenlijk
te laat om nog te gaan trainen. Wil ik in topvorm blijven dan moet ik
zeker drie avonden in de week aan mijn conditie werken. Ik doe dat nog
steeds, in de sportschool in Hengelo. Bijna niet meer op te brengen.
Dus tijd om te stoppen zo zegt de Vbrdense bakkenist die het afgelopen
seizoen, in de bak bij Marcel Wïllemsen in de seniorenklasse het kam-
pioenschap van Nederland op een haar na miste. Het duo werd achter
de kampioenen Eric Schrijver en Christian Verhagen, tweede.

Een maand geleden heeft Notten
reeds aan Willemsen gemeld dat hij
de motorcross voor gezien houdt. Bart
Notten: 'Eigelijk heb ik er het afge-
lopen seizoen, ondanks de goede pres-
taties, geen lol aan beleefd. Zakelijk,
zeg maar tijdens de wedstrijden, kan
ik het wel vinden met Marcel. Daar-
mee houdt het op, we liggen elkaar
niet zo. Marcel weet dat en ik weet dat.
Dat heeft ook meegespeeld bij mijn
beslissing. 'Maar Bart, je hebt toch nog
niets definitief besloten', zo mengde
echtgenote Hanneke zich in het ge-
sprek. 'Och misschien dat ik hier en
daar nog een wedstrijdje met mijn
zwager Wilfred van Werven ga rijden',
zo hield Bart de deur toch nog voor-
zichtig op een kiertje!

Het afgelopen seizoen heeft Bart Not-
ten met rijder Marcel Willemsen in
Europa aan elf Grand Prix wedstrijden
meegedaan, daarnaast zeven wedstrij-
den om het Nederlands kampioen-
schap (ONK) en nog een aantal invita-
tiewedstrijden in eigen land. Bart Not-
ten stamt uit een echt sportgeslacht.
Opa Bart Notten kennen we nog als
voetballer van Pax. De vader van onze
gesprekspartner Bart, ook Bart Notten
geheten, heeft als bakkenist een in-
drukwekkende staat van dienst achter
de rug. Twee keer kampioen van Ne-
derland en samen met Rikus Lubbers
in 1971 in de zijspanklasse wereld-
kampioen. Dus heeft de derde genera-
tie met de naam Bart Notten het niet
van een vreemde. Inmiddels heeft de
vierde generatie Bart Notten zich ook
al aangediend. Deze 4 jarige Bart,
heeft nu al het rijden op een 'kleine'
motor helemaal in de vingers, zo zegt
zijn ape- trotse vader! Overigens is hij
zelf op 17 jarige leeftijd als bakkenist
begonnen.

Bart Notten: 'Tot die leeftijd deed ik
aan voetballen, badminton en tafel-

tennis. Op gegeven moment kocht
mijn vader een motor voor mij. Ik heb
er drie keer op gereden, toen stond de
motor weer in de schuur. Pa heeft de
motor toen maar weer verkocht. Soms
ging ik naar wedstrijden van hem kij-
ken. Toen dacht ik bij mijzelf, laat ik
het ook maar eens proberen, net als
pa, bakkenist in de zijspan. Gewoon
motorrijden is niks voor mij. Ik heb er
ook geen feeling voor. In 1992 kreeg ik
de kans om bij Henny Nieuwenhuis
uit Kilder in de bak te stappen. Ik
kreeg hier en daar nog wel wat aanwij-
zingen van pa, niet veel, want hij reed
zelf ook nog. Hoe het ook zij, ik kreeg
de smaak te pakken.

MET VADER EN SCHOONVADER
OP HET PODIUM
Via, via kwam ik in contact met Wil-
fred van Werven uit Oldebroek. Hij
zocht een bakkenist en besloot om
met mij te gaan crossen', zo zegt Bart
Notten. Een gelukkige greep, met
gevolgen, zo bleek enkele jaren later.
In 1994 werden Wilfred en Bart in de
juniorenklasse kampioen van Neder-
land. Zij wonnen dat jaar tien van de
twaalf wedstrijden. De vader van Wil-
fred, Hendrik van Werven was ook een
enthousiast zijspancrosser. Bart: 'Wij
wonnen dat jaar ook de cross in Heer-
de, op het podium stond mijn vader
naast mij, hij was tweede geworden.
Op hetzelfde podium stond ook Hen-
drikvan Werven (derde plaats), de late
re schoonvader van Bart Notten.

Hanneke, de vrouw van Bart legt uit:
'In die tijd toen Bart met mijn broer
Wilfred reed, was ik elf jaar, ik vond
Bart toen al een 'te gekke vent', mijn
idool. Ik copyeërde stiekem zijn foto
van de licentie. Bart wist van niets,
wat wil je, ik was toch pas elf. Bart en
Wilfred gingen over naar de senioren-
klasse, waar ze in het eerste jaar (1995)
in de strijd om het Nederlands kampi-

oenschap tiende werden. Op gegeven
moment scheidden zich hun wegen.
Zo reed Bart Notten onder meer nog
een paar seizoenen bij een andere
bond de MON. 'Dat was eigenlijk maar
niks, te kleinschalig allemaal. Intus-
sen had ook Hanneke haar grote idool
uit het oog verloren en zag zij hem
een aantal jaren niet meer.

CUPIDO
Maar zie, wat gebeurde er, tijdens een
Grand Prix wedstrijd (Hanneke was
inmiddels 17 jaar) daar kwamen zij
elkaar weer tegen. Er was trouwens
nog iemand, een zekere Cupido die
met (liefdes-) pijltjes begon te schieten.
En hij schoot raak ook, precies in de
harten van Hanneke en Bart. 'Ik weet
het nog goed, we werden s' morgens
in hetzelfde tentje wakker', zo zegt
Hanneke lachend. En thans anno 2005
een gelukkig gezin: Bart en Hanneke
en twee zonen Bart (4) en Luuk (2). Dat
Hanneke (meisjesnaam van Werven)
Bart nog steeds adoreert bewijzen de
grote stapels plakboeken die zij in de
loop der jaren voor hem heeft bijge-
houden. Boeken met honderden foto's.

Plaatjes die allemaal hun eigen ver-
haal vertellen, foto's die laten zien
welke inspanningen een bakkenist
zich soms moet getroosten om de
finish te halen. Een fotoreportage
gemaakt tijdens een Grand Prix in
Frankrijk met een uitgeputte Bart
Notten. Temperatuur 43 graden, veel
rijders na afloop aan het zuurstof-
apparaat! Bart net niet, maar verloor
tijdens de race wel 4 kg aan gewicht.
Sporters die willen weten wat' afzien'
betekent moeten maar eens op de
Voornekamp in Vorden bij huize Not-
ten aanbellen en vragen of ze de plak-
boeken van Bart mogen inzien! Soms
moet het voor een bakkenist storend
zijn dat de aandacht van de pers vrij-
wel altijd uitgaat naar de rijder en niet
naar de bakkenist.

Toen Marcel Willemsen en Bart Not-
ten onlangs door een defecte motor in
Lochem moesten uitvallen, waardoor
de Nederlandse titel aan hun neus
voorbij ging stond er in de pers ' een
groot drama voor Willemsen'. Dat het
voor de bakkenist ook een drama was,
daarover werd niet gerept. Bart Notten
blijft daar echter heel nuchter onder.
'Mijn vader heeft hetzelfde meege-
maakt, die zei al vroeg tegen mij, jon-
gen maak je er maar niet druk om. In
de zijspansport gaat altijd alle aan-
dacht naar de rijder uit en niet naar
de bakkenist. Ik kan mij daar echt niet
druk over maken. Ik weet wel wanneer
een goede rijder geen goede bakkenist
heeft, hij nooit kampioen kan worden!!

GEBROKEN LEDEMATEN
Tja en wat is een goede bakkenist, je
moet durf hebben, conditie hebben,
feeling hebben voor situaties tijdens
de race. Als de rijder op het goede mo-
ment gas geeft, moet ik terug, precies
op het moment van insturen moet ik
gaan 'hangen'. De Vordenaar vergeet
er bij te vertellen dat je als bakkenist,
trouwens als rijder ook, een meer dan
honderd procent mentaliteit moet
hebben en niet kleinzerig zijn uitge-
vallen. Een gebroken neus, gebroken
hak, gebroken ribben, gebroken pols,
tweemaal een gebroken scheenbeen,
Bart Notten heeft het allemaal meege-
maakt.

Och zegt hij bescheiden, ik denk dat ik
een hoge pijngrens heb. Toen ik mijn
pols had gebroken zat ik een week la-
ter alweer in de 'bak'. Niet zeuren, ook
gewoon je dagelijks werk blijven doen.
Alleen toen ik mijn scheenbeen brak,
moest ik helaas wel in de ziektewet.

Ik heb altijd voor de sport geleefd,
vrijwel nooit alcohol, veel conditie-
training en vanaf donderdags voor de
wedstrijd voedsel (spaghetti, macaro-
ni, pasta's) dus veel koolhydraten ge-
bruiken'. En dan nu stoppen? 'Ik denk
het wel', zegt Bart. 'Denk er nog maar
eens goed over na', zegt Hanneke.
'Goed dan, in 2006 een paar wedstrijd-
jes met Wilfred, niet meer', zegt Bart.
Wordt ongetwijfeld vervolgd!!!!!

De projectgroep 'Grondgebonden
Perspectief organiseert 2 gebieds-
bijeenkomsten voor bewoners waar-
in een 'kansenkaart' gepresenteerd
wordt.

Sinds 2004 wordt op initiatief van
LTO Noord, Gelderse Milieufederatie,
Waterschap Rijn en IJssel, Natuur-
monumenten, Gelders Particulier
Grondbezit en Stichting Natuur in
Graafschap uitvoering gegeven aan
het project 'Grondgebonden Perspec-
tief. In dit project worden wensen van
agrarische ondernemers en andere
bewoners in de 'landbouwdriehoek'
Lochem, Vorden en Ruurlo gekoppeld
aan de doelen voor het gebied die in
het reconstructieplan Achterhoek en
Liemers opgesteld zijn. Dit moet een
goede basis vormen om succesvol een
begin te maken met de uitvoering van
de Reconstructie. Op 15 en 17 maart
zijn de bewoners van het gebied in de
gelegenheid gesteld hun wensen en
ideeën kenbaar te maken. Deze wensen
en ideeën zijn door de projectgroep
samengebracht in een zogenaamde
'kansenkaart'.

Deze kansenkaart zal op l november
2005 en 9 november 2005 worden

gepresenteerd aan de bewoners van de *
driehoek Lochem, Vorden en Ruurlo.
Ook zal een toelichting gegeven
worden op de stappen die nodig zijn
om daadwerkelijk uitvoering te geven
aan deze kansenkaart. De gebieds-
bijeenkomsten worden gehouden op:

AVOND l
Datum : Dinsdag l november a.s.
Aanvang: 20.00 uur

(inloop vanaf 19.30)
Locatie : De Luifel aan de

Dorpsstraat- te Ruurlo

AVOND 2
Datum : Woensdag 9 november a.s.
Aanvang: 20.00 uur

(inloop vanaf 19.30)
Locatie: : Kapel Wildenborch aan

de Kapelweg te Vorden

De bewoners van het gebied zijn reeds
per brief uitgenodigd om één van deze
avonden bij te wonen en te reageren
op deze kansenkaart. Mochten er be
woners zijn die deze brief niet ontvan-
gen hebben dan kan contact worden
opgenomen met LTO Noord Projecten,
Maarten Kommers, telefoonnummer
(0570) 66 28 10. Hier kunt u ook terecht
voor andere vragen en opmerkingen. *

Reildcursus
Reiki komt uit Japan en betekent
Universele Levensenergie. Deze
levensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door
stress geblokkeerd raken, waar-
door ziektes of problemen kun-
nen ontstaan.

Door jezelf of een ander Reiki te
geven wordt het zelfgenezend ver-
mogen van het lichaam gestimuleerd.
Met als direct gevolg een diep gevoel
van ontspanning. Door regelmatig te
behandelen wordt je weerstand en
vitaliteit vergroot. Reiki ondersteunt
bij allerlei soorten van klachten. Be
strijdt niet alleen symptomen, maar
bereikt ook de oorzaak. Bovendien
gaat Reiki zeer goed samen met regu-
liere medische behandelingen, maar
komt nooit in de plaats daarvan!
Reiki is een krachtige, liefdevolle
energie die je niet kunt sturen of
beïnvloeden. Iedereen kan Reiki
leren. Voor een cursus Reiki heb je
geen speciale voorkennis of vaardig-
heden nodig. Ook je opleidings-
niveau speelt geen rol. Sinds april
2004 ben ik in opleiding om zelf
Reikimaster te worden. Het is mijn
grootste wens om anderen kennis te

mogen laten maken met Reiki en
hopelijk gaan zij net zo enthousiast
met Reiki aan de slag als ik.

Ik organiseer 17 t/m 19 november
2005 (2 avonden van 19.30-22.30 uur
en op zaterdag van 10.00-17.00 uur)
een Reiki-1-cursus bij mij aan huis,
die door üa van 't Veen, mijn oplei-
dend Reikimaster wordt verzorgd. De
eerstvolgende gelegenheid daarna
wordt 12 t/m 14 januari 2006.

WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?
Ik geef (kennismakings)behande
lingen, zodat je aan den lijve kunt
ervaren wat Reiki doet.

Daarnaast geef ik bij mij aan huis
ook oefenavonden voor mensen die
een Reiki-cursus hebben gevolgd.
Hier ben je ook als gast welkom als je
nog geen cursus hebt gevolgd. Dus
gewoon om eens te ervaren wat Reiki
is. Informatie is te vinden op
www.reiki-vorden .nl
of mailen naar: info@reiki-vorden.nl
of bellen met Rianne Leijten (Reiki-
master-student), Smidsstraat 13 te
Vorden, tel. (0575) 55 35 28 (na 18.00
uur).

Diabetes Fonds zoekt vrijwilligers voor collecte
Op weg naar twee miljoen euro
Diabetes begint epidemische vor-
men aan te nemen. Maar liefst l op
de 20 mensen in ons land heeft
deze aandoening. In totaal telt
Nederland al 750.000 mensen met
diabetes. 250.000 daarvan weten
nog niet dat ze deze ziekte hebben.

Diabetes is een ernstiger aandoening
dan veel mensen denken, vooral door
de complicaties die kunnen optreden.
Zo worden vier van de tien hartinfarc-
ten veroorzaakt door diabetes, net als
de helft van het aantal voetamputaties.
Het is verder één van de belangrijkste
oorzaken van slechtziendheid, blind-
heid, impotentie en nieraandoeningen.

De kans is groot dat u iemand in uw
omgeving kent die diabetes heeft, of
leert kennen. Want iedereen kan het
krijgen, jong en oud, dik en dun. Elk
jaar komen er 65.000 mensen met dia-
betes bij.

Het Diabetes Fonds doet daar wat aan.
Zij financiert het merendeel van het
wetenschappelijk onderzoek naar dia-
betes in Nederland. Onderzoek dat er

op gericht is om de oorzaken op te spo-
ren en betere behandelmethoden te
ontwikkelen. Het Diabetes Fonds ont-
vangt daarvoor geen subsidie, maar is
afhankeijk van giften.

Het Diabetes Fonds kan ieder jaar ro
kenen op een groot aantal trouwe vrij-
willigers. Vorig jaar haalden zij bijna
twee miljoen euro op, dit jaar wil het
Diabetes Fonds de magische grens van
twee miljoen doorbreken. Het Fonds
vraagt daarom in de collecteweek van
30 oktober tot en met 5 november uw
hulp. Dat hoeft niet veel tijd te kosten:
met twee uur van uw tijd kunt u al
heel veel betekenen en zorgen dat die
twee miljoen wordt gehaald. U be-
paalt tijdens de collecteweek zelf op
welke dag, welk tijdstip en in welke
buurt u gaat collecteren.

Het Diabetes Fonds, want zonder uw
hulp komen we nergens. Wilt u als
collectant meehelpen om diabetes
aan te pakken? Neem dan contact op
met collecteleider: GJ. Brummelman,
tel. (0575) 55 17 01 of email:
g.brummelman@chello.nl
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Officiële opening 25 november Vrijdag 4 november

Cliënten in nieuw pand van DJ Party/Squashtoernooi
Stichting Phüadelphia Zorg in Hengelo bij Sportcentrum AeroFitt

Afgelopen zaterdagmiddag was er
een openhuis van het nieuwe pand
van Stichting Phüadelphia Zorg.
In het nieuwe pand aan de Hum-
meloseweg in Hengelo komen
twaalf cliënten te wonen. Ieder ap-
partement heeft een grote slaapka-
mer, een woonkamer en keuken,
badkamer met douche en toilet en
een kleine entree. Verder zijn er ge-
meenschappelijke ruimtes en voor
het personeel is er een slaapkamer
en een kantoor. Het pand bestaat

uit twee verdiepingen. Er is een lift
en een vaste trap en het pand is toe-
gankelijk voor rolstoelers.

Het nieuwe pand van Stichting Phüa-
delphia Zorg is gebouwd door Bouw-
bedrijf Dijkman uit Warnsveld. De
bouw heeft bijna eenjaar geduurd. De
officiële opening is vrijdag 25 novem-
ber.

Om 14.00 uur is in zaal Wolbrink het
officiële gedeelte. De openingshande-

ling van het pand is om 15.00 uur
waarna de genodigden het nieuwe
pand kunnen bezichtigen.

De Stichting Phüadelphia Zorg is een
landelijke netwerkorganisatie voor
mensen die zorg en/of ondersteuning
nodig hebben, ongeacht oorzaak, be-
perking of leeftijd, zodat zij zo zelf-
standig mogelijk vorm en invulling
kunnen geven aan hun leven. Phüa-
delphia wil naast mensen staan op
basis van een christelijke levensvisie.

Concert Christelijk Mannenkoor Zelhem
boeit publiek

Het Christelijk Zelhems Mannenkoor verzorgde met succes een najaars-
concert in de St. Willibrorduskerk in Hengelo. Voor het concert was veel
belangstelling. Het Zelhems Mannenkoor, onder leiding van dirigent
Henk Peppelman met pianobegeleiding van Yvonne Beeftink, bracht
een veelzijdig programma. Er werd niet alleen in het Nederlands gezon-
gen. Ook waren er liederen te horen in het Engels, Duits en Italiaans.
Ladyspeaker Tiny Siebers praatte het concert deskundig aan elkaar.

Vicevoorzitter Siepko Duim vertelt in
zijn openingswoord dat het een bij-
zondere avond is voor het koor. 'Voor
het eerst wordt de Deutsche Messe van
Franz Schubert in zijn geheel uitge-
voerd'. Ook vertelt hij dat deze paro-
chie een concertcommissie heeft die
regelmatig concerten organiseert.
Duim: 'Deze kerk heeft een warme
uitstraling en een geweldige akoes-
tiek. Ik vind het dan ook een eer dat
het Zelhems Mannenkoor de spits hier
mag afbijten'. Het koor, dat in 1949 is
opgericht en 73 leden telt, opende het
concert met een herdenkingslied aan

de overleden mensen Ecce Quomodo
Moritur. Het gevoelige lied is een be-
werking van Jacob Handl. De Deuts-
che Messe werd in zijn geheel uitge-
voerd en werd heel goed neergezet.
Het Kleinkoor was hierbij ook betrok-
ken. De Deutsche Messe bestaat uit:
Zum Eingang, Zum Gloria, Zum Cre-
do, Zum Offertorium, Zum Sanctus,
Nach der Wandlung, Zum Agnus Dei
en Schlussgesang. De tekst van de
Deutsche Messe was volledig in het
programmaboekje opgenomen zodat
de toehoorders het goed konden vol-
gen.

Bij het bekende nummer Die zwölf
Rauber was bariton Siepko Duim so-
list. In een kleur aan klanken wordt
een bende die in het bos leeft beschre
ven waarbij de hoofdman later zijn le-
ven verbeterd.

Het koor ging met Die Nacht van
Franz Schubert op de romantische
tour en bracht een ode aan de schoon-
heid en de stilte van de nacht. Rivers
of Baylon is niet alleen een bekend
lied bij zangkoren maar ook bij mu-
ziekverenigingen. Het is een rustig
lied en werd met gevoel gebracht. Het
Kleinkoor sloot het eerste gedeelte
van het concert af met twee geestelijke
liederen Popule Meus en Jesu Dulcis
Memoria. Het sterk optreden van het
Kleinkoor werd na de pauze vervolgd
met het liefdeslied Untreue en het ro-
mantische Schifferlied.

Het Mannenkoor bracht het vrij zware
en weemoedige stuk Danny Boy, dat
over het soldatenleven gaat. The Day
You Sang This Song is weer van een
heel ander kaliber. Dit is een wat meer
swingend lied met een variatie aan
klankstemmen en een ode aan Beet-
hoven. Carry Me Back to Old Virginny,
My Old Kentucky Home en Home On
The Range zijn drie bekende volks-
liederen. Het doet denken aan de sla-
ventijd. De three American folksongs
werden met veel ritme en inlevings-
vermogen gezongen.

Als slot van het geslaagd concert, dat
door zo'n 250 mensen werd bezocht,
zong het koor het Italiaanse lied Quat-
tro Cavai Che Trottano. Het ondeu-
gend soldatenlied werd snel en vrolijk
gezongen. Omdat het Mariamaand is,
zong het koor als toegift Santa Maria.

Het publiek had genoten van het
concert en beloonde het Christelijk
Mannenkoor Zelhem met een staande
ovatie.

Bij Sportcentrum AeroFitt in Hen-
gelo wordt vrijdag 4 november van
18.00 uur tot 24.00 uur een DJ Par-
ty/Squash gehouden. De hele avond
is er een afwisselend programma.
De toegang en deelname aan alle
activiteiten is gratis voor leden en
niet-leden.

Bij het Squashtoernooi is de hoofdprijs
een Dunlop squashracket ter waarde
van tachtig euro. Het squashtoernooi
voor beginners en gevorderden is van
19.00 uur tot 22.00 uur. U kunt zich
opgeven bij de balie en vol is vol! Van
18.00 uur tot 22.00 uur kunnen lief-

hebbers terecht voor de lounge fitness
in de fitnesszaal met DJ BEE (Olde
Beth & Fred Douwe).

In de fitnesszaal kunt u zich lekker
ontspannen en relaxen op de banken
met heel veel kussens. In deze entou-
rage wordt inspanning ontspanning.
Van 22.00 uur tot 24.00 is er een grote
Dance Party in de spinningzaal. Do/t-
party met gezellige muziek is voor
jong en oud en wordt ondersteund
met videoclips.
Voor meer informatie: Sportcentrum
AeroFitt. Tel. (0575) 46 50 01 of
www.aerofitt.nl

Allerlaatste band in het Koetshuis

Aanstaande zaterdag is het helaas
zo ver, Spawn zal als laatste band in
het Koetshuis spelen. Na een zeer
succesvol halfjaar is het Koetshuis
niet langer de rockzaal van de Rad-
stake. Maar niet getreurd, vanaf
volgende week is er een nieuwe
zaal, de Rockstake. Groter, donker-
der en helemaal gemaakt voor
rockbands. De zaal zal volgende
week geopend worden door Action
in DC, een band die de echte rock-
liefhebber gezien moet hebben.

Maar eerst is er deze week nog Spawn,
een jonge skaband uit Aalten. Ska uit
Aalten? Ja, normaal is de Achterhoek

toch het land van rock en roll, maar
Spawn maakt ska. En niet zonder suc-
ces! De band speelde al eerder in de
Radstake, maar na een tour langs vrij-
wel alle Achterhoekse podia, wilden
we ze zeker nog een keer terughalen.
Ook al omdat er nu een cd ligt,
Spawntaneous, met zeven te gekke
tracks en een videoclip.
De ska van Spawn, met een trompet
en een saxofoon, werkt zo aanstekelijk
dat overal waar de band komt er een
spontaan feest los barst, dus zonder
twijfel zal dat ook aanstaande zater-
dag in het Koetshuis het geval zijn.
Het dak kan er nog één keer af, dus
kom allemaal!
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Mede-eigenaar van de winkel Geraldo
Melgers, keek terug naar dertien jaar
geleden toen de winkel werd geopend.
Melgers: 'Wat gaat de tijd snel'. Hij ver-
wees naar de oprichter van het bedrijf
Jan Arendsen. 'Zijn naam staat boven
het pand.

Daarom zullen we hem nooit verge-
ten. Er is in de afgelopen jaren veel
veranderd, maar wat blijft is het
installatiebedrijf en de winkel'. Dertien
jaar geleden werd de opening gedaan
door het oudste en het jongste familie
lid.

Ook nu bij de heropening werd de
opening verricht door de oudste en
jongste familieleden. Zij liepen door
een papieren deur. De oudste waren
opa en oma Groot-Wassink gevolgd
door de achterkleinkinderen Jordy,
Luuk, Tess, Amber en Sanne. Hierna
volgden velen zakenrelaties, Hengelose
winkeliers, buurt, klanten en familie.

De verbouwing heeft ongeveer een
maand geduurd. .De oppervlakte is
hetzelfde gebleven, maar de indeling

is totaal veranderd en de winkel is
opnieuw ingericht en geschilderd. 'De
redenen van de verbouwing heeft te
maken met het nieuwe assortiment
apparaten en artikelen zoals LCD tv's
en uitbereiding van Bose audioappa-
ratuur en veel andere artikelen. Het is
nu veel overzichtelijker en we kunnen
alles veel beter presenteren', zegt Mel-
gers.

Diverse platte tv's in alle soorten en
maten staan aan een lange zijde opge-
steld in de winkel. De aanschaf van
een nieuwe televisie is vandaag de dag
een hele klus. Nog nooit is de keuze zo
overweldigend geweest. Dat vraagt om
advies op maat. Wilt u uiteindelijk
toch de tv die bij uw huis én uw bud-
get past, dan is het verstandig om bij
Expert Arendsen te gaan kijken.

Expert Arendsen heeft niet alleen een
zeer breed assortiment, u krijgt ook
deskundig advies. Zodat u de tv vindt
die bij u past. Geraldo, Mariëlle, Mimi
en de medewerkers Mark, Pascal en
Johan zullen u graag in de winkel
ontvangen en u deskundig adviseren.

Expert Arendsen was zaterdag 14 oktober in feeststemming. Na een
grondige verbouwing werd de winkel aan de Raadhuisstraat in Hengelo
feestelijk heropend.

Marathonschaatser Erik Hulzebosch
was aanwezig om de heropening van
de winkel luister bij te zetten. Als 'am-
bassadeur' van de Nefit HR-verwar-
mingsketel wist hij met z'n vlotte bab-
bel in het dialect de belangstellenden
te boeien. 'Je moet zorgen datje goed
in beeld komt met de zaak', gaf de
schaatser familie Arendsen het advies.
'Dat proberen we ook met Nefit.

Met schaatsen valt dat altijd niet mee.
Een sponsor kijkt altijd hoe vaak zijn
bedrijf in beeld komt. Jullie moeten
ook goed in beeld blijven. Heb je recla-
me aan het pand?', vroeg Hulzebosch.

Hij keek naar boven en zag de reclame
Expert Arendsen. 'Ja, dat zit mooi
hoog. Kunnen de mensen het ook goed
zien. Dat he'j mooi gedaon. Prima!'.
Met zijn dialect en komische voorval-

len kreeg Hulzebosch de lachers op
zijn hand. De Hardenberger had zijn
teamgenoot Arjan Momberg uit
Vorden meegenomen. Hulzebosch: 'Ik
heb hem gebeld. Arjan had toch niks
te doen. Kom, wi'j gaon naor Hengel'.

Namens het installatiebedrijf heette
Richard Arendsen iedereen welkom.
'Kom maar dichterbij staan. De auto's
stopen wel, anders zetten we dwars
over de weg een auto'. Arendsen ging
in op de interne verbouwing van de
winkel. 'Als installatiebedrijf was het
voor ons niet altijd gemakkelijk om
tussen de rommel het materiaal te
vinden', zei hij lachend. 'Soms was het
behelpen en konden we zelfs de han-
den niet wassen. Parkeren was ook
een probleem en zeker nu er hiernaast
ook volop gebouwd wordt. Maar ge-
lukkig is de winkel nu klaar'.



Voetbal

SV Ratti
UITSLAG SV RATTI
Ratti 4-SKVW 3 3-5

PROGRAMMA WEEKEND 29/30
OKTOBER:
Zaterdag: AZSV F6-Ratti Fl, Steenderen
E3-Ratti E2, Ratti Dl-Almen Dl, Ratti
El-Wolfersveen E2, Brummen B2-Ratti
BI, Ratti 4-AZSV 12, Ratti Cl-Erica '76
C2
Zondag: Ratti 2-SVBV 4, Ratti 3-Ruurlo
5, Ratti DA1-SHE DA1, Meddo SC 1-Rat-
ti l

Sociï nieuws
Sociï ging voor de bekerwedstrijd na
DEO en het pakte voor de Wichmon-
ders goed uit. Door zonder de ervaren
Jan Willem Krijt vanwege een blessure
van start te gaan bleef toch de achter-
hoede keurig overeind en had men
zelfs kansen om op voorsprong te ko-
men. Het was toch kort voor de rust
toen met een inworp van DEO de pop-
petjes niet helemaal op de goede
plaats stonden en de thuisclub 1-0 kon
scoren.
Na de rust werd ook Nick Arends ge
wisseld (hamstring) door Frank Schoe-
naker die dat voortreffelijk deed en
het was Gert Jan Loman die kort na de
pauze de 1-1 voor zijn rekening nam.
Het spel ging gelijk op en werd on-
danks de regen door veel mee gereisde
supporters bekeken.
De eindstand 1-2 werd wederom door
Gert Jan Loman ingeschoten hier ging
een goede actie van Henri Eggink aan
vooraf die de bal panklaar legde. Zo
plaats Sociï zich voor de volgende be-
kerronde. Zondag 30 Okt gaan de
rood/witte heren voor de competitie
na buurt vereniging Steenderen aan-
vang 14.30 uur.

VERDERE UITSLAGEN
Zutphen 3 -Sociï 3 5-2, SHE 4 -Sociï 4 2-
2, Programma 29/30 Okt., SBC Bl-DEO
BI, Concordia W C2-SBC Cl, SBC C2-
AZC C2, Sprinkhanen Dl-SBC Dl, Ze-
los D5-SBC D2, SBC D3-Worth Rheden
Dl, Vorden El-SBC El, Concordia W
E3-SBC E2, SBC Fl -Warnsveldse B F2,
SBC F2 -Sp Doesburg F2, Sociï 2 -V en K
3, Sociï 3-Steenderen 3, Warnsveldse B
4-Sociï 4.

WVorden
PROGRAMMA
22 oktober: Vorden Bl-DZC '68 B2,
Warnsveldse Boys Cl-Vorden Cl
zaterdag 29 oktober: Vorden Al-SKVW
Al, Warnsveldse Boys B l-Vorden BI,
Vorden B2-SCS BI, AZC Cl-Vorden Cl,
Warnsveldse Boys C3-Vorden C2, Vor-
den C3-Eerbeekse Boys C4, Vorden Dl-
VIOD D2, Vorden D2-Rheden D2, DVC

Squash Vorden 3 heeft een nieuwe shirtsponsor

Afgelopen zondag heeft het team van Squash Vorden 3 niet het beoogde resultaat weten te behalen ondanks de ontvangen gloed-
nieuwe shirts van van sponsor KDb Architecten BV uit Doetinchem.Op de foto staand v.l.n.r.: Salinde Gonewardene, Hans Norde,
Erik Reinsen en René Vliem. Onder. Erik During en Richard Hartens.

'26 D9-Vorden D3, Vorden El-SBC '05
El, HC '03 El-Vorden E2, Keijenburgse
Boys E2-Vorden E3, Vorden E4-Brum-
men E5, Vorden E5-Pax E5, SDZZ E3-
Vorden E6, Vorden Fl-Pax Fl, Pax F3-
Vorden F2, Concordia-W F5-Vorden F3,
Vorden F4-DZC '68 F5, Programma
zondag 30 oktober, Vorden 1-Concor-
dia-W l, Vorden 2-Silvolde 2, Vorden 3-
Reunie 3, Be Quick Z. 6-Vorden 4,
Brummen 6-Vorden 5.

Volleybal

UITSLAGEN WEEK 42
bekerwedstrijden Dash: Dash MB1-
DVO MA 3-0, Dash Dl-Rivo Dl 3-0

PROGRAMMA
Woensdag 26 oktober: Doesburg-The
Phantoms Hl-Dash Hl
Zaterdag 29 oktober: s.v.Harfsen MC1-
Dash MCI, Longa '59 MB2-Dash MB3,
BAS/WWOC MBl-Dash MB2, BAS/WI-
VOC D4-Dash D4, BAS/WIVOC H5-Dash
H2, Dash eire. 2-Boemerang 3, Dash

JCl-Grol JC1, Dash D2-Reflex Dl, Dash
MBl-Longa '59 MB1, Dash D3-Tornado
Laren Dl, Dash Dl-Longa '59 D4.

S qua s h

SQUASH VORDEN 3-GOLDEN
TULIP ZURPHEN 11-4
Met 1-4 werd verloren van Golden Tu-
lip Zutphen l ondanks de winstpartij
van Erik During met 3-2. Helaas ver-
loor Erik Reindsen na hard zwoegen
zijn partij met 3-2, zowel uit de poriïn
van de tegenstander als hemzelf kwa-
men niet alleen menig zweetdruppels
maar ook lucht van knoflook die zijn
weerga niet kent. Op de baan dachten
beide spelers van wie is deze geur nu,
van jou of van mij. Zowel Richard Mar-
tens verloor zijn partij met 2-3 alsme-
de Salinde Gonewardene zijn partij
met 0-3.

SQUASH VORDEN 3-SQUASH
PLUS l UIT DOETINCHEM 2-3
Erik During-Bas Ter Horst 3-0, Erik

Reindsen-Daan v/d Burg 0-3, Hans Nor-
de-Jeffrey van Zolingen 0-3, René
Vliem-Henk Bouwens 3-2
Met als succesvolle vermelding dat Re
né Vliem met veel wilskracht zij ach-
terstand van 2-0 wist om te zetten in
een winst van 3-2 .

Squash Vorden 10-Hellendoorn 6 4-1,
Squash Vorden 10-Squash Vorden 9 2-
3, Squash Vorden 9-Hellenddorn 6 5-0.

Paar densport

PC De Graafschap
Afgelopen weekend stond de Samen-
gestelde wedstrijd (cross) te Bathmen
op het programma voor de ponyrui-
ters van PC De Graafschap.
In de klasse B-ab was het wederom Se
bastiaan Hamer die met de Ie prijs
naar huis ging. Hij stuurde zijn pony
Yvonne als enige foutloos door de
cross en was daarmee voor de andere

ruiters niet meer in te halen in het
klassement. In de klasse B-de behaalde
Carlijn Kingma met haar pony Knurp
een derde plaats, nadat zij ook een
foutloze cross gereden had.

Ondertussen is ook het indoor-seizoen
al van start gegaan. In Heeten behaal-
de Linda Berenpas met haar pony
Splendour een mooie Ie prijs. Zij
kwam uit in de dressuurklasse M2 en
behaalde 168 punten.

Motorsport

Erwin Plekkenpol
wint ook enduro in
Geesteren (O)
Erwin Plekkenpol heeft afgelopen za-
terdag opnieuw bewezen dat hij mo-
menteel in blakende vorm verkeert.
Won hij vorige week al in eigen woon-
plaats de 'Oostgelderlandrit', waar-
door hij zijn rivaal Erik Davids tot op
twee punten in het tussenklassement
om de Nederlandse titel was gena-
derd, zaterdag moest Davids in Geeste-
ren opnieuw zijn meerdere in de Vor-
denaar erkennen. Daardoor zijn de
rollen thans omgedraaid en gaat Er-
win Plekkenpol met één punt voor-
sprong aan de leiding. Erwin heeft 142
punten en Erik Davids 141.
Met nog de enduro wedstrijden in Hel-
lendoorn (aanstaande zaterdag), Zel-
hem (5 november), Harfsen (12 novem-
ber) en de KNMV kampioensrit in Bor-
culo op vrijdag 25 en zaterdag 26 no-
vember voor de boeg, belooft de strijd
om het kampioenschap van Neder-
land tussen Erwin Plekkenpol en Erik
Davids een ongewoon spannend ver-
loop te krijgen, waarbij het is te hopen
dat de beide kemphanen van machi-
nepech verschoond blijven. Andere
kanshebbers voor de titel zijn er niet;
de voorsprong van Erwin een Erik kan
door de concurrentie vrijwel niet
meer overbrugd worden!
Erwin Plekkenpol: 'Ik had er absoluut
niet opgerekend dat zaterdag op-
nieuw zou winnen. De endurorit in
Geesteren ging over grote stukken
maisland. Doordat het vrijdagnacht
flink had geregend was het parcours
in het begin erg glad en dat ligt mij
niet zo. Erik Davids was in de eerste
twee crossproeven sneller. Hij pakte
toen vier seconden op mij. Doordat de
grond daarna door de coureurs dieper
was los gereden, kreeg ik meer grip op
het parcours. In de resterende tien
crossproeven was ik telkens enkele se-
conden sneller dan Erik, hetgeen bij
de finish uiteindelijk resulteerde in
een voorsprong van 43 seconden. En
dan nu aan de leiding in het klasse-
ment, dat geeft voor de komende wed-
strijden veel vertrouwen', zo sprak Er-
win zaterdag na afloop.

VW fietsroutes uitgebreid
met lokaal ommetje
In de Achterhoek zijn momenteel
zestien bewegwijzerde fietsroutes,
variërend van 18 kilometer tot rou-
tes van pakweg 4O tot 60 kilometer.
Daarnaast zijn er drie bewegwijzer-
de ATB routes, waarvan de grootste
(90 kilometer) rondom Ruurlo, Vor-
den, Lochem, Gorssel, Borculo.

Wat betreft de fietsroutes hebben de
plaatselijke VW 's thans ook een zoge-
naamd 'lokaal ommetje' uitgestip-
peld. Eveneens bewegwijzerde routes,
die zo zijn uitgezet dat de fietsers heel
eenvoudig van het ene ommetje op
het andere kunnen overstappen. Daar-

door kan men indien gewenst een rou-
te van bijvoorbeeld 40 kilometer of
meer rijden. Zo sluit bijvoorbeeld het
'ommetje Vorden' heel goed aan op
Ruurlo, Hengelo en Bronkhorst.

Bij alle VW kantoren (waaronder het
VW kantoor aan de Kerkstraat in Vor-
den) liggen de folders 'Fietsen in de
Achterhoek' waarin alle informatie
over de verschillende fietsroutes.

In de routefolder is tevens een kaart in
kleur van de verschillende routes afge-
drukt. Iedere kleur geeft een bepaalde
(kilometer) afstand aan.

Nu de zomer voorbij is en de avon-
den weer langer worden vindt de
leiding van de bibliotheek in Vor-
den het hoog tijd worden een goe-
de film te bekijken.

De bieb beschikt inmiddels, met dank
aan de plaatselijke Rabobank, over een
eigen beamer en geluidsinstallatie. In-
middels liggen er diverse films klaar

om gedraaid te worden. Donderdag 27
oktober vindt om 20.00 uur de eerste
filmavond plaats. Aanvang 20.00 uur,
koffie/thee staan om 19.30 uur klaar.
De volgende filmavonden zijn donder-
dag 24 november en donderdag 22
december. Voor meer informatie over
de film en kaartverkoop kan met te-
recht bij de balie van de bibliotheek of
bellen (0575) 55 15 00.

De kinderen van de groepen l tot
en met 8 van school Het Hoge, krij-
gen dinsdagmorgen l november
om acht uur in school een ontbijt
voorgeschoteld. Een compleet ont-
bijt dat in alle klassen wordt geser-
veerd. Het initiatief daarvoor is ge-
nomen door 'Het Nationaal School-
ontbijt van de Stichting Bakkerij
Imago ', die daarmee met behulp
van het onderwijzend personeel
wil laten zien, hoe gezellig en ge-
zond het is om goed te ontbijten.

Aanleiding daartoe is, dat uit onder-
zoek is gebleken dat kleuters en leer-
lingen, s' morgens slecht ontbijten of
zelfs een ontbijt overslaan. Leerlingen
die niet ontbijten zitten soms om tien
uur al te gapen. Daardoor ontstaan
concentratieproblemen en missen de

kinderen de energie om lekker te kun-
nen werken. Voor hen zelf lastig maar
ook voor de leerkrachten. Op deze
dinsdagmorgen l november zal er
waarschijnlijk geen enkele leerling
over peinzen om niet te ontbijten.
Daarvoor ziet ' de dis' er te overheer-
lijk uit!!

De leerlingen kunnen zelf kiezen, niet
alleen keuze uit diverse verse tarwe-
broodjes, witte bollen, krentenbollen
en Tarvo- Mout- boterhammen, maar
ook uit het beleg: Calvé pindakaas,
Unox leverpastei, Frutesse Rinse appel-
stroop, ERU Goudkuipje kids, Delicia
fantasiestrooisel en Nutella hazelnoot-
pasta. Om te drinken is er de keus uit
Appelsientje sinaasappelsap of Fristi
Vanille & Fruit, zonder toegevoegde
suikers. Dus smullen maar!!

Oud Vorden
De vereniging 'Oud Vorden' brengt
zaterdag 29 oktober een bezoek
aan het natuur- en oud klein boe-
ren handgereedschapmuseum van
Jan Wagenvoort aan de Kremers-
dijk in Hengelo.

Jan Wagenvoort is bekend bij de luiste
raars van Radio Gelderland en kan op
een zeer humoristische wijze in het
'Hengels' over zijn museum vertellen.
Het vertrek naar Hengelo is om 13.30
uur vanaf het marktplein in Vorden.

Vorden zingt in
de Dorpskerk
Op zondagavond 30 oktober
om 19.00 uur wordt er in de
Dorpskerk weer een zang-
dienst gehouden onder het
motto 'Vorden zingt'. Centraal
op deze avond staan verzoeklie-
deren uit diverse bundels.
De muzikale begeleiding is in
handen van dhr. W. Kuipers uit
Apeldoorn die het fraaie orgel
van de Dorpskerk bespeelt en
verder zal trompettist Reik
Heusinkveld voor een extra
feestelijk tintje zorgen en ach-
ter de piano zit dhr. K. van Dus-
seldorp.

Tussen de liederen zal er een^
kort meditatief moment zijn*
door ds. GJ. Tichelaar uit Velp.
Na afbop is er koffiedrinken en
kan er nog gezellig nagepraat
worden in het kerkelijk cen-
trum 'de Voorde'.

Help mee aan het bestrijden van
analfabetisme! UNESCO bouwt
scholen en steunt de actie
'basisonderwijs wereldwijd
toegankelijk voor iedereen'.
Steun via giro 194800.
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Kerken in Halle gaan samen verder

Vorming Protestantse Gemeente Halle

De Hervormde Gemeente en de Gerfonneerde Kerk van Halle gaan vanaf nu de toekomst in als
Protestantse Gemeente te Halle. Dit definitieve verenigingsbesluit werd op donderdag 13 oktober tijdens
de goedbezochte gemeenteavond in de Kleine Kerk genomen.

Al vanaf 1999 werkten beide ker-
ken nauw samen als de
Protestantse Kerkgemeenschap
Halle. Er waren geen afzonderlij-

ke kerkdiensten of activiteiten
meer en ook de predikanten
werkten voor de beide kerken.
Maar officieel was het niet meer

dan een federatie en toen de lan-
delijke kerken in mei 2004 fuseer-
den ontstond ook in Halle de
wens de laatste stap te nemen en

over te gaan tot vereniging.
De vereniging van beide
kerken is meer dan alleen
een administratieve aange-
legenheid. Het is bovenal
een teken van hoop dat
mensen, hoe verschillend
soms ook, samen willen
optrekken in hun geloof en
leven. Want kerk-zijn gaat
verder dan de eigen geloofs-
beleving. Kerk zijn doe je
met elkaar en niet alleen
voor je zelf.
De leden van de Protestant-
se Gemeente te Halle heb-
ben aangegeven nadrukke-
lijk een Open Kerk voor
heel Halle te zijn, een kerk
die betrokken is op de
samenleving, die gastvrij
openstaat voor ieder die
daar behoefte aan heeft en
een kerk die aanwezig is op
de sleutelmomenten in de
gemeenschap en het leven
van mensen.
Op deze manier wil de
Protestantse Gemeente te
Halle inhoud geven aan
haar geloof dat God een ver-
bond gesloten heeft met
alle mensen, waarin de
kernwoorden geloof, hoop
en liefde centraal staan.
Woorden die actief mogen
worden doorgegeven en dat
gaat samen veel beter dan
ieder apart.
Met dit geloof en het grote
aantal enthousiaste vrijwil-
ligers gaat de Protestantse
Gemeente in Halle van
start om ook in de komen-
de jaren dienstbaar te zijn
aan mensen en de Halse
gemeenschap in zijn
geheel.

Feestelijke lunch
voor

mantelzorgers
Ter gelegenheid van de 'Dag van de
Mantelzorg' worden alle mantelzorgers in
de gemeente Bronckhorst uitgenodigd voor
een feestelijke lunch op dinsdag 15 novem-
ber in hotel Langeler.
De landelijke 'Dag van de Mantelzorg' heeft
als thema 'Mantelzorg op de agenda', ofwel
aandacht voor de mantelzorger. In samen-
werking met de vrijwillige thuiszorgorgani-
saties en de Stichtingen Welzijn in de
gemeente Bronckhorst organiseert de VTT
Oost-Gelderland (Vrijwillige Intensieve
Thuiszorg) daarom voor hen een feestelijke
lunch. Wethouder Boers van de gemeente
Bronckhorst zal deze lunch officieel ope-
nen.
Wie is mantelzorger?
Wanneer een familielid chronisch ziek
wordt, of een kind of partner krijgt een han-
dicap, dan heeft dit grote invloed op het
hele gezin. Zij krijgen plotsklaps de zorg
voor een hulpbehoevend gezinslid en wor-
den daardoor mantelzorger. Ze kunnen niet
zo eenvoudig meer de deur uit, want er
moet goede opvang zijn voor degene die ze
thuis achterlaten. Gewoon even tijd voor
zichzelf nemen doet de mantelzorger daar-
om niet zo snel. En juist dat is zo belangrijk.
De ervaring leert dat mantelzorgers, die
regelmatig ruimte inplannen om iets voor
zichzelf te doen, de zorgtaak beter kunnen
volhouden.
Tijd voor zichzelf
De samenwerkende organisaties willen met
deze lunch hun waardering tonen voor deze
mantelzorgers. Én hun uitnodigen daarmee
even tijd voor zichzelf te nemen. De lunch
wordt gehouden op dinsdag 15 november
van 11.30 - 13.30 uur in hotel Langeler aan
de Spalstraat 5 in Hengelo G. Een intro-
ducé^) is van harte welkom.
Bent u mantelzorger, gunt u zich wat tijd
voor uzelf en meldt u aan voor deze lunch.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer
de thuissituatie het niet toelaat om even

weg te gaan, kunnen vrijwilligers van de
vrijwillige thuiszorgorganisaties de zorg
even overnemen.
Aanmelden kan telefonisch tot zaterdag
5 november bij de VIT Oost-Gelderland,
tel. 0573-438400
of via email info@vitoost-gelderland.nl.
Laat ook weten of in uw situatie de vervan-
gende zorg gewenst is.

Hoog cijfer
Achterhoekse
Paardedagen

De Stichting Concours Hippique Zelhem
heeft in het rapport van de KNHS voor de
organisatie van de Achterhoekse
Paardedagen 2005 het cijfer 9 ontvangen
Voor 2006 zijn de Nederlandse kampioen-
schappen voor tweespan en enkelspan
samengestelde wedstrijd mensport aan de
Stichting toegewezen.
Tijdens het pinksterweekeinde op 3, 4 en 5
juni 2006 zal de huidige Nederlands
Kampioen tweespan paarden, Rini Rutjens
uit Weert, een stevige strijd moeten leveren
om zijn naaste rivalen, Mieke van Tergouw
uit Beekbergen en Ben Gosschalk uit Epe,
voor te blijven. Ook bij de strijd om het
Nederlands Kampioenschap enkelspan
paard zijn veel kanshebbers.

Milieuonderzoek
in Hummelo

Medewerkers van het Regionale Milieuteam
en toezichthouders van de gemeente
Bronckhorst hebben woensdag 19 oktober
een grote controle gehouden bij een bedrijf
in het buitengebied van Hummelo. Tijdens
een onlangs gehouden milieuvlucht werden
op het erf zaken gesignaleerd die in strijd
waren met de geldende milieuregels.
Tijdens de controle bleken niet alleen op het

erf spullen te liggen die daar niet hoorden,
ook in schuren werden goederen aangetrof-
fen die op een andere wijze opgeslagen be-
hoorden te zijn. Zo lagen er olievaten op een
niet vloeistofdichte vloer en bleek de
inhoud van de bestrijdingsmiddelenkast
ook niet aan de eisen te voldoen. Daarnaast
bleken enkele schuren in een zeer slechte
staat van onderhoud waardoor op sommige
plekken instortingsgevaar aanwezig was.
Tegen de 58-jarige eigenaar werd procesver-
baal opgemaakt en over de bestuurlijke
afhandeling wordt overleg gepleegd met de
gemeente.

Najaarsconcert
Pr. Juliana

De bladeren beginnen nu echt te vallen, de
wintertijd komt er aan en dus is het de tijd
voor de najaarsconcerten. Drumfanfare en
Harmonie Pr. Juliana hebben onder leiding
van hun dirigenten Gerjo Seesing en Patrick
Dieperink een nieuw programma ingestu-
deerd en willen u dat graag laten horen tij-
dens hun najaarsconcert op zaterdag 5
november in cult. centrum 'De Brink'.
Vanaf 20.00 uur kunt u dan allereerst luiste-
ren naar de Drumfanfare die u een volledig
nieuw programma laat horen met o.a. Final
Countdown, een Disco Story (over een
romance die in de disco ontstaat) en Hawaï
Five-O. Vervolgens is er tijd voor de huldi-
ging van een drietal jubilarissen van het
harmonieorkest.
Na de pauze kunt u dan luisteren naar de
Harmonie Pr. Juliana. Het orkest heeft hard
gewerkt aan o.a. Celebration Countdown,
I'm so excited en Life. Daarnaast wordt het
'spotlight' gezet op de basklarinet, waarbij
solist Leo van Zantvoort zich samen met het
orkest zal laten horen.
Het concert is voor donateurs op vertoon
van de donateurskaart gratis toegankelijk.
Andere bezoekers betalen € 5,- entreegeld
en kinderen t/m 12 jaar mogen voor € 2,50
naar binnen.
Informatie over Pr. Juliana kunt u ook vin-
den op www.prinsesjuliana.nl.

^Y Handelsweg 11 Zelhem

\ 4_J Tel. 0314-622839

WILLE M S EN "x. 03,4-623244
A U T O S C H A D E & T R U C K S T Y U N G www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

Meubel Reparatie

Dick Bruil
Houtspecialiteiten
Telefoon 0314-621959

Opel Vectra 1.6-16V Sport groen met 2000
Opel Agila 1.0-12V 5-deurs zwart 2004
Opel Agila 1.0-12V 5-deurs blauw 11-2003
Opel Corsa 1.2-16V 5-deurs blauw 2003
Citroen Picasso 1.6-16V zilver met 2001
Ford Mondeo 2.0 TDDI sedan airco, zilver 2001
Ford Focus 1.4-16V station zilver 2001
VW Polo 1.9 diesel rood, 3-deurs 1997
VW Polo 1.6 3-drs, blauw 1998
VW Golf 1.8 Cabrio, Pink Floyd 1994
VW Golf IV 1.4 16v 5-drs. groen met 1998
VW Golf 1.4 5-drs zwart 1996
VW Golf 1.4 3-drs. 72.000 km 1994
Hyundai Atoz Drime 5-deurs zwart 2002
Peugeot 206 5-drs. Gentry airco blauw met 2001
Peugeot 206 1.1 3-drs, blauw 2000
Peugeot 306 1.4 break, blauw 2000

AUTOBEDRIJF
OVERBEEK

1999Renault Laguna 1.6-16V station rood met. LPG-65
Dorpsstraat 4 - Hummelo - Tel. 0314-381674

Inruil en financiering mogelijk, voor nieuwe en gebruikte

ALARM 1-1-2
Als elke

seconde telt.
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IJsvereniging Zelhem
voorbereid op komende winter

Uitvoering gymnastiekvereniging D.V.S.

Op donderdag 24 november houdt ijsvereniging Zelhem vanaf 20.00 uur
haar algemene ledenvergadering in sportcafé Halfweg te Zelhem. Het
bestuur legt dan verantwoording af voor het gevoerde beleid ondanks het
ontbreken van ijsdagen tot nu toe. Na afloop (circa 21.00 uur) wordt de
nieuwe brug geopend door de naam te onthullen in aanwezigheid van
leden en sponsoren. Ter afsluiting is er een informeel samenzijn met koek
en zopie in de juist, door de schildersvakopleiding Doetinchem, geschil-
derde schaapskooi. De bestuursleden zullen voor het eerst de gesponsorde
winterjassen (Dumphuis) showen.

De nieuwe brug is een veiligheids-
maatregel om schaatsers en voetgan-
gers ongelijkvloers te laten kruisen.
Aan de ontwerper, Emil Lüning, is
gevraagd zich te laten inspireren
door de bekende Bartlehiembrug
van de elfstedentocht in Friesland.
Leverancier/bouwer van de brug
(houtsoort azobe) is de firma Hupkes
uit Dieren en de fundering en plaat-
sing zal op zaterdag 5 november wor-
den gedaan door de firma Lettink
uit IJzevoorde. De Goldewijk
Bouwgroep zorgt voor een hoogwer-
ker bij het tilwerk en plaatsing op de
betonfundering. Bij slecht weer zal
worden uitgeweken naar 12 novem-
ber. De RABObank Zelhem is de
hoofdsponsor van de brug.

Nu de familie Jansen (eigenaar van
de natuurijsbaan) dit voorjaar met
de ijsvereniging een 10-jarige gebrui-
kersovereenkomst is aangegaan, is
de aanleg van een nieuwe verlich-
ting de volgen-de stap. Het plan voor-
ziet in de plaatsing van 13 licht-
masten (hergebruik) van 8 m. hoogte
en een nieuwe grondkabel.
Technisch adviseur van de ijsvereni-
ging, de heer J. Chevalking, hoopt op
spoedige realisatie van het verlich-
tingsplan maar of dit gaat lukken
voor de komende winter is nog onze-
ker. De lichtmasten staan nog elders
op een industrieterrein dat binnen-
kort gerenoveerd wordt.
Voor de waterpomp gaat pompen
wordt zaterdag 19 november door

bestuur en leden een werkzaterdag
georganiseerd om met bosmaaiers
de taluds te ordenen en gevallen
blad te verwijderen. Op l december
staat de baan onderwater en begint
het wachten op koning Winter. Het
draaiboek voor de eerste echte ijspe-
riode is gecontroleerd en ligt klaar.
Wel is het bestuur zeer bezorgd over
de verleende sloopvergunning van
haar clubgebouw, met vergader-
ruimte, kleedkamers en douches
aan de Schovenweg. Op die plek is
nieuwbouw voorzien van een
bedrijfswoning en dat plan door-
kruist ernstig de toekomstplannen
van de ijsvereniging. Sloop van het
pand dreigt nog voor de eerste
schaatsers na 3 jaar wachten het ijs
op kunnen. Zeer binnenkort is daar-
over overleg met de gemeente
Bronckhorst.
Het bestuur biedt opnieuw de moge
lijkheid om voor l december geredu-
ceerde gezinsabonnementen te
kopen a € 12,- ongeacht de gezins-
grootte. Na die datum is de prijs €
18,-. Opgave kan bij de secretaris
dhr. J. Nimberg, Jeroen Boschstraat
7, 7021 EE Zelhem, tel. 0314-622391.

Spetterend optreden Part 2
- in eetcafé 'de Groes'

Zaterdagavond 22 oktober had de Doetinchemse rockband Tart 2' de apparatuur uitge-
pakt in eetcafé 'de Groes' in Zelhem.

De band is al een
aantal jaren een
graag geziene gast
in deze horecagele-
genheid en dat was
te merken, want
ruim 150 liefheb-
bers van jaren '60
en '70 Rockmuziek
hadden zich verza-
meld om het optre-
den bij te wonen en
ze werden niet
teleurgesteld, want
de band had er
hoorbaar zin in.

Vanaf het begin
spetterde het en
herleefden de num-
mers van o.a. Step-
penwolf, Earring
en de vele andere
grootheden uit die
tijd.

Op de website van
de band, www.part-
2.nl, kunt u vinden
waar de band in de
komende tijd nog
meer te beluisteren
is.

Op 29 oktober verzorgt de Halse
gymnastiekvereniging haar jaarlijk-
se uitvoering in zaal Nijhof te Halle.
Vanaf 19.00 uur kunt u de verschil-
lende groepen aan het werk zien.
Mocht u, of uw kinderen, zelf ook
zin hebben om eens lekker te gaan
sporten, misschien is dan gym-
nastiek iets.
U bent welkom om eens te komen
kijken bij de lessen en als u het wilt
proberen zijn de eerste 2 lessen gra-
tis. Daarna beslist u of u verder gaat.
De lessen worden allemaal gegeven
in sportzaal 'Meisterskamp' aan de
Roggestraat (achter de kerk).

Nadere inlichtingen kunt u krijgen
bij dhr. Ben Lebbink, tel. 0314-

622858 of 06-23860485.
Op maandag is de jeugdgroep 3+4
van 17.45 tot 18.45 uur in de zaal.
Aansluitend trainen de Aspirant
Dames tot 19.45 uur.
Dan volgt het uur voor de dames en
het laatste uur (tot 21.45 uur) is voor
Tumbling-, Trampoline springen
meisjes/dames en jongens/heren
Op woensdagmiddag zijn de kleu-
ters Groep 1+2 van 16.15 tot 17.00
uur in de zaal en daarna tot 18.00
uur Groep 5+6+7+8
Op vrijdagochtend van 9.00 tot 9.45
uur wordt 'Ouder en kind' gym
gegeven en tussen 10.00 en 11.00 uur
is er Sportfit 50+ voor Dames en
Heren.

Wozaneto heeft zin in
het nieuwe seizoen
"Wat zeg iej, besteet zangkoor
Wozaneto nog steeds? Ik heb
begreppen dat ze bunt gestopt?
Hei'j nog wel zoveule leden dan en
kuj den dirigent wel betalen?" Dit
soort opmerkingen kregen de leden
van zangkoor Wozaneto het laatste
jaar veel. Het antwoord is dan stee-
vast "Ja, natuurlijk".
Vorig jaar werd de gok het seizoen
zelfs gestart met een nieuwe diri-
gent, dhr. Rouwen, die een frisse
kijk op het koor heeft. Het koor
hoopte hiermee een nieuwe impuls
aan het koor te geven. Nu een jaar
later blijkt dit een goede keus
geweest te zijn en het koor heeft
weer voldoende energie om er
tegenaan te gaan!

Het seizoen werd gestart met een
gladiolenactie om de kas te spekken.
Ook stond er direct al een optreden
op het programma, want er werd
twee avonden medewerking ver-
leend aan de toneelopvoering van
de toneelvereniging Wozaneto. Het
optreden bestond uit het brengen
van een serenade aan de hoofdper-
soon vanwege haar 75ste verjaardag.
Verder zal er dit jaar worden meege-
werkt aan het kerstfeest van de
Wolfersveense school, een kerk-
dienst op Den Ooiman en in de

Goede Herder kapel en een zang-
avond in het verzorgingshuis de
Zonnekamp in Zelhem met als
onderdeel gezellige meezingdeun-
tjes.
De verdere activiteiten bestaan uit
een zang/contactavond in het voor-
jaar van 2006, maar eerst is het koor
nu druk met de eigen najaarsuitvoe-
ring op zaterdag 19 november in
zaal Susebeek aan de Ruurloseweg
in Wolfersveen. Aan deze avond
wordt meegewerkt door de toneel-
vereniging uit de Wittebrink. Na de
pauze wordt een blijspel opgevoerd.

Wellicht hebt u door al dit enthou-
siasme zin gekregen om ook te gaan
zingen. U bent van harte welkom,
want het koor kan natuurlijk altijd
nieuwe leden gebruiken! Het reper-
toire is breed maar afgestemd op de
mogelijkheden van het koor, want
zingen met plezier staat voorop! Zo
zingt het koor liederen uit de 'oude
doos', maar ook gezellige meezin-
gers zoals 'Serra Madre' en liederen
in het Latijns, Engels of Duits, waar-
bij ook de Nederlandse taal zeker
niet vergeten wordt
Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met de secretares-
se van het koor, mevr. Dinie Korten,
tel. 0573-461470.

Bijna-dood-ervaring
Een bijna dood ervaring is een
geestelijke ervaring, die kan optre-
den tijdens een periode van kli-
nisch-dood-zijn, tijdens het proces
van sterven, soms zonder duidelijke
aanleiding. Een bijna-dood-ervaring
is een universele ervaring die over
de hele wereld en door alle tijden
heen wordt beschreven.

Verschillende mensen, zoals
Elisabeth Kübler Ross, Meivin
Morsel en Cees de Gort hebben er
studie van gemaakt. Ook vertellen
mensen over hun persoonlijke erva-

ringen met dit verschijnsel. Tijdens
een bezinningsavond over dit thema
willen de commissie Vorming en
Toerusting van de Raad van Kerken
studie en persoonlijke ervaring
naast elkaar leggen.
De bijeenkomst is op donderdag 10
november vanaf 20.00 uur in het
Leerhuys naast de Lambertikerk in
Zelhem.
Dominee Eveline Struijk heeft de lei-
ding van deze avond. Voor informa-
tie en opgave kunt u terecht bij
mevr. Sina Kool, tel. 0314-623717.

Nieuwe bestuurssamenstelling
Chr. Harmonie Pr. Juliana

In een extra ledenvergadering heb-
ben de leden van de Chr. Harmonie
Pr. Juliana het bestuur weer op
sterkte gebracht en de taken
opnieuw verdeeld. Het bestuur
bestaat nu uit voorzitter dhr. Arjan
Luimes, secretaris mevr. Wil
Bieleman, penningmeester dhr.
Doede Dijkstra en vice-voorzitter
dhr. Mark Nijenhuis, die zich ook
met ledenwerving zal bezig houden.

Opleidingen vallen nu onder de ver-
antwoording van mevr. Wilma
Rutjes-Gerritsen, het instrumenta-
rium en de bibliotheek worden
beheerd door dhr. Bas Kok en de
bestanden (o.a. de donateurs) wor-
den beheerd door mevr. Erna
Radstaak-Regelink,

In deze nieuwe samenstelling wil
het bestuur, samen met de dirigent
en de overige leden, Pr. Juliana een
vaste plaats in de Zelhemse samen-
leving blijven geven en werken aan
een plezierig harmonieorkest met
muziek naar veler smaak, op een
behoorlijk niveau. In de vergadering
werden ook al twee concertdata
voor 2006 vastgelegd.

Zo zal op zaterdag 18 februari een
'valentijnsconcert' worden verzorgd
en vindt het najaarsconcert 2006
plaats op zaterdag 4 november.
Informatie over Pr. Juliana (drum-
fanfare, harmonie en jeugd) vindt u
op de website
www.prinsesjuliana.nl.
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Sursum Corda
Vorden

Wat eten we het weekend van
29 en 30 oktober?

Natuurlijk de overheerlijke
Herberg-Salades

van Sursum Corda !
Vanaf 's morgens 8.30 uur zult u deze heerlijke salades

aangeboden krijgen voor maar € 3,00!
Heeft u iets te vieren en u wilt een salade voor meerdere

personen laten maken, dan kunt u deze bestellen op
vrijdagavond 28 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur bij:

Hannie Wichers, Hoetinkhof 49 (Tel: 0575 552307)

Ook is het mogelijk om zaterdag 29 oktober tot 13.00 uur
salades te halen bij

"de Herberg" , Dorpsstraat 10 te Vorden.

Namens de leden van Sursum Corda alvast bedankt!

De Sursum Corda saladeactie wordt dit jaar
voor de 25e keer gehouden! Voor ons reden
om elke salade te voorzien van een gratis lot!
Er worden 5 "Herberg" saladebonnen verloot,
deze zijn in te wisselen wanneer u trek heeft!

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d rukke r i j Weevers

IMieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ledere week kijkt men

uit naar wat de slager,

de bakker en de

groenteman te

bieden hebben.

Contact wordt niet

gelezen, maar gespeld.

Polplein Zutphen

Op zondag 30 oktober

Op alle verf
1 0% Extra

Open van
10 tot 17 uur

In galerie Agnes Raben: Expositie 'Lodgers'
Vanaf 30 oktober t/m 4 december,
nemen 15 ontwerpers, allen met
een lijntje naar de Fachhochschule
Düsseldorf, Fachbereich Schmuck
und Produkdesign, hun intrek in
Galerie Agnes Raben aan de Nieuw-
stad 20. De groep exposanten be-
staat uit 3 docenten, 3 studenten
en 9 afgestudeerde ontwerpers van
de FHD. Er zullen veel sieraden, ge-
bruiksvoorwerpen en kunstvoor-
werpen te zien en te koop zijn die
door iedere exposant op een zelf

bedacht 'meubel' worden gepre-
senteerd.

Er zijn werken te zien van Andrea
Blaschke, Eilean Sommitz, Iris Weyer,
Sabine Lang, Barbara Pröpstl, Elisa-
beth Holder, Karen Kathman, Sabine
Spangenmacher, Christina Boskamp,
Herbert Schulze, Nadine Dohrman, Ti-
na Echterhólter, Claudia Schmedding,
Herman Hermsen en Nicole Hanselte.
Er zijn colliers, oorsieraden, ringen,
broches, schalen, lampen objecten etc.

De gebruikte materialen zijn zowel
goud, zilver, kunststof, papier, edelste-
nen, textiel e.d. De openingstijden van
de expositie zijn vrijdag, zaterdag,
zondag en maandag van 12.00 tot
17.00 uur of op afspraak tel. (0575)
55 16 47. Voor meer informatie
www.galeries.nl/agnesraben .

De opening van de expositie vindt, in
aanwezigheid van de kunstenaars,
plaats op zondag 30 oktober a.s. om
15.00 uur.

^M. "f
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Witkamp White op zaterdag 29 oktober

DJ Jean en E-Craig live op het podium

In de stromende regen zijn maandag
de eerste palen geslagen voor de re

alisering van 24 verpleegeenheden
voor dementerende ouderen. Als alles

volgens planning verloopt vindt de
opening voor de kerstdagen plaats.

Het belooft weer een spectaculaire
avond te worden zaterdag 29 okto-
ber in het uitgaanscentrum Wit-
kamp in Laren. Mensen die van
dance en lekker stappen houden
worden op hun wenken bediend
op de Witkamp White avond. DJ
Jean en E-Craig staan live op het
podium en ook de Beachclub en
Dancekelder zijn geopend. Boven-
dien krijgen mensen die geheel
in het wit gekleed zijn een gratis
consumptiemunt bij de entree!

Er wordt weer waanzinnig uitgepakt
op de eerste editie van Witkamp White.
De gehele balustradezaal staat in het
teken van de dance en naast een mod-
dervette lichtshow is er een ruil colour
laser show voor de ultieme dance-
sfeer. Live on stage hebben we twee
superpopulaire DJ's. DJ Jean, bekend
van 'The Launch' en winnaar van
diverse awards, waaronder de TMF-
award, is de absolute topper. E-Craig is

een van de beste DJ's op trance-gebiec
Hij draaide op alle grote party's al
Mysteryland en Dance Valley.

Bezoekers die geheel in de stijl van hè
feestje, dus geheel in het wit komen
krijgen een gratis consumptiemun
bij de entree. Dus doe lekker mee on
deze Witkamp White editie tot eei
supertoffe editie te brengen!

De Beachclub is uiteraard ook ge
opend deze avond en dé Party D
der Party DJ's Jeronimo zal hier voo
een zinderend feestje zorgen. In d<
Dancekelder is er een R&B Party me
DJ Berry Elsman.

Kortom, dit feestje mag je niet missei
in Witkamp, The Place 2B.

Speciaal voor Witkamp White gaat d<
avond tot 4.00 uur door. De entree ii
de voorverkoop is 8 euro. Aan de zaa
betaal je 10 euro.
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Eerste deel ZAMGlocatie geopend

Sinds een aantal jaren heeft de Zelhemse Auto- en Motor Club
ZAMC een prachtige plek aan de Kampweg. Aan de rand van de
Langenberg, de voormalige vuilnisbelt van de regio, waar ze in de
komende twee jaar een gedeelte van mogen gaan gebruiken voor
het realiseren van een trialterrein, konden ze een woning ombou-
wen tot hun accommodatie.
Daarbij liep de vereniging wel tegen de bouwkundige staat van het
gebouw aan en ook de schuur leek rijp voor de sloop. Het bestuur
maakte een ambitieus plan om het onderkomen op niveau te krij-
gen. Op een groot bord staat dit onderkomen al te stralen. Een
nieuw onderkomen, in vorm en grootte een kopie van het huidige
pand, en een nieuwe schuur.

Met het laatste deel werd begonnen. Met
de inzet van de ZAMC-sponsors en natuur-
lijk de leden werd in ongeveer vijf weken
een prachtige schuur gerealiseerd.
Voorzitter Dick Bulten vond dit resultaat
zo geweldig, dat hij zaterdag 22 oktober
leden en sponsors uitnodigde om de ope-
ning een officieel tintje te geven. Na de
handeling was er een drankje voor de
belangstellenden en vanaf nu kan de vere-
niging vooruitkijken naar de volgende
klus, de trialbaan en daarna de nieuwe
accommodatie.

Nordic Walking inVorden
tijdens herfstvakantie

Een avond van 't Nut

Een reis door West Papoea (Nieuw Guinea)

Drs. Nella Star, volkenkundige en
sociologe, komt maandag 31 okto-
ber naar het NPB-gebouw om daar
oj$ uitnodiging van stichting 't Nut
een lezing te verzorgen over West-
Papoea.

Aan de hand van haar digitale foto's
over haar reis in de zomer van 2004
zal ze u leiden over het grote eiland
Papoea Nieuw Guinea dat pas zeer
laat door de West Europeanen werd
'ontdekt'. Het vermoeden bestaat

dat een enkele streek in de 'binnen-
landen' tot op vandaag nog in het
Stenen Tijdperk leeft. In de
Baliemvallei in hartje West Papoea
arriveerden de eerste blanken pas
na de Tweede Wereldoorlog. In dit
gebied kan men daarom ook nog tot
op vandaag oudere Papoea's aantref-
fen die volgens de oude adat leven
en zich ('niet') kleden. Een bijzonder
en interessant volk met een tragisch
verleden en heden en toekomst.

Wat is Luthers?
Waarschijnlijk denkt u bij 'luthers'
meteen aan Luther, aan 31 oktober
en aan de 95 stellingen. Dat is cor-
rect, maar wat gaat daarachter
schuil en waar heeft dat toe geleid?
Ondermeer tot een lutherse kerk.
Deze kerk is in Nederland nooit
groot geweest, maar op wereldni-
veau is het wel de grootste pro-
testantse stroming.

Kenmerkend voor de lutherse tradi-
tie is haar belangstelling en liefde
voor liturgie, haar niet al te dogma-
tische geloofsbeleving en haar hang
naar vrijheid en tolerantie. Typisch

'luthers' zijn ook de zwaan en de vijf
lobbige roos - waarom, dat kunt u
op donderdag 3 november vanaf
20.00 uur horen in het Leerhuys
naast de Lambertikerk in Zelhem.
De bijeenkomst wordt georgani-
seerd door de commissie Vorming
en Toerusting van de Raad van
Kerken. Ds. Yda de Mol en Ds. Karen
Wedemeijer zullen het programma
verzorgen. De bijeenkomst wordt
afgesloten met een Vesper in de
kerk.
Voor informatie en opgave kunt u
terecht bij dhr. Wim Luimes, tel.
0314-622872.

Dameskoor Halle stopt

Vorige week donderdag organiseer-
de 'Dameskoor Halle' nog een
korenavond met vier gastkoren. Sa-
men met Chr. Zangver. 'Looft den
Heer' uit Hengelo (G), mannenkoor
'Arti Sacrum' uit Terborg, gem.
zangver. 'Nieuw Leven' uit
Gaanderen en gem. zangver.
'Doetinchem-Oost' werd er heerlijk

gezongen in een muzikaal program-
ma met veel variatie.

Het blijkt nu echter hun laatste acti-
viteit te zijn geweest. Een te beperkt
ledenaantal en al enkele jaren geen
aanwas met (jongere) leden, heeft
het bestuur doen besluiten
'Dameskoor Halle' op te heffen.

Nordic Walking krijgt steeds meer beoefenaars. Ook in de Achterhoek
ziet men steeds meer wandelaars met stokken door het bos of in het bui-
tengebied lopen. Het buitensportbedrijf Pree-Wheel aan de Netwerkweg
in Vorden biedt de mogelijkheid om tijdens de herfstvakantie kennis te
maken met deze snel groeiende buitensport. Het instapniveau is laag
zodat vrijwel iedereen kan meedoen. De lessen zijn op vrijdag- en zater-
dagmorgen en duren van 10.00 tot 11.30 uur. Deelname is gratis en voor
stokken wordt gezorgd. Het vertrekpunt voor de lessen is het pand van
Free-WheeL

De toenemende belangstelling voor
Norcic Walking vertoont overeen-
komsten met die van skeeleren, dat
in zeer korte tijd een enorme groei
doormaakte. Het zelfde lijkt nu te
gaan gebeuren met Nordic Walking.
Een belangrijk verschil is dat de
doelgroep een andere is.

Nordic Walking wordt op dit
moment vooral beoefend door de
groep, die gewend is te wandelen,
maar nu de stokken (poles) gebruikt
om meer spieren "aan het werk te
zetten" Dit komt de conditie ten
goede en ook de snelheid bij het
wandelen neemt aanzienlijk toe.

Daarnaast is er een groep, die nog
weinig tot niets aan sport doet en
door de lage drempel gemakkelijk
mee kan doen. Free-Wheel heeft
jarenlange ervaring met langlaufen
en rolskiën. Het enige verschil is de
ski's ontbreken, maar de armbewe-
ging en de afzet is vrijwel hetzelfde
als die bij het langlaufen. Door in de
herfstvakantie 2 maal een kennis-
makingsles van ca. 1,5 uur te organi-
seren wil Free-Wheel zoveel moge-
lijk mensen de gelegenheid bieden
om mee te doen.
U kunt zich aanmelden door een e-
mail te sturen naar info@freee-
wheel.com of door te bellen, tel.
0575-554228. Eind oktober wordt er
begonnen met een cursus van 5 les-
sen.

Wedstrijdprogramma Sparta

Zaterdag 29 oktober.
Sparta dames 4-GUV Greven BOVO
dames 2. Aanvang: 14.30 uur; Sparta
dames 5-Pajodos dames 2. Aanvang:
14.30 uur; Sparta jongens Bl-Wevoc
jongens BI. Aanvang: 14.30 uur;

Sparta dames 1-Rivo Rijssen dames
1. Aanvang: 16.30 uur; Sparta meis-
jes Al-TOHP meisjes Al. Aanvang:
16.30 uur; Sparta heren 1-Volga
heren 2. Aanvang: 16.30 uur.
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waterrijke stad, zoals bijvoorbeeld tijdens muziekfestival B-oost aan de -
Oostelijke Handelskade. f

Haal de folder'Amsterdam, Stad aan het ..in ATCB. Mrer R

www.amsterdarnstadaanhetwater.

Amsterdam is hot deze winter!
De zindering van de grote stad en het historisch decor van Amsterdam prikke-
len de zintuigen. Oe meer dan 40 musea die Amsterdam rijk Is, openen hun deu-
ren en presenteren u prachtige wlntertentoonstelllngen en vaste collecties.
Amsterdam Winter Adventure presenteert een selectie van de mooiste tentoon-
stellingen in Amsterdam In de periode van oktober ZOOS tot en met april 2006.

&

Haal de Air •.Vu r Adventun oktober

ATCB (vanaf www.amsterdamtourist.nl

Tentoonstellingen Amsterdam Winter Adventure
Joods Historisch Museum
Religie & Geschiedenis van df joden in
Nederland, 1600-1890 (Doorlopend)
Bezoek de twee tentoonstellingen in de
Grote Synagoge van het Joods

door joodse verhalen, tradities en
gebruiken.

Museum Het Rembrandthuls
fven terug in Rembrondts tijd (Door-

etskunst (17 december 2005 t/m
12 maart 2006) S Kembrandt

tot en met 2 juli 2006)
Bezoek het huis en het atelier van de
beroemdste Nederlandse kunstenaar uit
de Gouden Eeuw, Rembrandt van Rijn
en geniet van zijn schilderijen, teke
ningen en etsen.

Nederlands Scheepvaartmuseum
Oe Ontdekking van de Wereld (Doorlopend;
De 'Ontdekking van de wereld' is een
interactieve belevenis voor het hele
gezin. Net zo verrassend is de prachtige
replka van het VOC schip 'Amsterdam'

waar de bemanning het verteden wel
heel dichtbij brengt.

Science center NEMO
, ilectricity (Doorlopend)

Ervaar zelf hoe
de ontdekking
van elektriciteit
zorgde voor een
ware revolutie in
de ontwikkeling

tietechnolo-
Oe grootste
srobot van

Europa, Elektra,
heet u welkom
bij deze nieuwe
expositie.

Museum Amstelkrino. -
Ons Lieve Meer op Solder
Kerkelijk Kleinood, werk van Nico
Wittemon (Tot 2 oktober 2005). The
past feeds the future, jonge kunste-
naars rn Ons' Line Heer op Solder
(i november 2005 t/m i december
2005), Creatief met Sint (12 november
2005 t/m 6 december 2005), Kerst op
Solder (15 december 2005 t/m 6 janu-

(18 februari 2006 t/m 2 juli 2006) S,
Stilte Omgang 125 jaar (l maart 2006
t/m IS april 2006)
Ervaar de Gouden Eeuw op een bijzon-
dere manier en wandel door gangen,
woonkamers, keukens en smalle trap
oenhuizen op weg naar de grote schat
van dit museum: een kerk op zolder.

Verzetsmuseum Amsterdam Stedelijk Museum CS
Marokkanen en de Tweede Wereldoorlog Kineke Dijkstra (4 november 2005 t/m
(t/m 26 -maart 2006) 6 februari 2006)
Het Verzetsmuseum Amsterdam ver Bewonder de indrukwekkende portret-
haalt in deze expositie over de vele reeksen van de Nederlandse fotografe
duizenden Marokkanen die in het Rineke Dijkstra, die het afgelopen decen
Franse leger vochten tegen de nazi's. nium internationale bekendheid kreeg.

Hermitage Amsterdam Tropenmuseum
Petgrimssctiatten, Byzantium Jeruzalem Oe Goden Verzoeken - rituele
(l oktober 2005 t/m 26 maart 2006) doeisme (17 aec 2005 t/m 10 sept 2006)
Bezoek de vierde tentoonstelling in de Proef de sfeer van de tropen en de sub
Hermitage Amsterdam, die bijna 200 tropen in het Tropenmuseum. Neem
unieke kunstwerken toont, het meren- actief deel aan de tentoonstelling 'De
deel door pelgrims als souvenir ooit Ooden Verzoeken' en ontdek de rituelen
meegenomen uit het Heilige Land. in het hindoeïsme.

Amsterdams Historisch Museum
Suiker (21 oktober 2005 t/m 19 februari
2006)

toont de boeiende geschiedenis van
suiker dat in de 17e eeuw furore maak
te in Nederland. Een tentoonstelling
voor de echte zoetekauw.

Allard Pierson Museum
Kleurt bij Grieken en Etrusken (2 decem-
ber 2005 t/m 26 maart 2006)
Ontdek hoe bont de Grieken en Etrusken
het maakten tijdens deze kleurrijke ten
toonstelling met reconstructies van Nieuwe Kerk
antieke beeldhouwwerken en topstuk- Indone ia: De ontdekking van het verte-
ten uit binnen en buitenland. den (l dec 2005 t/m 17 apr 2006)

won er de ruim 300 topstukken uit

werd nooit eerder tentoongesteld!

Rijksmuseum «n Van Gogh Museum

2006 C/m IS juni 2006)
Ter gelegenheid van Rembrandts 400e ge-
boortejaar in 2006 presenteren het Rijks-
museum en het Van Gogh Museum, in het
Van Gogh Museum, een bijzondere con-
frontatie tussen twee genieën van de
barokke schilderkunst.



M a k e l a a r s
Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden
Postbus 49, 7250 AA Vorden
T (0575) 55 55 55
F (0575) 55 36 97
Mo6 50 213 255
E hanpetgrum@pelgrum.nl
l www.pelgrum.nl

sikkEns

HuisSchi ider
VOOl feestdagen
een fris interieur?

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

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerk ing • 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

Verkoop van nieuwe

en gebruikte auto's.

Onderhoud en

reparatie van

alle merken

AUTOBEDRIJF

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

www.autolanqwerden.nl

Jong 6elre Vorden-Warnsveld is proud to present:
ff De nieuwe revue van 2005 11

"Stof tot nadenken"

Dit spektakel is te zien in het Dorpscentrum te Vorden
op de volgende dagen:

Vrijdag 4 november
Zaal open 19.30 uur.
Aanvang 20.00 uur.

Na de revue zorgt onze DJ voor een
geslaagde muzikale afterparty!!

Zaterdag 5 november
Aanvang 20.00 uur.

•

Na afloop speelt de band T|

The Avalanche
tot in de late uurtjes, gegarandeerd gezellig dus!

Kaarten zijn tot 2 november te koop in de voorverkoop voor:
Vrijdag €6,-

Zaterdag € 7 -

Op de volgende adressen:

Het Dorpscentrum te Vorden
Autobedrijf Groot Jebbink te Vorden

Tankstation Weulen Kronenborg te Vorden

Aan de zaal zijn de kaarten € l,- duurder!

(leden krijgen aan de zaal € l,- korting).

Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

Beeklaan 22

7234 SL Wichmond

Tel. 06-18637843

of 0575 -44 1900

Nieuwbouw
Reparatie

Onderhoud
Renovatie

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l
Kapel weg 14 • 7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

U kunt bij ons terecht voor:
- Aardappelen, groente en fruit
- Boerenzuivel
- Diverse soorten vlees, o.a. kip lam en rund
- Vele soorten bakprodukten

Openingstijden:
van 10.00-12.00
van 10.00-17.00

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag gesloten

l KB
l)f l l NI MIK

DAGELIJKS VERS
Lansinkweg 2 - Zutpben Tel.ê575-5218êê

Vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners 6

Lankhorsterstraat 25
72 34 ST Wichmond
Telefoon (0575) 46 35 07

06 55 860 430
(0313) 63 16 18

Fax (0575) 46 55 13
E-mail: info@gebr-Arends.nl

gebr. Arends@freeler
Site: www.geb-Arends.nl

VEEHANDEL

André Hissink

Toverstraat 14
7223 LP Baak
T (0575) 44 13 05
F (0575) 44 10 59
M 06 22 26 39 44

AMBACHTELIJK TIMMERBEDRIJF

Kozijnen, ramen en deuren en

alle voorkomende timmerwerkzaamheden

Gerben Wolbrink

Broekweg 17234 SW Wichmond

Tel. (0575) 44 29 52 Fax (0575) 44 27 92
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PLUS Weekendvoordeel
G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 7 t / m z a t e r d a g 2 9 o k t o b e r 2 0 0 5

PLUS
Filet americain
Alle soorten.
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.79

LÊ.I

Korte
varkenshaas

Kilo
ELDERS 14.29

PLUS
Tompoucen

Blister 4 stuks
NORMAAL 2.99

Broccoli
500 gram

Mager
rundergehakt

Kilo
ELDERS 4.99

Pepsi,
Sisi off 7-Up

Diverse smaken.
Fles 150 d.

ELDERS 0.86-0.93

Coolbest
Premium Orange

Pak 1 liter
ELDERS O.99

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrjjd^9 8
0°™

2™0™ 7242 EC Lochemzaterdag 8.00-20.00 Te| Q5J3 . 251Q56

www.plussupermarkt.nl
43/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor weder

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

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

ïrkopers en/of grootverbruikers. Prijst

L PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
Ü

eredivisie'
UPLUS
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