
Dinsdag 8 november 2005

67e jaargang no. 37

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG • WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Erik en Rita Bulten zien droom werkelijkheid worden

Voorjaar 2006:
Nieuw onderkomen 'Bulten Techniek*

Het echtpaar Erik en Rita Bulten voor hun nieuwe bedrijfshal.

Het was al jarenlang een ultieme
droom van Erik Bulten om later
'als ik groot ben' iets voorzich zelf
te beginnen. Volgend voorjaar is
het zover, dan betrekken Erik en
Rita Bulten met hun twee kinderen
hun nieuwe woning aan de Ruurlo-
seweg. Dan wordt tevens de nieuwe
bedrijfshal en showroom in ge-
bruik genomen. Momenteel is het
aan de Ruurloseweg, op de plek
waar vroeger een tuincentrum was
gevestigd, een drukte van belang
en wordt er volop aan het nieuwe
onderkomen gewerkt. Als alles
klaar is zullen daar straks de repa-
raties plaatsvinden van tuin-, bos-
en parkmachines, terwijl vanaf die
locatie tevens nieuwe en gebruikte
machines verkocht zullen worden.
Vergeleken met het huidige assor-
timent zullen daar tevens zitmaai-
ers, trilplaten voor stratenmakers
en diverse merken handgereed-
schap verkocht worden.

Toen Erik Bulten achtereenvolgens de
LTS en MTS met goed gevolg had door-
lopen, kreeg hij op 20-jarige leeftijd
een baan bij de Edese Betoncentrale in
Apeldoorn. In zijn vrije tijd repareerde
hij bij een hoveniersbedrijf al diverse
machines. Gewoon omdat hij het leuk
vond om te doen. Bij de betoncentrale,
met onder andere vestigingen in Apel-
doorn, Deventer en Zutphen 'schopte'
Erik Bulten het tot bedrijfsleider. Hij
gaf in deze functie leiding aan ruim
40 medewerkers. Erik: 'Ik had na mijn
schoolperiode altijd al in mijn achter-
hoofd wat voor mijzelf te gaan doen,
alleen ik wist niet wat'!
Toen Erik en Rita twaalf jaar geleden
aan het Hoge in Vorden gingen wo-

nen, werd Erik in zijn vrije tijd steeds
drukker met de reparaties van machi-
nes bij hoveniersbedrijven en particu-
lieren. In 1997 liet hij bij zijn woning
een schuur bouwen, compleet met
een werkplaats, showroom en maga-
zijn. Verkoop en reparaties vonden in
de avonduren en op zaterdag plaats.
Erik: 'Het begon, mede door mondre
clame, steeds beter te lopen. Het assor-
timent werd uitgebreid met motorge-
reedschap, bladblazers, motorzeisen
en dergelijke. Wij kregen ook het dea-
lerschap van merken zoals 'Stihl', Vi-
king' en 'Makita'.
In 2002 kwamen wij op het punt 'hoe
verder'? Ik wilde wel helemaal voor
mijzelf beginnen, daarnaast wilde ik
eigenlijk, zolang er nog geen voldoen-
de zekerheid was, mijn baan bij de be-
toncentrale niet opzeggen. Op de plek
aan het Hoge mochten we beslist niet
groter worden, sterker nog, we moch-
ten daar volgens de gemeente Vorden
wel blijven, behalve wanneer er klach-
ten kwamen. Nog geen twee maanden
later was er een anonieme klacht over
het gebruik van de hogedrukspuit, die
we gebruikten bij het schoonspuiten
van de machines. Jullie moeten direct
met de activiteiten stoppen, zo sprak
de gemeente. Ik heb daarop geant-
woord dat stoppen voor ons absoluut
geen optie was.

AMBTELIJKE MOLENS
Toen kwam op gegeven moment het
terrein van het voormalig tuincen-
trum op ons pad. Makelaar ingescha-
keld, bedrijfsplan gemaakt en aange-
geven wat wij op dat terrein wilden
realiseren, namelijk een woning met
een bedrijfshal. En vervolgens het plan
bij de gemeente Vorden ingediend.

Dat speelde zich eind 2002 af. En toen
begon voor ons de ellende: dit mocht
niet, dat mocht niet, rapporten die
maanden bij ambtenaren in de lade
bleven liggen, welles en nietes-spelle
ties, we werden er bijna compleet ge
stoord van. Ik zal je eerlijk zeggen,
ambtelijke molens draaien niet alleen
langzaam, maar ze draaien ook een
stuk in zijn 'achter-uitM
We hebben twee keer op het punt ge-
staan om de handdoek in de ring te
gooien, tot dat wethouder Dorien Mul-
derije zich er achter zette. Zij zorgde
ervoor dat de zaak binnen enkele we
ken rond was. Op 24 december 2004
plofte er een brief van de gemeente op
onze deurmat, met de mededeling dat
wij onze gang konden gaan met als re
sultaat dat wij de grond in maart
jongstleden hebben kunnen kopen en
dat met de bouw van de woning en
hal begonnen kon worden. Het heeft
alles bij elkaar ruim twee jaren ge
duurd! Slapeloze nachten kregen wij
ervan, wat een gedoe allemaal'.

Wel hebben wij in die bewuste periode
veel steun gehad van makelaar Gerrit
van Zeeburg. Die heeft ons al die tijd
met raad en daad terzijde gestaan', al-
dus Erik Bulten die momenteel nog
drie dagen bij genoemde betoncentra-
le werkt. Begin 2006 stopt hij daar en
wil hij zich zes dagen in de week gaan
inzetten voor zijn eigen bedrijf'Bulten
Techniek'. Echtgenote Rita neemt de
administratie voor haar rekening. 'We
gaan het samen met de nuchtere Ach-
terhoekse mentaliteit doen, dat wil
zeggen 'niet zeuren, niet moeilijk
doen, gewoon keihard er tegenaan,
waarbij service en eerlijkheid hoog in
ons vaandel staan', aldus Erik Bulten.
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Met de Vordense Ondernemers
Vereniging "De Straat Op"
De Vordense Ondernemers Vereni-
ging organiseert dit jaar wederom
een actie waarbij het winkelende
publiek door middel van een aan-
tal trekkingen kans maakt op een
prijs. En niet alleen l klant maar
de hele buurt maakt kans op een
prijs.

Zoals de afgelopen jaren te doen ge
bruikelijk is geweest komt de Vordense
Ondernemers Vereniging ook dit jaar

weer met een eindejaarsactie. Gedu-
rende deze actie, die loopt van 21 no-
vember t/m 16 december, maakt ieder-
een die in Vorden zijn of haar inkopen
doet kans op een prijs door middel van
het trekken van kassabonnen die com-
pleet zijn ingevuld. Bij in totaal 4 trek-
kingen wordt er telkens l hoofdprijs
getrokken met daarbij ook een prijs
voor de hele buurt. Zie voor de exacte
uitleg met data de Sint Nicolaas krant
die volgende week verschijnt.

Zaterdag 12 november
'Ludgerpop' in Ludgerusgebouw
Onlangs hebben een aantal jonge-
ren in Wichmond- Vierakker de
koppen bij elkaar gestoken om met
name voor jongeren vanaf 14 jaar,
wat meer leven in de brouwerij te
brengen. Michael Bink, één der ini-
tiatiefnemers: ' Behalve tijdens de
Oranje feestweek in augustus is er
hier voor de jeugd in de rest van het
jaar niets te doen. Wij willen daar
verandering in aanbrengen. We be-
ginnen op zaterdagavond 12 no-
vember. Dan zal er in het Ludgerus-
gebouw een muzikaal programma
worden gebracht, dat wij omschrij-
ven als 'Ludgerpop'.

Op deze eerste avond zullen er twee
bands optreden, namelijk de in deze
regio bekende band 'Lady en de Vage
band' en de band ' Fuell'. Zij brengen
een programma dat bestaat uit rock
and roll en hedendaagse popmuziek',
aldus Michael Bink. De organisatie is
verheugd dat de ondernemers in
Wichmond en Vierakker zich achter
de plannen hebben geschaard door
een financiële bijdrage te verlenen.
Daardoor kunnen de entree prijzen
ook laag worden gehouden. De jeugd
vanaf 14 jaar tot 16 jaar betaalt 2,50
euro en daarboven 5 euro. 'Ludgerpop'
begint zaterdag om 20.00 uur.

Seniorensoos Wichmond/Vierakker
Woensdag 16 november om 14.30 uur
in het St. Ludgerusgebouw in Vierakker
met Joke Pardijs, oud plaatsgenote, en
Ed, zij brengen op hun eigen wijze
Seniorendans onder het motto: "dans

mee en blijf fit". Komt dus allemaal,
want het wordt een actieve maar ook
een heel gezellige middag die u niet
mag missen. Graag tot dan, we ver-
wachten u allemaal weer te zien.

ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2

REGIONALE HUISARTSMNPOST 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 november 10.00 uur ds.G.H. Neppelenbroek.
Zendingszondag met medewerking van jongerenband.

Kapel Wildenborch
Zondag 13 november 10.00 uur ds. H. Schwarz uit Hum-
melo.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 november 10.00 uur drs. J. Koudijs.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 november 10.00 uur ds. DJ. Enderle, Harder-
wijk, 19.00 uur br. H.G. Dijkman.

R.K, kerk Vorden
Zondag 13 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring m.m.v. Rouw- en trouwkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 november 17,00 uur Eucharistieviering da-
meskoor. Zondag 13 november 10.00 uur Woord- en
Communieviering m.m.v. herenkoor.

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

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

Tandartsen:
12 en 13 november: W.A. Houtman, Vorden, telefoon
0575 552253. 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). Rraam-
afdeling 10.30-1 UO, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma, t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
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) 62 61 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.

WV-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00-12.30 uur 13.30-16.00 uur; w. 9.30-
17.30 uur; za, 10.30-13.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. Info Dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling, tel. (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-mafl welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg, water-
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het algemeen alarmnummer 0900 88 44 of bij grote
spoed 112. Voor storingen aan gemalen en het (druk-)riool-

. systeem kunnen alle inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

7ijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wi
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

0 Nieuw: Hairstyle Claudy.
Uw kapster bij u aan huis.
Tel. (06) 112 03 439, b.g.g.
(0573) 45 42 99.

• 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.

• 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

• Gezocht met spoed: Flexi-
bele, inzetbare oppas aan
huis voor 3 kinderen. Leef-
tijd: 13/12/10 jaar. Liefst in
bezit v/e auto. Omg. Vor-
den/Warnsveld. Tel. 06-1202
5610.

• Te koop: Peugeot Boxer
bj. 1994, ingericht als Cam-
per zeer geschikt voor mo-
torsport. Belastingtarief 1/4
(campertarief) met aggregaat
220 v Compressor en stand-
kachel, 0575 - 55 14 16.

• TE HUUR: In buitengebied
Hengelo GLD luxe tweeka-
mer APPARTEMENT Bo-
venverdieping in voormalige
boerderij. Gestoffeerd, met
schuur en tuin. Tel 06- 19 41
00 39 of 015-36 93 765 na
20.30u.

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

• Te koop: Mooie labrador
Retriever pups met stam-
boom geb. 23-10 '05 in-
geënt, ontwormd, gechipt,
moeder lief karakter, tel.
0575-55 34 24

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06)51 601516.

Actie 20% korting
gouden slavenarmbanden

en zegelringen NL fabricaaf

Atelier flenk fggersman
ïrouwring veranderen ?

bronzen beelden

Burg. Galleestraat 8
Vorden 550725

openingstijden wo. t/m za. 10-17 uur

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Omdat het werkt!
®HER@ALIFE.

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

Het is herfst
y\cerii Besse/,>

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

Vlaai v/d week

Aardbei-
bavaroisevlaai

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag — brooddag

3 wit bus
€4,00

Weekendaanbiedingen

Tompoucen
div. smaken p/st. € 1 jOO

Kaneelcake € 2,75

• Steun de Amnesty-
werkgroep Vorden. Kijk op
www.amnestv.nl en geef u
feestdagen bestelling door
aan i.lichtenberg@wanadoo.nl
Zo bespaard u de verzend-
kosten, s.v.p. bestelling door-
geven voor 16 november.

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

• Standhouders gevraagd
op kerst/hobbymarkt op 11
december in sporthal Steen-
deren info 06-13 67 92 98.

• Bazar Welfare Rode
Kruis op woensdag 16 no-

vember van 13.30 -16.30 uur

in de Wehme te Vorden.

• Leer (Beter) Bridgen
Praktijkcursus start 30 no-

vember. Nicolette Loven &

Harry Garsen, gediplomeer-

de bridgedocenten. Aanmel-

den: (0575) 52 22 75.

Kair^s—

DE SPIRITUELE BEURS
zondag 13 NOVEMBER 2005

Van 11.00 tot 17.00 uur

Entree: € 12,00 Voorverkoop: € 10,00
Plaats: Klooster Huize Loreto, Kloosterstr. 5, Lievelde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

,OeRp

Dagmenu's
9 t/m 15nov. 2005

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

Dagmenu's kunt u krijgen «m 16.00 uur tot 22.00 uur.

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

Prijsvoer|$imrt8lafroom€l,75p4i.

Woensdag 9 november
tomatensoep / Zuricher geschnetzeftes met rösti aardappelen
en groente

Donderdag 10 november
Duitse biefstuk met uien, aardappelen en salade / tiramisu
met slagroom

Vrijdag 11 november
mosterdsoep / hazenpeper met aardapelpuree en rode kool

Zaterdag 12 november (alteen afhalen)
spare ribs met zigeunersaus, frieten en groente / ijs met
slagroom

Maandag 14 november
gesloten

Dinsdag 15 november
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente /
ijs met slagroom

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
•>/'-x Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
/ en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas



Uit Liefde geboren

,ƒ) We zijn heel blij met de geboorte van onze
* dochter, zusje en kleindochter

Indy

Strodijk 15
7251 RS Vorden

Geboren op zaterdag 29 oktober 2005
om 8.51 uur.

Ze weegt 3840 gram en is 54 cm lang.

Gerard en Martine Boesveld
Riek en Thomas
Willemien

Hoera, we hebben een zoon!

Marijn
6 november 2005, 4235 gram en 53 cm

i
Onno Eckhardt & Brigitte Wolbers j

Holtmaet 3
7251 W Vorden
Tel. (0575) 55 55 98

Wij vinden het leuk als je langs komt,
maar laat het ons wel eerst even weten.

Chr. Uitvaartvereniging

"De Laatste Eer" Zutphen / Warnsveld

Uitvaartleidster N.F. Bilder

De Lange Garde 50, 7232 GS Warnsveld,

(0575) 57 11 98

Uitvaartleider H. Bouwhuis 0548-51 72 52

Dag en nacht bereikbaar: 06-40 07 47 21

vertrouwd verzorgd

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK «.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: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Kijerkamp)

7202 BP Zutphen

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Els Wagenvoort-Klein Obbink

15-03-1952 19-09-2005

Het verdriet
bij je heengaan is groot
maar in ons hart blijf je

verder leven

De vele kaarten, bloemen en uw medeleven bij het
afscheid van mijn lieve vrouw en onze mama ge-
ven ons de kracht om verder te gaan.

Hiervoor willen we u hartelijk bedanken.

Ben Wagenvoort

Rien, Arjan en Carin

Vorden, november 2005

De vele blijken van medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw, zuster, schoonzuster en tante

Adriana Petronella Willegers-Sweijen
(Jeannette)

hebben ons zeer getroffen.

Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrij-
ven en uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid
waren voor ons een grote steun.
Onze oprechte dank hiervoor.

Mede namens verdere familie:
John Willegers

Vorden, november 2005

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

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

'Ieder kind heeft
recht op de dans
van het leven.
Daarom steun ik
de NSGK' Buikdanseres

Yonina

www.nsqk.nl giro 552000

Almenseweg 35a • 7251HN • Vorden

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

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

van dL 8 t/m zo. 13 november

Gebakken aardappelen
• Schnitzel
• Rauwkost

• IJsje
Elke zondagavond

tuarm 61 koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

"Laat eens de kinderen
lek

Kinderen vinden niets leuker dan te doen wat grote
mensen doen. Daarom is ons Kinderkookboekje zo'n
geweldige cadeautip voor Sinterklaas. U krijgt het
helemaal gratis bij het Keurslagerkoopje van deze

week. Ach, ik speel nu eenmaal graag voor Sinterklaas.

Keurslager Koopje

500 gram Runderqehakt
+100 gram Achterham
+ 100 gram OHtbijtSpek

samen voor de prijs van

met GRATIS kinderkookboek (op=op)

Vleeswaren koopje

RaUWe Ham 100 gram

Speciaal aanbevolen

Roerbakreepjes
500 gram vanaf

Weekaanbieding

Schouderkarbonade
4 stuks + GRATIS kanskaart

Special

Cordon blanc 100 gram

Vleeswarenspedal

Ka Ifsle verworst
100 gram

Weekaanbieding

Lasagne 500 gram
+ GRATÏS kanskaart

398•

500.
455

€ l.

089.

398.

Groente aanbieding:

Groente pakket
1 rode kool, 1 koolraap, 1 witte kool, 1 kilo win-
terpeen, 1 spitskool, 1 kilo spruiten |P QQ
samen voor de prijs van € *J •

Maak kans op een GRATIS "TEPAN YAKI" Grillplaat. In de weken 45
t/m 48 krijgt u bij diverse aanbiedingen bij ons in de winkel een kans-
kaart, u hoeft alleen maar uw naam, adres, woonplaats in te vullen.
Aan het einde van de actie worden 8 "TEPAN YAKI" grillplaten verloot.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21

, (0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

S

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta i
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.

AUTOMATISCHE GARAGEDEUREN:
INBRAAKVEILIG, FRAAI EN STERK

Streek Lochem
heeft automatische garagedeuren

voor alle denkbare toepassingen.

Kies voor het model, het materiaal,

de stijl én de kleurstelling, passend
bij uw enkele of dubbele garage.

DE NOVOPORT-GARAGEDEUREN
BIEDEN TAL VAN EXTRA
OPTIES/VOORDELEN:STREEK
DAGLICHTVENSTERS- LOOPDEUREN,
RUIMTEBESPARENDE CONSTRUCTIE,
OPVALLEND LAGE AANSCHAFPRIJS

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

www. streekbouwmaterialen.nl



Gratis
laar

Circus
Slim?

Kapitein koe
div. soorten

nu 2 pakken

oo
voor 2!
2 pakken

+ l gratis
circuszegel

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.

Grolsch blond
2.5 en 2.5 lemo

2."/3J

+ l gratis
circuszegel

De deelnemende Super de Boer
vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpsstraat 1H - Telefoon 0575-H51206

Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713

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

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Graag gedaan.

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
7 november t/m zaterdag 12 november 2005 en alleen geldig bij
nevenstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.



„Sfeer van Josephine" woondecoraties
& cadeauartikelen geopend

Eigenaresse judith Buter

Zaterdag 5 november is aan de
Dorpsstraat 36 te Vorden de woon-
decoraties & cadeauartikelen win-
kel 'sfeer van Josephine' geopend.

Velen brachten een bezoek aan de sfeer-
vol ingerichte winkel. Judith Buter
brengt in de winkel gezelligheid en
sfeer voor in de woning en wil ook graag
de mensen goed daarin adviseren.

De winkel is op maandag geopend
vanaf 13.00 tot 17.00 uur, vanaf dins-
dag tot en met donderdag van 9.00 tot
17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 21.00
uur en zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Rekord opbrengst Voedselactie

Vorden helpt door deze actie mee
de armoe de wereld uit te bannen,
zoals één van de medewerkers rea-
geerde na het bekend maken van
de totaal uitslag. Op vrijdag 4 no-
vember hebben van 8.3O-21.30 uur
niet minder dan bijna 30 vrijwilli-
gers meegeholpen om deze actie
tot een succes te maken.

In de winkel van Super de Boer (van
Yvonne en Wilbert Grotenhuijs) wer-

den niet minder dan 125 volle dozen
verzameld voor de Dorcas voedselac-
tie, mede dank zij vele gulhartige ko-
pers in deze winkel (vorig jaar 107 vol-
le dozen). Zoals gebruikelijk werd de
laatste volle doos door de eigenaar van
Super de Boer, Wilbert Grotenhuijs,
aan de organisatoren overhandigd (zie
foto). Vele gevers droegen de actie dan
ook een warm hart toe. Verder is in de
collectebus een bedrag gegeven van
ca. € 217,- (vorig jaar € 150,-). Deze ac-

tie is is in alle opzichten meer dan ge
slaagd. Opmerkelijk was dat vele kin-
deren enthousiast aan deze actie mee-
deden (zie foto).

De organisatoren kunnen op een zeer
geslaagde actie terugzien en willen de
vele vrijwilligers, alsmede de gulle ge
vers hievoor hartelijk bedanken. Door
deze actie hopen we dat een stukje
nood van de arme bevolking in Oost-
europa wordt gelenigd.

G l NDA V O R D E N

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.

NOVEMBER
8 NE.vP. excursie naar Paardemelkerij

in Harbrinkhoek
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 Informatie-avond in de Herberg over

Waterschap en Muskusratten NB.vP.
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.
24 PCOB middagbijeenkomst in het

Stampertje, 14.30 uur. "De 4 jaar-
getijden' door dhr Niessink uit
Apeldoorn plus verrassing

26 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+
in de Wehme; info tel. 55 20 03

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.

17 november

Lezing Frank Letterie
in bibliotheek

De stichting Vrienden van de bibli-
otheek Vorden organiseert regel-
matig lezingen in de bibliotheek.
Dit keer spreekt de beeldhouwer
Frank Letterie over zijn penningen.

Op donderdagavond 17 november
geeft Frank Letterie een lezing in de bi-
bliotheek. De beeldhouwer woont
sinds 1978 in Vorden. Daar staat ook al
jaren een van zijn werken midden in
het dorp: het beeld van de dichter Sta-
ring.

Letterie volgde een opleiding tot
beeldhouwen aan de Koninklijke Aca-
demie voor Beeldende Kunsten in Den
Haag en studeerde vervolgens aan de
Rijksacademie in Amsterdam. In 1961
won hij de Prix de Rome voor beeld-
houwkunst.

Sindsdien maakt hij beelden in op-
dracht van bedrijven, gemeentes en in-
stellingen in het hele land. In Gelder-
land staan bijvoorbeeld in het Ruiters-
hofje in Zutphen, voor de belasting-
dienst in Apeldoorn en in Laren (Gld)
beelden van zijn hand. Daarnaast ex-
poseert hij veelvuldig zijn vrije werk
in musea en galeries. Letterie verwierf
niet alleen faam als beeldhouwer,
maar ook als medailleur, ontwerper
van penningen. Ook deze maakt hij én
in opdracht én als vrij werk. Zo ont-
wierp hij ooit de gemeentepenning
van Vorden.

Zijn lezing op 17 november zal gaan
over zijn werk als medailleur. Aan de
hand van dia's vertelt hij hoe hij te
werk gaat. De lezing begint om 20.00
uur.

Kjk ook op www.contact.nl



Enthousiasme voerde de boventoon
bij revue Jong Gelre

I-NFO Plusbus in Vorden

"De Dansgroep "met in hun midden Pieter de Molenaar.

'Enthousiasme voerde de boven-
toon', zo kan de revue die de afde-
ling Vorden- Warnsveld van Jong
Gelre het afgelopen weekend twee-
maal in een vol dorpscentrum
speelde, het beste getypeerd wor-
den. ' Stof tot nadenken' werd door
het jeugdig toneel- zang- en dans-
gezelschap met veel bravoure op de
planken gezet.

Dat het in het begin wat tegenviel had
niets met de prestaties op de bühne te
maken, maar was te wijten aan het ge
luid. Wellicht kwam het door het niet
goed instellen van de microfoons of
waren er andere oorzaken, feit was
dat in de zaal niet alles verstaanbaar
was. Ook de zanggroep werd daar aan-
vankelijk door gedupeerd. Jammer
want deze zanggroep bleek over veel
kwaliteit te beschikken. Gelukkig ver-
dwenen naarmate de revue vorderde
de technische perikelen en kwam het
geheel beter tot zijn recht.

Met name nummers als 'Ik ga op va-
kantie maar alles is zo duur', het num-
mer ' Wordt wakker, hier is de bakker',
' Jan Poeder is het hoekje om' en niet
te vergeten samen met de dansgroep
het optreden, in fleurige kledij tijdens
de ' Molenjaarshow' brachten de han-
den van het publiek op elkaar. Datzelf-
de gold voor het slotnummer dat trou-
wens door de gehele groep uit volle
borst werd meegezongen. Om toch
even bij de zang te blijven, de ' Alpen-

brothers' een parodie op Jürgen Mar-
cus en Rex Gildo, oogsten met hun
Duitse schlagerparade veel succes, ter-
wijl molenaar Pieter met zijn lied ' Ik
zit hier zo alleen op een molensteen',
het publiek aangenaam verraste.

Zelden zal het overlijden van een mo-
lenaar zoveel emoties hebben los ge-
maakt, als de dood van Jan Poeder. Hij
was 20 jaren lang molenaar in een
Achterhoeks plattelandsdorp en stond
bekend vanwege zijn recept van het'
davermeel'! Een product dat veel ener-
gie opwekt. Het gehele dorp leefde er-
van, de WV had het er druk mee en de
bakker verkocht broden bij de vleet.
Helaas Jan Poeder nam het recept mee
in zijn graf. Tijdens de begrafenis-
plechtigheid toch nog belangrijker za-
ken. ' Nu Jan Poeder 'koud' is, hoeven
we de koffie toch niet koud te laten
worden', zo sprak één der aanwezigen.

Natuurlijk werd er een nieuwe mole-
naar benoemd, ene ( werkloze) Pieter
die tot hilariteit van de zaal van toeten
noch blazen wist! Maar het leven ging
door. De WV ontving een kolderiek ge
zelschap van internationale toeristen (
en zelfs een terrorist, behangen met
granaten) die de molen kwam bezich-
tigen en verwelkomd werd met een
optreden van boerendansers op klom-
pen en de dames compleet met de
knipmutsen op. Trouwens deze dans-
groep deed het de gehele revue door
uitstekend. Eveneens een grappige

vondst van de schrijvers van de revue,
de scène 'Geen ID' waarbij zelfs Sinter-
klaas ten tonele werd gevoerd, die om-
dat hij zich niet kon identificeren, een
bekeuring kreeg. ' Het leuke van flit-
sen is om mensen op een laffe manier
een bekeuring te geven', zo sprak oom
agent.

In de ' Molenjaarshow' gaven ' Gaston'
en zijn medewerkers een leuke imita-
tie van de populaire postcodeloterij
met natuurlijk ook een prijs voor Jan
Poeder, waarbij molenaar Pieter deed
voorkomen alsof hij Jan Poeder was.
Natuurlijk ook in ' Stof tot nadenken'
een happy- end, waaruit bleek dat een
potje Calvé pindakaas ( 'wie is er niet
groot van geworden') als het geheim
van wijlen Jan Poeder tevoorschijn
kwam. Een compliment aan de decor-
bouwers die onder leiding van André
Zweverink prima vakwerk hebben af-
geleverd. De toneelgroep stond onder
leidingvan regisseur Jan Gotink. Rens-
ke Langwerden 'tekende' voor de dans-
groep. De zanggroep onder leiding
van Miranda Jansen werd muzikaal
ondersteund door een vierkoppige
band. Ina Wesselink had de leiding
over de grimegroep.
De algehele leiding was bij Gerrit
Borgman in goede handen. En petje
af voor de schrijvers van de revue en
de revuecommissie, want om samen (
circa 60 medewerkers) een avondvul-
lend programma te brengen is beslist
geen sinecure!

Volleybal

4 NOVEMBER KSV1-DASH l
Afgelopen vrijdag (4 november) moes-
ten de dames van Dash tegen KSV uit
Vragender volleyballen. Rond kwart
voor tien begon de wedstrijd, drie
kwartier later dan gepland en hier wa-
ren de dames uit Vorden niet beter op
geworden. Dit was vooral in de eerste
set te zien. In de eerste set keek Dash
al snel tegen een grote achterstand
aan, dit veranderde deze set ook niet
meer. Het liep niet aan de kant van
Dash, ze konden niet scoren ook was
er geen plezier in het veld. De eerste
set werd verloren met 13-25.
In de tweede set was er meer belevenis
aan de zijde van Dash en dit resulteer-
de ook in beter spel. Nu stond Dash de-
ze set een aantal punten voor. Deze
voorsprong werd ook niet meer uit
handen gegeven en er werd gewonnen
met 25-18.
In de derde set ging het in het begin

gelijk op, maar toen liep KSV weer uit.
Door een goede serve druk kwam de
pass minder en kon er moeilijk tot sco-
ren komen aan de kant van Dash.
Toch kwamen de dames uit Vorden bij
een achterstand van 24-18 nog terug,
door een goede service beurt. Dit
mocht alleen niet helpen, deze set
werd met 22-25 verloren.
Als de dames nog wilden winnen,
moest de vierde set gewonnen wor-
den. Aan de kant van Dash was er een
goede serve, waardoor het aan de kant
van KSV minder liep. Deze set werd ge
wonnen door Dash met 25-21
In de vijfde set begon Dash sterk, er
werd goed verdedigd en aangevallen.
Dash stond bij de wissel met 8-4 voor,
maar kon deze voorsprong niet vast-
houden. Door een goede service kwam
KSV weer terug in het spel en Dash be-
gon weer gespannen te spelen. Deze
set werd met 11-15 verloren. Ondanks
de eerste set was het toch nog een goe
de wedstrijd van de dames uit Vorden.
19 november speelt Dash dames l te

gen de koploper Bovo uit Aalten. Deze
wedstrijd wordt om 14.00 in de aladna-
hal in Aal ten gespeeld.

UITSLAGEN
DOC STAP ORION D3-Dash D2 04, KSV
Dl-Dash Dl 3-2, Longa '59 D5-Dash D3
4-0, Longa '59 JCl-Dash JCl 4-0, Dash
eire. 2-Dynamo Neede 2 1-3, Dash MB2-
VIOS Eefde MB1 3-1, Dash MC1-GUV
GR. BOVO MCI 1-3, Dash D6-WIK D4 2-
3, Dash H3-VIOS Eefde H3 1-3, Dash
eire. 2-Tornax 2 1-3, Dash H2-Rivo Hl 1-
3, Dash D4-WIK D3 1-3, Dash D5-Volga
D3 1-3, Dash Hl-Longa '59 H3 4-0

PROGRAMMA
Donderdag 10 november: Dash D3-
DOC STAP ORION D8
Zaterdag 12 november: Reflex MB1-
Dash MB2, DVO MBl-Dash MB1, Bre-
volk Hl-Dash H3, Longa '59 H5-Dash
H2, Reflex H2-Dash Hl, VCV MCl-Dash
MCI, Rivo MBl-Dash MB3, VIOS D2-
Dash D4, VIOS D4-Dash D6.

Het Nationaal Fonds Ouderen rijdt
de komende driejaar in Nederland
rond met de I-NFO Plusbus. Deze
bus komt op dinsdag 15 november
van 12.00 tot 16.00 uur naar Vorden
en is te vinden op het kerkplein bij
de hervormde kerk

In de bus is een schat aan informatie
voor senioren aanwezig op het gebied
van wonen, welzijn, zorg en mobi-
liteit. De lokale organisaties Welzijn
Ouderen en WegWijZer zijn aanwezig.
De medewerkers van Welzijn Ouderen
en WegWijzer kunnen, als u vragen
heeft, die meteen beantwoorden. Ook
vindt u informatie van de VIT over de
ondersteuning van mantelzorgers.

Ook zijn scootmobiels van het merk
Freerider, een merk dat al bij heel
veel rijwielzaken wordt verkocht en
Khargo rollarors met maar liefst zes
verschillende typen, zodat er altijd
een is die voor u geschikt is.

Er is een speciale mobiele telefoon
Mybell met maar drie toetsen. Met
maar één druk op de knop krijgt u al
verbinding met iemand die u zelf
heeft opgegeven. Ideaal voor mensen
die minder mobiel zijn en alleen de
straat niet opdurven. In de bus kan
men u laten zien hoe het werkt en wat
het kost. U vindt ook informatie over
de Microcar, de zgn. brommobiel,

waarmee u zonder rijbewijs kunt rij-
den.

Er is informatie over het hulpmidde
len adviescentrum (HAC). Dit centrum
geeft informatie over alle mogelijke
hulpmiddelen, zeer professionele,
maar ook eenvoudige , zoals artikelen
voor huishoudelijk gebruik waardoor
iemand met bijvoorbeeld reuma zich
zelf kan redden in de keuken en las-
tige potten of flessen gemakkelijk kan
openen. Het Hac heeft ook een web-
site waar u alle hulpmiddelen kunt
bekijken en bestellen.www.hethac.nl
de informatie is overzichtelijk en voor
iedereen toegankelijk, echt gericht op
de gebruiker.

In de bus zijn ook sanitaire hulpmid-
delen, er is een douche ingericht en
alle hulpmiddelen die bij het douchen
of bij het gebruik van het toilet van
dienst kunnen zijn, zijn daar aan-
wezig. De hulpmiddelen worden gede
monstreerd en natuurlijk is er folder-
materiaal dat u kunt meenemen om
thuis rustig alles te kunnen nakijken.

Door een bezoek aan de bus bent u op
de hoogte met heel veel hulpmiddelen
die u nu misschien nog niet nodig
hebt. Maar het is goed om op de hoogte
te zijn als het ooit zo ver komt. Daarom
mag u de kans om de I-NFO PLUSBUS
te bezoeken niet laten lopen.

Tribute Rock Night bij City Lido
Semi Unpugged festival met Metallica, Nirvana en U2
Rock liefhebbers kunnen hun hart
ophalen. Het zijn namelijk niet de
minste namen die op de poster
staan van de Tribute Rock Night bij
City Lido in Groenlo. Tribute bands
van Metallica, U2 en Nirvana geven
vrijdag 25 november een eerbetoon
aan hun helden in de poptempel
van de Achterhoek.

Tribute Rock Night Semi Unplugged is
een festival dat uniek is in Nederland.
Geïnspireerd door de legendarische
optredens van MTV Unplugged. Het
populaire muziekprogramma in de
jaren negentig trok stekkers uit bands
als Live, REM en Kiss. In Groenlo worden
die momenten herleefd met sensatio-
nele tribute bands.

Het publiek kan genieten van een
internationaal gezelschap top muzi-
kanten. Het Duitse Nutellica speelt de
mooiste nummers van Metallica in
een semi-akoestisch jasje. Het Bel-
gische Sliver, dé Nirvana van dit

moment, brengt een nauwgezette
imitatie van het MTV Unplugged op-
treden uit 1994. En Crystal Dream
speelt een thuiswedstrijd met uitslui-
tend werk van de Ierse rock sensatie
U2. Kaarten zijn te koop bij diverse
voorverkoopadressen, op de avond zelf
aan de kassa.

EXCITYNG LIVE: FRAGMENT
De tweede zaterdag van november, de
12e, heeft City Lido te Groenlo in de
theaterzaal weer een live-act op de
bühne staan. De engelse driemansfor-
matie Fragment staat garant voor een
feest der herkenning. Met een flinke
dosis humor en energie wordt de toon
met de eerste akkoorden al gezet. Frag-
ment was afgelopen jaar één van de
topacts op de Zwarte cross in Halle. Re
sident in de Main area is Michel. In de
Soulkitchen draait resident Milo.nl. de
beste club- trance- hardtrance en hard-
style. In Club de Reau gaan de zwoelste
Urban, Latin en Salsa door de area met
Big D, Efski en MC Sherlock.

Culturele avond
Alliance Fran^aise
Op dinsdag 15 november a.s. om
20.00 uur vindt het derde culturele
evenement van dit seizoen van de
Alliance Franchise te Zutphen
plaats in De Hanzehof, Coehoorn-
singel l te Zutphen. Op het pro-
gramma: Michel Budry "La légende
Citroen". Deze lezing, die uit meer
dan 600 dia's bestaat, laat in twee
delen de geschiedenis van de firma
Citroen zien: vanaf het begin van
het bedrijf in 1919 tot aan de
hypermoderne modellen die niet
aan de lopende band, maar één
voor één geconstrueerd werden.
Het creatieve avontuur van André
Citroen is voor iedereen boeiend,
ook voor diegenen die zich in eerste
instantie niet interesseren voor au-
to's!

N.B.V.P bijeenkomst
16 november
Die avond in de Herberg komt Mv.
Visser die werkzaam is bij het Water-
schap Rijn en IJssel ons vertellen over
functie en werk van het waterschap.
Na de Pauze Mv. Daaleman uit Voorst
van beroep Muskusrattenvangster die
over haar intersante job verteld.

Politie

VORDEN EN KRANENBURG

Bestuurders rijden
te hard
Op de Wildenborchseweg in Vorden
werd woensdagmiddag 2 november jl.
gecontroleerd met de laser. Hier reden
drie bestuurders te hard. De hoogst
gemeten snelheid bedroeg 106 km,
terwijl hier 60 km is toegestaan.
Bij controle op de Ruurloseweg in
Kranenburg reden woensdagmiddag
2 november jl. 17 van de 220 gecontro-
leerde bestuurders te hard. De hoogst
gemeten snelheid bedroeg 63 km. Er
is hier 50 km toegestaan. Alle hard-
rijders krijgen een boete thuisgestuurd.

VORDEN

Bromfietser gewond
Een 19 jarige bromfietser uit Vorden is
zaterdagmidaag (5/11) rond 17.00 uur
gewond geraakt nadat hij met zijn
brommer geen vroorang verleende
aan een bestelbus bestuurd door een
22 jarige man uit Almen. De 19 jarige
werd met arm en nekletsel overge-
bracht naar het Spittaal in Zutphen.
De bromfietser reed over de Bleek in
Vorden vanuit de richting Horster-
kamp Het incident deed zich voor op
de kruising (De Bleek - De Bleek —ach-
ter super de Boer).



Nooit meer dat
machteloze gevoel!
Boos op een keukenleverancier die z'n

afspraken niet nakomt. Op de buren die

een schutting plaatsen op uw grond.

Of op een werkgever die onredelijk doet ...

Voor u het weet raakt u verzeild in een

juridisch conflict. Zelf uw gelijk halen kost

vaak zoveel moeite dat u er machteloos

van wordt.

Met de voordelige rechtshulpverzekering

van Univé staat u er niet alleen voor.

Al vanaf slechts € 5,18 per maand heeft u

een team van juristen achter u staan.

Wilt u meer informatie? Neem dan con-

tact met ons op of kijk op www.unive.nl.

Univé Oost
Markelo - Ruurlo - Lochem - Delden
Telefoon: (0547) 36 70 00
Email: oost@unive.nl

www.unive.nl Daar plukt ü de vruchten van!

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

giro 404040
tel 0570-6II899 («;
www.kinderhulp.nl _=_

C O R D A I D , N E D E R L A N D S E

in Pakistan,
India en

Afghanistan.
Laten we weer

helpen!

www.giro800800.nl

Giro 800 800
SHO Den Haag

v.o. f .
s c h o o r s t e e n veeg bed r i j f_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

n cU b
"

vwbso/i*ons 4 coniputats

Decorsign websolutions & computers
BroenlMBwe<> 48
7261 RN Rutjrl°
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: inlo@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

Zaterdag 12 november a.s.

Slachtvisïte
bij Vleesboerderij Garritsen
Wolfstraat 5 - 7227 DP Toldijk

Tel. (0575) 44 13 83

www.vleesboerderijgarritsen.nl

Slachten op de ouderwetse manier

en demonstraties van het maken van

balkenbrij, hoofdkaas, metworst eet.

Vanaf 12.00 uur optreden harmonicagroep

"De Trekkebuuls".

Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden.

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

De najaarscollectie nu voor

5,- €10,-
15,-€20,-
25,- € 30,-

OP=OP

Nieuwe wintercollectie van

Ducky Beau, Bo Dean en Bo Beau

DE UDSTAKE
12 nov

TMF ON TOUR
HIKE

SMOGUS

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

Schoonmaakbedrijf

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

Sfeer van Josephine opent 5 november haar deuren. Voor deze feestelijke
gelegenheid hebben wij de gehele maand november onderstaande

OPENINGSAANBIEDINGEN:

Bij een aankoop
krijgt u van

5 t/m 12 november
een leuk presentje!

Qèervies

Nieuwsgierig geworden naar
de andere producten van

Sfeer van Josephine?
Vanaf 5 november kunt u op

uw gemak rondkijken in
onze winkel!

&adeau tirtikelen
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Kinderen en leidsters hebben een "heerlijk
onderkomen' in de nieuwe Klimboom!

HÉHHjî bÉ^̂ r̂tte

B r i d ge

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen van maandagavond
31 oktober

Groep A:
l Mw. N. Warringa / Mw. G. Rossel
57,3%; 2 Mw. A. van Burk / Mw. N. Hen-
driks 55,7%; 3 Mw. W. Gerichhausen /
Mw. A. den Elzen 53,1%

Groep B:
l Mw. G. Hulleman / Mw. H. van Dru-
ten 57,6%; 2 Dhr. G. Oldenhave / Mw.
J. Oldenhave 56,9%; 3 Dhr. H. Wullink
/Mw.J.Wullink50,7%

Groep C:
l Mw. R. den Ambtman / Mw. R. Thalen
66,7%; 2 Mw. W. Warnaar/ Mw. I. van
Alphen 53,1%; 3 Mw. L. Lassche / Mw. S.
Tigchelaar 52,2%

Woensdagmiddag 2 november
Groep A:
1/2 Mw. D. Hoftijzer / Mw.K. Vruggink
63,75% en Mw. A.W. Terlouw / Mw. H.
Teering 63,75%; 3 Dhr. J. Holtslag / Dhr.
H. Wagenvoorde 55,42%

Groep B:
l Dhr. J. Wechgelaer / Dhr. G. Gille
59,13%; 2 Mw. P. v.d. Vlugt / Mw. R. de
Bruin 58,98%; 3 Mw. G. Bouman / Mw.
A. van Manen 58,83%

Kolde Karmis met ijsbaan
in centrum Vorden!

"Hoera, we hebben een nieuwe Klimboom"!

Zaterdagmiddag werd in aanwezig-
heid van vele genodigden het nieu-
we kinderdagverblijf 'De Klim-
boom' officieel door Dick ten Broe-
ke, directeur van Yunio, geopend.
De afgelopen weken is de nieuw-
bouw voltooid en hebben kinderen
en leiding inmiddels hun intrek in
het fraaie pand genomen. De eerste
plannen voor deze nieuwbouw da-
teren al uit 2001. Door allerlei om-
standigheden werden de oorspron-
kelijke bouwplannen op gegeven
moment gewijzigd. Dat gebeurde
nadat De Klimboom op l septem-
ber 2004 een fusie aanging met Yu-
nio, een onderdeel van Zorginstel-
ling Sensire. Zoals bekend staat Yu-
nio Oost Gelderland voor onder
meer zorgverlening aan kraam-
zorg, jeugdgezondheidszorg, kin-
derdagopvang, peuterspeelzalen
e.d. Het kinderdagverblijf is eigen-
dom van Pro Wonen.

Een jaar geleden is hoofdaannemer
Caceco uit Ulft met behulp van de on-
deraannemers met de bouw begon-
nen. Architect Henk Vaags uit Vorden
maakte de tekening voor het gebouw.
'Ik heb ontzettend fijn kunnen wer-
ken, prachtig de vrijheid die ik tijdens
mijn opdracht heb gekregen' zo vertel-
de Vaags terloops tijdens deze ope-
ningsreceptie. ' De Klimboom is een
begrip in Vorden. Eigenlijk niet meer
in deze samenleving weg te denken.
Ouders kunnen daardoor een maat-
schappelijke rol blijven vervullen. En
met Sabine Harmsen (Unit manager
kinderopvang, red.) en haar leidsters
beschikken we over een zeer professio-
nele staf, aldus Dick ten Broeke die
vervolgens inging op een 'andere tak'
binnen het gebouw.

Op l november jongstleden is name-
lijk ook de jeugdgezondheidszorg van
Yunio in de bovenverdieping van De
Klimboom ondergebracht. In totaal
zijn daar drie ruimtes, een kamer
waar de kinderen zich kunnen omkle-
den, een kamer voor de consultatie
arts en een ruimte voor de verpleeg-
kundige. Verder is er een gezamenlijk
kantoor voor de manager van De Klim-
boom en de regiomanager Jeugdge-
zondheidszorg Yunio. Dick ten Broeke:
'De consultatiebureau' s bestaan al bij-
na een eeuw. Twee disciplines in één
pand, gelegen aan de rand van het
dorp. Prachtig dat dit zonder 'drem-
pels' kan', zo sprak hij. Hij stak Pro Wo-
nen, de bouwers en de architect een
pluim op de hoek voor hun inbreng.
De Klimboom bood hij een prachtige
kar voor de kinderen aan, die deze
middag in eerste instantie werd ge-
bruikt om de aangeboden cadeau' s in
te vervoeren!

Marcel Elfring van Pro Wonen strooi-
de eveneens met complimentjes. Met
name richtte hij zich tot Sabine Harm-
sen die het afgelopen jaar nauw met
de bouwers heeft samengewerkt. Zij
heeft hen van diverse praktische tips
kunnen voorzien. Sinds een paar we-
ken spelen de kinderen naar harte-
lust, onder het toeziend oog van de
leidsters, in hun 'heerlijk onderko-
men'.

In de benedenverdieping zijn drie
verticale groepen (0-4 jaar) bij elkaar
ondergebracht met per dagdeel plek
voor 42 kinderen. De buitenschoolse
opvang (kinderen vanaf 4 tot 12 jaar)
met een capaciteit per dagdeel voor 30
kinderen is in de bovenste etage on-
dergebracht.

In de periode van 10 t/m 21 decem-
ber zal er in het centrum van Vor-
den een heuse ijsbaan verrijzen en
zullen rondom de ijsbaan diverse
sportieve en muzikale activiteiten
plaatsvinden.

In het openingsweekend zal er in de
speciaal voor dat weekend ingerichte
feesttent nabij de ijsbaan een muziek-
spektakel plaatsvinden dat zijn weer-
ga niet kent. Zo zullen lokale muzika-
le helden de zaterdag vullen (vanzelf-
sprekend in wintersfeer) en zo staat er
zondag o.m. fruhshoppen op pro-
gramma. Een definitief programma
kunt u lezen in een speciaal uit te
brengen Kolde Karmis krant welke in
week 49 zal verschijnen.
Na dit weekend zullen er op en rond-
om de ijsbaan spetterende activiteiten

plaatsvinden; denk hierbij aan een ijs-
hockeydemonstratie, ijshockeycompe-
titie, kelnerrace enz. Wij verzoeken
verenigingen, scholen, collega's, vrien-
dengroepen dan ook zich in te schrij-
ven voor de diverse wedstrijden. Hier-
voor kunt u zich aanmelden bij Free-
Wheel (vragen naar Raymond via 0575
554228)
Natuurlijk vindt ook dit jaar weer de
alom bekende Vordense Kerstmarkt
plaats en ook hierbij zal de ijsbaan het
middelpunt zijn. Diverse Vordense on-
dernemers zullen dan weer voor een
gezellige winterse kerstsfeer zorgen.
De kerstmarkt zal plaatsvinden op 17
december 2005-11-04

De komende weken zullen wij u via di-
verse media op de hoogte brengen van
dit unieke winterspektakel.

Lekker eten op school en 350 euro
voor Pakistan

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.

Het was donderdagavond in alle
klassen van de openbare dorps-
school 'smikkelen en smullen' en
dat met als doel proberen geld bij-
een te brengen voor de slachtoffers
in Pakistan. Dat lukte wonderwel
want toen de uitgaven en de op-
brengsten naast elkaar werden ge-
zet bleek dat er 350 euro naar giro
800800 van de samenwerkende
Hulporganisaties kon worden over-
gemaakt.

Dit geld is bestemd voor de slachtof-
fers van de ramp in Pakistan. De afge-
lopen week vond op school het project
'voeding' plaats en het leek leerlingen
en onderwijzend personeel een goed
idee om het geheel op een dergelijke
wij ze af te sluiten.

Een succesvolle avond dus, met heel
veel gezonde hapjes en drankjes. Ou-
ders, grootouders en kinderen konden
volop proeven van al dat lekkers. De

kinderen van de groepen l tot en met
8 hadden hun klassen omgetoverd tot
een markt met kramen. De kinderen
vonden het prachtig om tegen beta-
ling salades, appelflappen, worsten-
broodjes, boter, melk, kaas en heerlij-
ke vruchtensappen aan de 'man te
brengen'. Het bijzondere was toch wel
dat de kinderen, weliswaar met be-
hulp van ouders en onderwijzend per-
soneel, alles zelf hadden klaar ge-
maakt.



Tentoonstelling Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden

Voorzitter Gerrit Lenselink kan
weer goed slapen!

School Het Hoge genoot van
ontbijt

'Met mijn gemoedsrust is het weer
prima, ik heb de afgelopen nach-
ten weer goed kunnen slapen', zo
sprak Gerrit Lenselink voorzitter
van de Pluimvee- en Konijnenver-
enging Vorden, zaterdagmiddag in
de Kapel in het buurtschap Wil-
denborch, waar afgelopen week-
end de tentoonstelling van PKV
werd gehouden.. Aan deze tentoon-
stelling ging een hectisch weekje
vooraf die met name Gerrit Lense-
link heel wat hoofdbrekens heeft
gekost.'

Noem het maar een buitengewoon
spannende week. Vorige week vrijdag-
avond ( 28 oktober) kreeg ik s'avonds
om tien uur een telefoontje met de
mededeling dat de tentoonstelling
vanwege de vogelgriep niet door kon
gaan. Dat was me wat, de inschrijvin-
gen waren binnen, de catalogus voor-
gedrukt, de gelden van de sponsors
waren binnen, de keurmeesters gecon-
tracteerd en ook de gemeentelijk ver-
gunning lag bij ons op tafel.

De andere morgen heb ik direct het
hoofdbestuur gebeld. Hoe verder te
handelen. Het bleek dat er een onthef-
fing kon worden verkregen maar die
moest dan wel binnen acht dagen
voor de tentoonstelling bij de VWA (
Voedsel en Waren Autoriteit) worden
aangevraagd. En we hadden nog maar
vier dagen! Dus gebeld en gebeld. Afge-
lopen dinsdag kregen we het verlos-
sende telefoontje dat de tentoonstel-
ling door mocht gaan, nog wel even de
schriftelijke bevestiging afwachten, zo
werd er bij gezegd. Die kwam woens-
dagmorgen gelukkig binnen. De toe-
stemming was er, maar wel onder be-
paalde voorwaarden!

Alle fokkers van hoenders en watervo-
gels moesten een officiële verklaring
afgeven dat hun dieren de laatste 30
dagen niet in aanraking waren ge
weest met wilde vogels. Ook moest die
renarts Simon Doper uit Lochem een
aparte verklaring afgeven dat hij alle
dieren die op de tentoonstelling zou-
den worden geshowd, persoonlijk had
gecontroleerd. Dit alles heb ik in die
afgelopen 25 jaren dat ik met deze
hobby bezig ben, nog nooit meege-
maakt', zo sprak een opgeluchte voor-
zitter Gerrit Lenselink. Als pleister op
de wonde mocht Lenselink dit week-
end een eerste prijs in ontvangst ne
men. Hij was met zijn konijn, een Ro-
de Nieuw Zeelander, kampioen gewor-
den. ' En dat ook voor het eerst in 25
jaren, dus eind goed, al goed', aldus de
PKV preses.

Tijdens deze tentoonstelling werden
45 dieren van de bijna 300 ingezonden
hoenders, konijnen, sierduiven en ca-
via' s bekroond met het predikaat '
Fraai'-. De acht keurmeesters waren vol
lof over de kwaliteit van de ingezon-
den dieren. Sinds 1995 organiseert
PKV tevens de wedstrijd Kind en Dier,
met als doel de jeugd bij het houden
van dieren te betrekken. Zaterdagmid-
dag vond de eindjurering plaats en
kon voorzitter Gerrit Lenselink aan de
volgende kinderen uit Vorden een
prijs uitreiken:
Cavia' s: Ie prijs Lindsey Pardijs, 2e
prijs Gij s Golstein en Bram Weenk.
Hamsters: Ie prijs Lars Pardijs; Konij-
nen Ie prijs Niek van Ark; 2e prijs Ca-
rolijn enjorick Benjamins, Sander Arf-
man, Sanne van Ark, Sander Bosveld,
Warnsveld.
Hoenders: Ie prijs Bram Weenk.

De overige uitslagen van deze tentoon-
stelling waren:
Hoofd- ereprijzen: Mooiste Grootste
hoen Wyandotte, J. Rouwenhorst, La-
ren; Idem dwerghoen Wyandotte, J.
Rouwenhorst, Laren; Idem watervogel
Mandarijneend Johan Rouwenhorst,
Laren; Mooiste sierduif Pauwstaart,
mevrouw M.D, Zevenhoeken, Vorden;
idem konijn Rode Nieuw Zeelander G.
Lenselink Vorden; idem cavia Borstel-
haar, T. Zevenhoeken, Vorden. Mooiste
hoen jeugd, Hollandse hoen, BartTies-
sink Vorden; idem dwerghoen jeugd

Vorwerk Kriel, Sil Ruessink, Hengelo;
idem konijn Franse Hangoor, Bram
Bruinsma Vorden. Mooiste konijn C-
klasse, Hollander, T. Jansen, Baak;
idem jeugd, Franse Hangoor, Bram
Bruinsma, Vorden.
Mooiste collectie 4 dieren:
Hoenders, J. Rouwenhorst, Laren 14
punten; dwerghoenders H. Siemes,
Vorden 10 punten; sierduiven me-
vrouw M.D. Zevenhoeken, Vorden 9
punten; konijnen Comb. 't Wolletje,
Lochem 14 punten; cavia T. Zevenhoe
ken, Vorden 9 punten.

HULDIGINGEN
Bij de opening van de tentoonstelling
van PKV werden vijf leden in het zon-
netje gezet. De heren H. Snellink en W.
Boersma uit Vorden en A. Dijkstra en J.
Rouwenhorst uit Laren werden gehul-
digd voor het feit dat zij 25 jaar lid zijn
van PKV. Het Ulenhof College afdeling
Beeckland uit Vorden was ook 25 jaar
lid en tevens 25 jaar lid van de Neder-
landse Konijnen, Cavia en Knagerdier-
liefhebbers Bond (N.K.B ) en van de Ne
derlandse Bond van Hoender- Dwerg-
hoender, Sier- en Watervogelhouders (
N.H.D.B ). De honneurs werden waar-
genomen door T. Zevenhoeken. Voor-
zitter G. Lenselink reikte hem de gou-
den bondsspeld van de N.K.B en van de
N.H.D.B uit. De jubilarissen kregen
een plaquette overhandigd. Voor de
dames waren er bloemen.

Van links naar rechts: voorgrond Wouter Boersma, Arend Dijkstra en Jan Rouwenhorst.
Daarachter Tjeerd Zevenhoeken namens het Ulenhof College afd. Beeckland en H. Snellink.

Paardensport

PC De Graafschap
Afgelopen weekend (5-6 november)
was er voor de ponyruiters van PC
De Graafschap de mogelijkheid om
i n door te starten in Empe of deel te
nemen aan de laatste outdoorwed-
strijd van het seizoen, de SGW in
Barchem.

Bij de dressuur wedstrijd in Empe,
waar elke ruiter twee proeven kon rij-
den, was er in de klasse B-C een derde
plaats voor Jermaine Pellenberg met
haar pony Tania. Zij behaalde 162 pun-
ten. Ook in deze klasse kwam Vera
Kingma uit met haar pony Sunny Boy.
Zij behaalde in beide proeven een vier-
de plaats met 156 en 160 punten.
In de klasse L2-C was het wederom Jer-
maine Pellenberg die ditmaal met
haar pony Silvia tweemaal een eerste
prijs haalde met resp. 163 en 154 pun-
ten. In de klasse L2-DE kwam Tessa
Roelos uit met haar pony Miranda. Zij
wist ook beslag te leggen op de eerste
plaats met 159 punten.
Hester Slegt deed ook goede zaken in
Empe met twee pony's. In de klasse
M2-DE reed zij haar pony Woodrow
Carisbrooke naar een eerste en een

tweede plek met 158 en 159 punten. In
de klasse Zl-DE kwam zij uit met Eas-
ter Boy. Zij eindigde hier tweemaal op
de eerste plaats met 190 en 183 pun-
ten.

In Barchem werd dit weekend de laat-
ste cross van dit jaar verreden (eigen-
lijk: SamenGesteldeWedstrijd). In de
klasse B-cde behaalde Carlijn Kingma
met haar pony Knurp een tweede
plaats en in dezelfde klasse was er een
vierde plaats voor Jorieke Pellenberg
met haar pony Willem.
Sebastiaan Hamer reed voor de laatste
keer de cross met zijn pony Yvonne in
de klasse B-ab Hij eindigde op de eer-
ste plaats en dat betekent dat hij dit
seizoen maar liefst 5 crossen op zijn
naam heeft geschreven.

Voetbal

SOCII NIEUWS
Onder prachtige weersomstandig-
heden werd het competitie duel Steen-
deren - Socii afgewerkt. De in grote
getal.- opgekomen supporters kregen
een mooie eerste helft voorgeschoteld
met ballen bij beide doelmannen op
de lat of paal. Na een kwartier kwam
Socii op voorsprong een afstandschot

van Roland Wolbrink werd niet goed
verwerkt waarna Johan Riefel hem
dankbaar inschoot 0-1. Dat dan de
ruststand 3-1 is had te maken met
fouten achterin o.a. mekaar niet goed
coachen en een vrije trap net buiten
de zestien die in de hoek werd ge
kruid. Na de thee ging het weer gelijk
op maar door weer een persoonlijke
fout en goed doorgaan van de spits
van Steenderen werd het 4-1. Het laat-
ste kwartier van de wedstrijd had het
kwa kansen nog makkelijk 4-4 kun-
nen zijn maar kennelijk wilde de bal
voor de rood witte jongens er niet in.

Verdere uitslagen:
SBC BI - DEO BI 44
Concordia W C2 - SBC Cl 2-6
SBCC2-AZCC2 2-1
Sprinkhanen Dl - SBC Dl 1-2
Zelos D5 - SBC D2 2-0
SBC D3 - Worth Rheden Dl 1-6
Vorden El - SBC El 1-9
Concordia W E3 - SBC E2 10-5
SBC Fl - Warnsveldse B F2 2-2
SBC F2 - Sp. Doesburg F2 2-16
Socii 2-Ven K 3 2-0
Socii 3 - Steenderen 3 1-3
Warnsveldse B 4 - Socii 4 1-2

Socii nam het deze zondag op tegen
het ook onder in verkerende SDZZ. Ge

Een directeur in een witte ochtend-
jas, een juffrouw met de krulspel-
den nog in het haar, de kinderen in
pyama. Sommigen hadden zelfs
nog een knuffelbeer bij zich. Weer
anderen liepen op sloffen. Zo kwa-
men scholieren en onderwijzend
personeel van school Het Hoge vo-
rige week dinsdag op school.

Klaar om met zijn allen te genieten
van een heerlijk en bovenal gezond
ontbijt, broodjes, krentenbollen, 'ge
wone' boterhammen en natuurlijk
ook gezond beleg. Want dat was de in-
steek, met zijn allen ontbijten. Het ini-
tiatief daartoe werd genomen door '
Het Nationaal Schoolontbijt van de

Stichting Bakkerij Imago'.

Deze Stichting maakt zich er sterk
voor dat het voor kinderen gewoon
een 'must' is dat er s'morgens gezond
wordt ontbeten. Leerlingen die niet
ontbijten hebben vaak al voor de och-
tendpauze concentratieproblemen en
missen zij de energie om lekker te
kunnen werken, zo is uit recent onder-
zoek gebleken. De circa 350 leerlingen
van school Het Hoge vonden het
prachtig en wilden elke dag wel ont-
bijt op school. Het bleef niet bij ge-
zond eten, er werd ook gesport, op het
schoolplein. Met zijn allen ochtend-
gymnastiek, ook dat onderdeel stond
deze dinsdag op de agenda!

zien de stand op de ranglijst een zes
punten wedstrijd dus zaak om de pun-
ten thuis te houden. In de eerste helft
leek dit nog aardig te lukken met een
veel te opvallende aanwezige leiding
gevende scheidsrechter kreeg Socii na
een dik kwartier een strafschop na het
onder uithalen van Gert Jan Loman en
deze werd keurig ingeschoten door
Dubearn Besseling 1-0. Tot aan de rust
hadden de gasten door met iets meer
overtuiging te spelen (Socii speelde
veels te mat) het betere spel maar dit
leide niet tot opgelegde kansen.

De beste kans was op 2-0 voor Johan
Riefel maar deze wist hem niet te be
nutten. Gelijk na rust was het SDZZ
die de wedstrijd omboog en eerst een
vrije trap die nog door Roland Wol-
brink werd aangeraakt en een uitge
speeld doelpunt waren het de gasten
die twee maal scoorden en de stand op
1-2. brachten.

Door dat ze deze wedstrijd niet met
passie en overtuiging speelden is dit
een juiste uitslag en is de volgende
wedstrijd tegen Doesburg weer van Ie
vensbelang, zondag uit aanv 14.30
uur. Zaterdagmiddag 19 nov. aanv
14.30 uur mag Socii het voor de beker
thuis opnemen tegen eerste klas zater-
dag spelende Zutphense WHCZ deze

wedstrijd zal met veel plezier door
Wichmonder Dick Somsen worden be
keken.

Verdere uitslagen.
Steenderen BI - SBC BI 0-6
SBC Cl - Steenderen Cl 6-3
Be Quick Z C5 - SBC C2 1-5
SBC D2 - DVC 26 D8 6-0
SBC D3 - Sprinkhanen D2 3-1
SBC El - HC 03 El 3-5
SBC E2-Vorden E4 1-9
Zeloos F2 - SBC Fl 1-7
Be Quick Z F4 - SBC F2 9-3
Voorwaarts 5 - Socii 2 1-0
Dierense Boys 4 - Socii 3 5-4
Socii 5 - Baakse B 5 1-5

Programma 12/13 november
SBC BI - SHE B!
Keyenburgse Boys Cl - SBC Cl
SBC C2 - Eerbeekse Boys C4
Zelhem Dl - SBC Dl
HC 03 D3 - SBC D2
Be Quick Z El - SBC El
Doetinchem E3 - SBC E2
SBC Fl - Doetinchem F2
SBC F2 - Sp Doesburg F3
Socii 2 - IJselstreek 3
Socii 3 - PAX 5
Schalkhaar 12 - Socii 4
DW 5 - Socii 5



Geslaagde vogelshow

Tentoonstelling vogelvereniging
'De Vogelvriend'

Lezing tenen lezen
op 3e Spirituele beurs

Parkiet mooiste vogel: Wim Peters.

Drukke weken voor de leden van
de Vordense vogelvereniging ' De
Vogelvriend'. Afgelopen weekend
de 'eigen' vogelshow in zaal t Stam-
pertje van het dorpscentrum. Bin-
nenkort gaan zij met hun vogels
naar tentoonstellingen in onder
meer Zelhem en Ruurlo. Begin vol-
gend jaar biedt 'De Vogelvriend' de
helpende hand aan haar zusterver-
eniging in Zutphen. Zoals bekend
worden daar in januari aanstaan-
de de wereldkampioenschappen
georganiseerd. In 't Stampertje
showden de 43 leden tellende ver-
eniging circa 200 vogels (Kleur- en
Postuurkanaries, Exoten, Europese
cultuurvogels, parkieten) welke be-
oordeeld werden door de keur-
meesters J.G. Willink en B. Braam.

DE PRIJSWINNAARS WAREN:
Kleurkanaries: Groep Vetstof zonder
rood; 2e prijs stam Martin Borgonjen
Geel schimmel 359 punten; Ie prijs
stellen Gertie Schumaker Wit reces-
sief 185 punten; Ie prijs enkelingen
Gertie Schumaker Wit recessief 52- 92.
/ Pigment met Rood Ie prijs stam
Geert Jansen Zwart rood intensief 368
punten ( tevens mooiste vogel kana-

ries) / Ie prijs enkel Geert Jansen Zwart
rood intensief 91 punten. / Pigment
Zonder Rood Ie prijs stam Ben Hor-
sting Isabel- geel Mozaïek type l- 361
punten; Ie prijs stellen Ben Horsting
Bruin opaal- geel Mozaïek type l-185
punten; Ie prijs enkelingen Martin
Borgonjen Isabel- geel intensief 52- 91
punten.
Vorm en postuur kanaries: Houding
Groep Ie prijs stam Martijn Borgonjen
Five fancy 364 punten; Ie prijs stellen
Martijn Borgonjen Five fancy 181 pun-
ten; Ie prijs enkelingen Martin Bor-
gonjen Five fancy 91 punten / Kuif en
kuifbroed Ie prijs stam Wim Berend-
sen Gloster consort 370 punten; Ie
prijs enkelingen Evert Korenblik Duit-
se kuif 91 punten. / Exoten Ie prijs stel-
len Jan Beresen Zebravink masker
grijs pop 181 punten; 2e prijs enkeling
Jan Berendsen Zebravink masker grijs
man 89 punten. / Cultuurvogels 2e
prijs stellen Bennie Achtereekte Barm-
sijs wildkleur 179 punten; Ie prijs en-
kelingen Ben Horsting Barmsijs wild-
kleur 191 punten. / Grasparkieten 2e
prijs stellen Erik Jansen Texas clear-
body groen 179 punten; Ie prijs enke
lingen Kees Bink Grasparkiet licht-
groen 90 punten

Agaporniden zonder oogring 2e prijs
stellen Jan Berendsen Agapornis ros
Ino 179 punten; Ie prijs enkelingen
Gert Jansen Agapornis ros Pallid 90
punten, / Agaporniden met oogring 2e
prijs stam Hans van Amstel Agapornis
fischeri groen 356 punten, 2e prijs en-
kelingen Hans van Amstel Agapornis
fischeri 89 punten. / Grote Parkieten
Ie prijs stam Hans van Amstel Pen-
nant rosella 362 punten, Ie prijs stel-
len Wim Peters Muisparkiet 185 pun-
ten, Ie prijs enkelingen Harm Harm-
sen Blauwvleugel dwergpapegaai 91
punten, Ie prijs enkelingen Wim Pe
ters Rozeborstbaardparkiet 92 punten
(tevens mooiste vogel parkieten)
Mooiste vogel uit de hoofdgroep:
Kleurkanarie: Geert Jansen Zwart
rood intensief 52- 92 punten / Postuur-
kanarie: Martijn Borgonjen Five fancy
92 punten / Exoten: Jan Berendsen Ze
bravink maskergrijs man 89 punten /
Cultuurvogels: Ben Horsting Barmsijs
wildkleur 91 puntem / Grasparkiet:
Kees Bink grasparkiet lichtgroen 90
punten / Agapornis: Geert Jansen
Agap. Ros Pallid groen 90 punten / Gro-
te parkieten: Wim Peters Muisparkiet
92 punten en Wim Peters rozeborst-
baardparkiet 92 punten.

ZONDER UW HULP
KOMEN WE NERCENS

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

Diabetes Fonds

Tijdens de derde spirituele beurs
in de Achterhoek op zondag 13 no-
vember a.s. bij Loreto in Lievelde
zullen er doorlopend door verschil-
lende mensen lezingen en work-
shops gehouden worden. Een van
de lezingen wordt gegeven door
Marian van Delft zij zal aan de
hand van tenen van vrijwilligers
uit de zaal uitleg geven over tenen
lezen.

"Via tenen lezen kun je zelfkennis op
doen, karakters en gedragspatronen
analyseren", vertelt Marian van Delft
eigenaar van een Reiki en voetzonere-
flex praktijk in Noordijk. "Tijdens de
lezing leg ik uit hoe je aan de hand
van vorm, kleur, stand van de tenen
het karaktervan iemand kunt aflezen.
Het is een zeer duidelijke en eenvoudi-
ge methode om dieper inzicht te krij-
gen in een persoon.

De vorm van tenen krijgt een mens
mee, maar door prikkels van buitenaf
en hoe je daar mee omgaat bepaald de
stand van de tenen. Mensen met
kromme tenen trekken zich vaak te-
rug ten koste van zichzelf. Ze laten
hun energie afvloeien en hebben een
'laat maar zitten houding'. Mensen
met kaarsrechte tenen komen er
'recht voor uit'. Hoekige vormen dui-
den op 'recht voor de raap' gedrag.
Ronde vormen staan voor tact en di-
plomatie.
Zo zeggen kleur, eeltplekjes, knobbel-
tjes, tenen die omhoog staan en nog
meer vormen iets over het karakter
van iemand. In mijn praktijk masseer
ik na een Reiki behandeling van som-
mige cliënten de voeten en zie ik dan
iets aan de tenen dan vertel ik daar
desgewenst iets over."
Marian gaf al enige tijd Reiki toen ze
aan een cursus voetzonereflex begon.
"Het sluit goed op elkaar aan", vindt
Marian. "Bij Reiki werkje aan natuur-
lijke genezing via handoplegging,
daar staat niet iedereen voor open.
Voetzonereflex therapie is tastbaar-

der. In onze voeten zitten plekjes die
in verbinding staan met onze orga-
nen. Door deze plekjes te masseren
kun je de kwaal aanpakken. Een rode
en verdikte binnenkant van de voet op
een bepaalde plaats kan duiden op
blaasproblemen. Door het nierpunt in
te drukken en daarna het punt van de
blaas te stimuleren drukken kan de
klacht verminderen. Massage is na-
tuurlijk niet genoeg, je moet ook veel
drinken en je piasgewoonte aanpas-
sen", verklaart Marian. In een artikel
las zij over tenenanalyse; ze kocht een
boek en volgde de cursus. "Het sluit
heel mooi aan op wat ik al doe, ik kan
hiermee mijn cliënten iets extra's bie-
den", aldus Marian.

Op de beurs heeft Marianne een stand
waarin zij korte Reiki en Voetreflexbe-
handelingen geeft. Mensen die be-
langstelling hebben kunnen hun te
nen laten lezen. Vooral voor ouders
met (jonge) kinderen een aanrader!
Ook aan babyteentjes kun je al heel
wat aflezen van karaktereigenschap
pen en mogelijkheden.
Verder kunt u op de spirituele beurs al
winkelend zoeken naar de spirituele
richting die het best bij u past. In to-
taal zullen er zo'n twintig praktijken
aanwezig zijn met allemaal verschil-
lenden geneeswijzen en cursussen.
Een greep uit de geneeswijzen en cur-
sussen die op de beurs gepresenteerd
zullen worden zijn: Gelaatskunde,
Magnetiseren, Sjamanisme, Kristal-
therapie, Reiki, Enneagram, Handlijn-
kunde, Intuïtief tekenen, Tarot kaar-
ten lezen, Klank, Zang en beweging,
Mantra zingen, Tenen lezen, Medita-
tie, foto's van overledenen. Er zullen
ook stands zijn waar je edelstenen,
kristallen, boeken en New Age zaken
kunt kopen. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid.

Voor informatie: Nardie Krabbenborg,
tel. (0544) 37 57 08,
email: nardie@kairospraktijk.nl
Zie advertentie elders in deze krant.

Theater Draad laat zien
wat er speelt

Op zondagmiddag 13 november a.s.
om 15.00 uur speelt Theater Draad
weer in het fraaie Theater onder
de Lindese Molen te Vorden, op
verzoek van de vele eerdere bezoe-
kers van dit terugspeeltheater.

Even is het spannend stil in de zaal.
Het publiek is gevraagd een belevenis
te vertellen. Dan steekt iemand z'n
hand op. De verteller uit het publiek
wordt uitgenodigd naar voren te ko-
men.

MAGIE VAN TERUGSPEELTHEATER
Theater Draad maakt terugspeelthea-
ter. Een theatervorm waarbij het pu-
bliek uitgenodigd wordt een belevenis
te vertellen. Dat kan van alles zijn: een
bijzondere ontmoeting, een afscheid,

een vakantiebelevenis of het hondje
van de buurvrouw. De verteller ziet
vervolgens door de professionele ac-
teurs en muzikanten in een oogwenk
zijn of haar eigen belevenis terug-
gespeeld. Herkenbaar maar ook ver-
rassend, als een kadootje.

Kenmerkend voor terugspeeltheater
is het respect voor de persoonlijke
gebeurtenissen die de mensen in het
publiek met elkaar delen, evenals de
aandacht en intensiteit waarmee de
acteurs en muzikanten gezamenlijk
improviseren. Theater Draad speelt
regelmatig in theaters door het hele
land. Meer informatie is te vinden op
www.theaterdraad.nl
Reserveren aanbevolen: 55 69 87
of www.theateronderdemolen.nl
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badkamers & tegels

'n waar
tegelparadijs!

Dambroek 12 Baak
0575-441017

www.badhuisbaak.nl

ALTIJD BETAALBAAR

~ . Cadeau KrupsCadeau Philips Senseo „
, BeerTender bij aankoop
Crema Metal bij aankoop ,, _ „-..

_ , .-_-. _ _ _ _„r van € 2.500 tot € 3.500,-
van € 1.500 tot € 2.500,-

Cadeau Philips portable Cadeau NAVMAN
DVD speler bij aankoop navigatiesysteem bij aankoop
van € 3.500 tot € 4.500,- van € 4.500 tot € 5.500,-

Cadeau Philips DVD recorder
met harddisk bij aankoop
van € 4.500 tot € 5.500,-

C O L L E C T I O N

Cadeau Philips LCD «TV
stereo 51 cm bij aankoop

van € 5.500 en meer.

VOOR W I E V A N WONEN WEET M E U B E L E N

WEHLSEWEG 4 KILDER - TEL 0314 683041
A18 -afrit 2 Wehl/Kilder, richting Kilder. Na 500 meter... Bulsink Meubelen.

folder _,_..„„ Openingstijden:
| maandag t/m vrijdag

van 9.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van
9.30 tot 17.00 uur

Vrijdag: koopavond
tot 21.00 uur.

a.s. zondag 13 november

GEOPEND
van 11-17.00 uur

Kom ook een proefrit maken op een

Claas Ares tijdens onze

CLAAS ARES demotour op

Donderdag
10 november
van 14.0O tot 2O.OO uur

bij:

Landbouwmechanisatie- en
Konstruktiebedrijf

Haarweg 3, 7261 LE Ruurlo
Telefoon (0573) 45 1248
Internet: www.wensink-ruurlo.nl

Squashtoernooi en DJ Party bij
sportcentrum AeroFitt gaat perfect samen

De Smidse 3 Ruurlo 0573-452875

De winnaars van het squashtoernooï, rechts, Bart Thüss medewerker van AeroFïtt

Lekker sportief bezig zijn en gezellig-
heid. Dat kan heel goed samengaan.
Afgelopen vrijdag was deze combina-
tie te vinden bij sportcentrum Aero-
Fitt. De DJ Party/Squashtoernooi in
het Hengelose sportcentrum was een
goede formule waar de bezoekers
met plezier aan terug denken.

De hele avond was er een afwisselend
programma. De toegang en deelname
aan alle activiteiten was voor leden en
niet-leden gratis. In een ongedwongen
sfeer konden liefhebbers terecht in de fit-
nesszaal die was omgetoverd in een re
laxruimte met comfortabele banken en
grote kussens. Met DJ BEE werd de gezel-
ligheid vergroot. De spinningzaal was
veranderd in een discotheekachtige sfeer
waar vanaf tien uur een groot feest werd
gehouden. De dance party met gezellige

muziek werd ondersteund met video-
clips en bij Marco Jansen van De Groes
stond het pilsje heerlijk koud.

Aan het squashtoernooi deden 26 deelne-
mers mee. Deze werden verdeeld in drie
klassen. In de dames klasse ging de eerst
plaats naar Femmy Jonker. Bij de recre-
antenklasse ging de titel naar Dick Par-
dij s en in de wedstrijdklasse was Pierre
Raaymaker de beste.

De prijzen werden uitgereikt door Bart
Thüss, coördinator van het toernooi en
medewerker van AeroFitt. Thüss bedank-
te de deelnemers, De Groes, en de mede
werkers van het sportcentrum voor het
geslaagd toernooi. De bedoeling is om in
de toekomst regelmatig een squashtoer-
nooi te houden in sportcentrum Aero-
Fitt.
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12 november

Groot jubileumconcert
Lopen voor Lima 2005

Op zaterdag 12 november a.s. vindt de slotactiviteit van de jubilerende
muziekvereniging Sursum Corda plaats, het grote concert in sporthal
"het Jebbink" te Vorden. Een concert dat voor ieder wat wils gaat bieden,
want het thema is "muziek door de jaren heen". Speciale gast is deze
avond Cor Bakker, die op geheel eigen wijze een aantal stukken zal bege-
leiden.

Het thema "muziek door de jaren
heen" geeft Cor Bakker en Sursum
Corda ook volop gelegenheid om her-
kenbare melodieën van toen en nu ten
gehore te brengen. Tussen de stukken
door zullen hier en daar wat amusan-
te anekdotes uit de "oude" doos wor-
den opgehaald, waaruit zal blijken dat
muzikanten en humor goed samen
gaan. Het programma bestaat uit 2 de-
len, een deel voor de pauze mét aan-
kondigingen en anekdotes en natuur-

lijk de trekking van de grote Sursum
Corda loterij en na de pauze een geheel
NON-STOP gevarieerd programma!

In het deel voor de pauze zullen ook
de majorettes hun show opvoeren.
Orkest en malletband zullen hun
muzikale kwaliteiten laten horen en
daarbij regelmatig worden begeleid
door Cor Bakker. In het non-stop deel
wisselen orkest en malletband elkaar
af en worden onder andere nummers

van Marco Borsato, Glenn Miller en
AXEL F, maar ook thema's uit de TV se-
rie M*A*S*H, de musical Grease en nog
vele andere tijdloze nummers ge-
speeld.
Het gevoelige Guus Meeuwis nummer
(door Andre Hazes geschreven) "geef
mij je angst" zal met bugel en piano
ten gehore worden gebracht en menig
luisteraar kippenvel bezorgen!

De zaal is open vanaf 18.45 en het con-
cert start om 19.30 uur precies. Kaar-
ten zijn aan de zaal verkrijgbaar (zie
advertentie). Kortom, een avond met
veel afwisseling en muzikale hoog-
standjes! En dat "gewoon" in Vorden!
Dat wilt u toch niet missen

Er zijn nog enkele tientallen loten ver-
krijgbaar! Wilt u nog een lot bemach-
tigen, bel dan met Haiko Elerie op 06
44 19 84 38! U maakt dan nog kans op
de hoofdprijs van 250 euro (reische-
que) of één van de vele andere prijzen.

Door het kopen van loten en/of een
toegangskaart voor dit concert onder-
steunt men tevens financieel de ver-
eniging.

'Opa Vut' heeft het werk erop zitten

Vutter Bennie Wieggers: "Ik heb de laatste dag gewoon gewerkt".

"Als ik het opnieuw zou moeten
doen, had ik het precies weer zo
gedaan", zei timmerman Bennie
Wieggers (59) uit Hengelo toen hij
op 9 juli veertig jaar in dienst was
bij de Hengelose Bouwmaatschap-
pij Weustenenk.

Al eerder werd Wieggers voor zijn lan-
ge staat van dienst gehuldigd. Nu en-
kele maanden later gaat de Hengelose
timmerman met de vut. De collega's
van Bennie hadden zich op de laatste
werkdag (20 oktober) verzameld aan
de Wichmondseweg, waar Wieggers
aan het werk was.

Bennie heeft de hamer aan de wilgen
gehangen. Dat kwam ook naar voren
op de versierde wagen die klaar stond.
Aan een houtenrek hing een hamer,
een boormachine en ander gereed-
schap. Wieggers nam plaats op een
stoel. Prins- heerlijk zat Bennie op de
wagen.

Hoe bevalt het nu je met de vut gaat?
"Niks bijzonders", zegt Bennie. "Ik heb
gewoon de hele dag gewerkt", relati-
veerde de timmerman. "Rijden maar",
riep Bennie tegen zijn collega. "Ook
door onze straat", gaf hij nog als op-
dracht mee aan zijn collega die voor

deze gelegenheid chauffeur was. In
een stoet met bedrijfsauto's en met
veel getoeter werd 'opa vut' rondgere
den door Hengelo. De rit door het
dorp eindigde bij de werkplaats aan
de Molenenk.

Hier werd nog gezellig, onder genot
van een drankje, herinneringen opge
naald van Bennie Wieggers. Bennie
Weustenenk, directeur van het bouw-
bedrijf, had lovende woorden voor de
vutter. "Veertig jaar is een lange tijd.

We konden altijd een beroep op je
doen", aldus de (ex)-werkgever.

Op 11 en 12 november a.s. vindt al-
weer de zesde editie van de wandel-
en fietstocht Lopen voor Lima
plaats. Deelnemers steunen met
hun inschrijf en sponsorgelden
een jongerenproject in Lima, Peru.

Dit project streeft naar een jongeren-
centrum waar culturele en sportieve
activiteiten aangeboden worden. Het
project is ondergebracht in de stich-
ting El Puente. Zowel de wandel- als de
fietstocht starten vanuit het Parochie
centrum Mariaschool in Zutphen en
zullen daar ook op zaterdagmiddag
eindigen. De wandeltocht gaat over
een afstand van 80 kilometer, waarbij
u ook kunt inhaken op de afstanden

40 (nacht en dag), 25, 12 of 8 kilome
ter. De 80 en 40 kilometer nacht star-
ten op vrijdagavond in Zutphen, de an-
dere afstanden starten op zaterdag
respectievelijk in Ruurlo (40 km.),
Ruurlo (25 km.), Vorden (12 km.) en
Warnsveld (8 km.).

De fietsers starten op zaterdag om
12.00 uur via Vorden, samen met de
wandelaars weer in Zutphen te eindi-
gen. De fietstocht is 25 kilometer. Dit
jaar wordt er ook 12 kilometer hard
gelopen. Voor meer informatie kan
men de website raadplegen: www.el-
puente.nl, een mail sturen: info@elpu-
ente.nl, of bellen met Frank Ooster-
huis: (0575) 54 68 18.

Hobbybeurs Vorden
De hobbybeurs wordt dit jaar ge-
houden op zondag 13 november
a.s. in het dorpscentrum Raadhuis-
straat 6 te Vorden.

Op de beurs is van alles te zien, zelfs
leuke attenties voor de sint of kerstda-
gen. 3d kaarten en schilderijen, hou-
ten speelgoed, poppenkleertjes (breng
gerust uw pop mee om er wat bij te
zoeken), gluurdertjes, sieraden, fimo-
klei, warmte zakken, wilgentenen,

kinderservies, kindermeubeltjes, per-
gamo. Er zijn ook demonstraties van
tin gieten en kaarsen maken, ook kan
men deelnemen aan een workshop
scrapboeking. Voor de kinderen is er
gelegenheid om zich te laten schmin-
ken. De beurs is toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers.
De beurs begint om 10.30 tot 17.00 uur.
Voor verdere inlichtingen
www.hobbybeurs.organiseert.nl of tel.
0573 49 12 61

Eerste bak- en braaddag
bij boerderij "Den4Akker"
Dat het in Vierakker bruist van de
activiteiten, is al wel langer be-
kend. Sinds zaterdag, 22 oktober
j J., echter is welhaast heel Gelder-
land hiervan op de hoogte. Deze za-
terdag namelijk streed Vierakker -
samen met buurman Wichmond-
om de eerste prijs in de "kleine ker-
nen competitie" van Radio Gelder-
land.

Een indrukwekkende hoeveelheid
activiteiten, waarop Vierakker/Wich-
mond met recht trots mag zijn, kwam
aan bod: van muziekvereniging Jubal
tot sportclub Socii, van de restauratie
van de St.Willibrorduskerk tot de vrij-
willige brandweer, van de diverse ko-
ren tot de Ludgerkoekjes van bakker
Besselink... Je kunt het zo gek niet be-
denken of Vierakker/Wichmond heeft.

Het zal niemand hebben verbaasd dat
Vierakker/Wichmond hoog scoorde.
Met slechts enkele punten verschil
moest het het Achterhoekse Almen,
dat op de Ie plaats staat, laten voor-
gaan.

Grote trekker van veel Vierakkerse
activiteiten is het energieke jonge
ondernemersechtpaar Herman en
Mirjam Eskes van streekboerderij
"Den4Akker". Afgelopen zomer organi-
seerde het nog met veel succes voor de

derde maal een buitendag. Een kleine
duizend mensen kwamen hier, on-
danks het slechte weer, op af. Voor
zaterdag, 12 november a.s. hebben
Mirjam en Herman weer iets nieuws
bedacht: een bak- en braaddag. De dag
staat in het teken van vlees. U kunt
proeven van "ouderwets" vlees met
aansprekende namen als balkenbrij
en bakbloedworst. Deze lekkernijen
werden vroeger veel gegeten, maar
zijn een beetje in de vergetelheid ge-
raakt. Bij Mirjam en Herman kunt
hier (weer) mee kennismaken.

U kunt ook proeven van de Boergon-
dischRijk scharrelkip, die sinds kort in
het assortiment van "Den4Akker" is op-
genomen. Vleugeltjes van deze ouder-
wets lekkere kip zullen ter plekke ge
braden worden. In de houten bakoven
buiten op het erf, door Eskes zelf ge-
bouwd naar tekeningen van vroeger,
zullen allerlei heerlijkheden worden
gebakken. Op het programma staan di-
verse broodjes en verschillende soorten
pizza. Reden genoeg voor een bezoekje
aan "Den4Akker". U bent van harte wel-
kom van 10.00 tot 17.00 uur.

De boerderijwinkel bevindt zich aan
de Vierakkersestraatweg in Vierakker,
ter hoogte van nummer 26 en te her-
kennen aan de twee vlaggen aan het
begin van de oprijweg.

Smogus in de Rockstake
Na de overweldigende opening van
Action in DC dendert de Rockstake
trein op volle vaart door. Aanstaan-
de zaterdag zal Smogus de Rocksta-
ke, van 'De Radstake' te Heelweg
(Varsseveld), plat spelen, zoals ze
dat met hun xplocore al deden met
vele andere Nederlandse zalen.

2002 was het jaar van Smogus. In dat
jaar wonnen ze de Essent Award, wat
ze onder andere een plaats op het Low-
landsfestival opleverde.

Maar Lowlands was niet het enige
podium dat de heren van Smogus
mochten beklimmen. Ozzfest, de Melk-
weg, Tivoli, de Oosterpoort, het zijn
maar enkele namen van podia waar
Smogus speelde. Enkele podia uit een
indrukwekkend lange lijst. En niet al-
leen in 2002, ook dit jaar werden er al
weer zo'n veertig optredens gedaan.

Naar eigen zeggen speelt Smogus
xplocore. Wat dat is? Neem wat metal,
wat hip-hop en wat funk, mix het door
elkaar, maak het explosief en je hebt
Smogus. In de muziek is van alles te
rug te horen, zowel het melodieuze
van bands als Faith no More, de hi-
phop van Cypress Hill en tenslotte de
meedogenloze metal van een band als
Antrax. Twee keer zette Smogus deze
mix op cd, in 2002 op hun titelloze de
buut-cd en in 2004 op No matter what
the outcome. Dit jaar kwam Smogus
met een unplugged DVD, wat weer
een geheel andere kant van xplocore
liet zien.

Maar om Smogus werkelijk te kunnen
waarderen moet je ze live zien. Dan
komt de muziek en de energie het
best tot zijn recht. Die kans krijg je
aanstaande zaterdag in de Rockstake,
mis 'm niet!
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75 jaar Chr. muziek vereniging

Sursum Corda
Vorden

zaterdag 12 NOVEMBER

Groot jubileumconcert m.m.v Cor Bakker

GEVARIEERD PROGRAMMA METOPTREDtNS VAN:

HARMONIE - MALLETBAND - MAJORETTES

met als thema
"MUZIEK DOOR DE JAREN HEEN"

SPORTHAL "het JEBBINK" te VORDEN

AANVANG : 19.30 uur

ZAAL OPEN: 18.45 uur

Kaarten aan de zaal € 12,50

GEVRAAGD:

INBRENG DECEMBER VEILING

Wij zijn op zoek naar goede inbreng van o.a.

Kunst en antiek, inbreng dagelijks van 10.00-17.00

uur of bel voor het maken voor een afspraak bij

U thuis voor taxatie van meerdere of grote objecten.

Laatste inbrengdag 25 NOVEMBER.

Kijkdagen 9,10 EN 11 DECEMBER.

Veiling 12 t/m 15 DECEMBER.

Zie ook onze site www.veilinghuisdeatlas.nl

VEILINGHUIS DE ATLAS B.V.

Mr. h.f. deBoerlaan21107

7411 AJ Deventer

tel. 0570-627666.

info@veilinghuisdeatlas.nl

Woensdag 16 november

a.s. zijn de volgende

VW's gesloten.

WV Hengelo Gld.

Korenbloemstraat 17

WV Vorden Kerkstraat 1

WV Zelhem Stationsplein 10

Namens VW Bronckhorst i.o.

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"
Bteekskraafl,
Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 6O

Acquisiteur:
FELIX TAKKENKAMP,

Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

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!

Zondag 20 november

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink

Het Jebbink 13 te Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 20,°°(4mx 1,20m)

„REAN" evenementen
Tel. (06) 51 48 15 27

't"

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

-:}:- TUINONTWERP -*-
TUINAANLEG (RENOVATIE)

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

* VIJVERS i

?ï-'1".

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

Mobiliteitsdag in Vorden
Kom op 15 november naar Pwfile Bleumink in Vorden.

Wij hebben op de/e dag diverse demonstralies van:

Diverse Scootrnobielen van l'Yeeiïdei

De nieuwe (Ja/elle Kasy Glider

De nieuwe Anlec Remo

De Sparla Ion
K«'is\ (ilidcr

Anlcc R C I I I O

.
,>

Sparüi Ion

PROF1LZ
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-55 13 93

info ©profilebleumink. n l

Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-51 95 26

www.profilebleumink.nl

HOBBYBEURS VORDEN
zondag 13 november a.s. van 10.30 tot 17.00 uur

in het Dorpscentrum Raadhuisstraat 11,

info 0573-49 12 61

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

Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

verwen uw smaakpapillen

Tijdens de bak- en braaddag op

zaterdag 12 nov.
van oerbolbood tot pizza uit de houtoven

en van scharrelkipvlees tot

ouderwetse balkenbrij

te veel om op te noem'en.

Openingstijden sept. t/m april:

Maandag t/m donderdag van 13.30-19.00 uur

Vrijdag van 10.00-12.00 uur 13.00-19.00 uur

Zaterdag van 10.00-17.00 uur

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

Boomkwekerij Visschers
Hesselinkdijk 2,

7255 LK Hengelo (gld.)

Tel. 0575 - 46 44 94
06 - 22 29 82 21

Dit najaar weer volop keuze uit:
Beuk 40/60 - 60/80 - 80/100 - 100/150 - 150/175

Bomen zoals bijv. Catalpa, Bolesdoorn, Acacia, Leilinde,
Oakplataan, Dakmorus

TAXUS baccata
haag 60/80 - 80/100 - 100/120 - 120/140 - 140/150 - 150/160

bol o 30 t/m 65 cm.
kegels 170 - 180 - 190 cm uitzonderlijk mooi!

BUXUS sempervirens haagjes 20/25 bol o 30 cm kegel 50 cm
LAURIER 120/140 - 140/160

Reserveren gewenst. Tevens keuze uit diverse tuinplanten.

Ook voor al uw snoeiopdrackten.

Verkoop vrijdag en zaterdag of na telefonische afspraak.

www.boomkwekerijvisschers.nl
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Veel belangstelling open dag Harmsen
Vakschilders en Deco Home Harmsen

Er werden verschillende demonstraties gegeven op de open dag

Bij Harmsen Vakschilders en Deco Home Harmsen kon men tijdens de open dag op zaterdag 29 oktober
een kijkje nemen achter de schermen van dit Hengelose bedrijf. De vele bezoekers zagen leuke demon-
straties van onder meer hoe u vliesbehang het beste kunt aanbrengen. Maar de belangstellenden werden
ook geïnformeerd over wat de laatste is rage in interieurverven. En met de winter in aantocht werd in-
formatie gegeven over de voordelen van de winterschilder. Tijdens de open dag was het niet alleen 'kleur-
rijk binnenkijken' bij het bedrijf, maar klanten kregen ook dubbele spaarpunten bij de aankopen op de
klantenpas. Een volle klantenpas levert een korting op van 12,50 euro en dat is mooi meegenomen.

Voor dit seizoen komen veel nieu-
we, bijzondere verven en behang-
soorten op de markt. Voor Harmsen
Vakschilders en Deco Home Harm-

sen was dit een reden, om leveran-
ciers van diverse materialen uit te
nodigen om demonstraties te ver-
zorgen tijdens de open dag. 'Perfect

Finish Shades' is zo'n nieuwe verf-
soort. Er is een fijn fluweelpoeder
aan de verf toegevoegd, waardoor de
muren een mooie, zachte tint krij-

gen. Voor iedereen die weg is van de
sfeer van huizen in de Provence, zon-
nig Toscane en de 'landelijke look'
van Engelse cottages. De muurverf
dient op een speciale manier te wor-
den aangebracht. Hoe dat precies in
zijn werk ging, liet Histor zien in de
werkplaats van Harmsen Vakschil-
ders.

Ze verklapten dan ook het geheim
van de nieuwe 3D muurverf. Hier
maakt u bijzondere patronen mee
die de muren op een heel speciaal
manier laten leven. De meesterbe-
hangers van Harmsen Vakschilders
toonden op de open dag hoe u het
populaire vliesbehang het mooist
kunt aanbrengen. De belangstellen-
den volgenden alles met interesse.
De vragen over behangen en schilde
ren werden door de experts deskun-
dig beantwoord.

DE WINTERSCHILDER
De winterschilder is weer in aan-
tocht. Iedereen kan in de winter-
maanden profiteren van 'ijskoude
kortingen'. De premie voor particu-
lieren is vastgesteld op 25 euro per
man per dag, vanaf drie werkdagen.
En Harmsen Vakschilders maakt het
voor u nóg aantrekkelijker. Boven-
dien betaalt u, indien uw woning 15
jaar of ouder is, slechts 6% BTW. De
winterschilderpremie geldt in de pe-
riode van 21 november tot en met
17 maart 2006.

Harmsen Vakschilders en Deco
Home Harmsen zijn gevestigd aan
de Zelhemseweg 21 in Hengelo. De
openingstijden zijn: maandag tot en
met donderdag: 8.30-17.30 uur. Vrij-
dag van 8.30 tot 20.00 uur en zater-
dag van 8.30 tot 16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op
www.harmsenvakschilders.nl of bel
(0575) 46 40 00.

Hoe denkt u over
integratie?

De positieve kijk
van Shaima Habib

Shaima Habib (40) vlucht-
te uit Afghanistan met
haar man en twee kinde-
ren. Sinds 1993 wonen zij
in Nederland. Shaima
prijst zich gelukkig in een
kleine gemeenschap te wonen. Zij werkt er als
filiaalmanager bij een winkelketen, is betrokken
bij de school van haar kinderen en heeft veel
sociale contacten. Hoe makkelijk is het voor
nieuwkomers om te integreren in Nederland?

Persoonlijke begeleiding nodig
Shaima maakt zich er zorgen over dat Vluch-
telingenwerk in steeds meer kleine gemeenten
verdwijnt. "Want ik weet hoe hard persoonlijke
begeleiding nodig is. Het eerste contact in mijn
nieuwe woonplaats was met iemand van Vluch-
telingenwerk. Ik kon met alles bij mijn vaste be-
geleider terecht: papieren, vragen over de
school voor de kinderen, uitleg over de om-
gangsvormen in Nederland. Ik wist niet eens
hoe ik hier naar de winkel moest!"

Lees meer over Shaima op
www.vluchtelingenwerk.nl
en doe mee aan de Inte-
gratiequiz.

VluchttlingtnWtrlt
Hederland

Succesvolle integratie. Wij maken er werk van.
Giro 123488, Amsterdam

Meld uw klacht,
liefst met foto, op
www.fietsersbond.nl

Schakel over op
de Matiz Automaat
Vanaf €10.495,-

Handsfree schakelen met de nieuwe Matiz Automaat
De nieuwe Matiz Automaat voelt vertrouwd en is toch vernieuwd. Zo kunt u handsfree schakelen dankzij de automatische versnelling en samen
met de hoge instap, wordt de Matiz wel heel erg comfortabel. Maar de Matiz voelt ook vertrouwd, zo is deze nog steeds standaard uitgerust
met ABS, dubbele airbags, centrale deurvergrendeling, stuurbekrachtiging en radio/cd-speler. Dus kom snel naar de Chevrolet dealer en
schakel over op de Matiz Automaat. Chevrolet. It's a big plus

Auto Palace Doetinchem
Plakhorstweg 1 -3, Doetinchem, 0314-341600
www.auto-palace.nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 [gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer:2851 04 497

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
(vanaf 14 november) recreatie en
toerisme, communicatie, voorlichting
en promotie, Openbare orde en veilig-
heid, Handhaving, Algemeen Juridische
en Bestuurszaken en Dualisering

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

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

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

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

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

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel.(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.

Informatieavond nieuw bestemmingsplan

Buitengebied Hengelo/Vorden op 17 november

Al in 2001 hebben de voorontwerpbestemmingsplannen voor de buitenge-
bieden van de voormalige gemeenten Vorden en Hengelo in het kader van
de inspraak ter inzage gelegen.

Dit heeft destijds een stroom aan
reacties opgeleverd. De periode
daarna is vooral gebruikt voor over-

leg met vertegenwoordigers van rijk
en provincie. Aanvankelijk waren
deze instanties van oordeel dat de

plannen veel te ruim waren opgezet,
teveel mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen gaven en er te
weinig aandacht wasvoor de
bescherming van waardevolle bos-
en natuurgebieden. Dit heeft geleid
tot de nodige aanpassingen. Ook het
Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers en het nieuwe Streekplan
Gelderland 2005 hebben hun invloed
gehad op de inhoud van de plannen.
Na de gemeentelijke herindeling zijn
beide voorontwerpbestemmings-
plannen samengevoegd tot één
plan. Inmiddels is het zover dat het
ontwerpbestemmingsplan 'Buiten-
gebied Hengelo/Vorden' ter inzage
gelegd kan worden (vanaf 21 novem-
ber 2005 in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling). Voorafgaande
aan de terinzagelegging is er op
17 november a.s. een informatie-
avond bij Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo Gld. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd.

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

Op 14 november a.s. installeert de
gemeente Bronckhorst Henk Aalde-
rink als nieuwe burgemeester. Dit
gebeurt officieel tijdens een buiten-
gewone 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 verte-
genwoordigers van verenigingen,
bedrijven, instanties en organisaties
zijn van harte uitgenodigd bij deze
welkomstreceptie aanwezig te zijn.

Henk Aalderink is 56 jaar en heeft
naar eigen zeggen 'een sociale en
liberale kamer in zijn hart'. Basis
voor zijn handelen zijn vrijheid, ver-
antwoordelijkheid, verdraagzaam-
heid, sociale rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid van alle
mensen. Hij wil met een open,
resultaatgerichte en inspirerende
houding een belangrijke impuls
geven aan de nieuwe gemeente
Bronckhorst. De nieuwe burge-
meester 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.

Afhandeling bezwaarschriften WOZ-beschikking
Op 30 april jl. zijn vele duizenden
gecombineerde belastingaanslagen
2005/WOZ-beschikkingen verzon-
den. Tegen de vastgestelde WOZ-
waarde is een groot aantal bezwaar-
schriften ingediend. De gemeente
streeft ernaar alle bezwaarschriften
tegen de WOZ-beschikking vóór
1 februari 2006 a.s. af te handelen.
Hebt u bezwaar gemaakt tegen de
vastgestelde waarde van uw onroe-
rende zaak. dan kan het zijn dat de
taxateur het nodig acht uw pand na-
der (indien mogelijk ook van binnen)
te bekijken. Dit is echter wel afhan-
kelijk van de aard van uw bezwaar-
schrift. Als de taxateur een bezoek
nodig acht. dan ontvangt u van te vo-

ren schriftelijk bericht met de
geplande datum en tijdstip van het
bezoek. Hebt u bezwaar gemaakt
tegen de WOZ-beschikking. dan kan
het dus nog even duren voordat u
van de gemeente bericht krijgt. Wij
vragen hiervoor uw begrip. Alle
WOZ-waarden worden door de
gemeente verplicht doorgegeven
aan het waterschap Rijn en Ussel in
Doetinchem en de Belastingdienst
in Apeldoorn. Wordt een WOZ-waar-
de verlaagd doordat er bezwaar is
gemaakt, dan wordt ook deze nieu-
we, verlaagde, waarde aan deze in-
stanties verstrekt. Hebt u onlangs
een aanslag ontvangen van het wa-
terschap en/of de Belastingdienst

die gebaseerd is op de WOZ-waarde
én hebt u bezwaar gemaakt tegen de
gemeentelijke WOZ-beschikking.
dan gaan beide instanties de aan-
slag, in het geval uw bezwaar wordt
toegewezen en de waarde wordt
verlaagd, automatisch aanpassen.
Hiervoor hoeft u dus zelf geen actie
te ondernemen. Door diverse con-
trolewerkzaamheden als gevolg van
het samenvoegen van de vijf belas-
tingadministraties van de voormali-
ge gemeenten, is een behoorlijk
aantal gecombineerde belasting-
aanslagen 2005/WOZ-beschik-
kingen nog niet verzonden. De ge-
meente doet er alles aan deze als-
nog zo snel mogelijk te versturen.

Schaalvergroting
peuterspeelzalen

Een aantal nog zelfstandige peuter-
speelzalen binnen de gemeente is
bezig met een traject tot schaalver-
groting. De gemeente Bronckhorst
ondersteunt dit traject. Het proces
wordt begeleid door Smartgroup uit
Vught. Binnenkort wordt een inten-
tieverklaring getekend door de
peuterspeelzalen die willen komen
tot een bestuurlijke en juridisch
geformaliseerde fusie per 1 januari
2006. Hierdoor ontstaat een nieuwe
stichting. Smartgroup is namens de
peuterspeelzalen op zoek naar
bestuursleden voor de nieuw op te
richten stichting.
Meer informatie kunt u vinden
onder www.bronckhorst.nl
(gemeente/werken bij/vacature).

Inzameling huishoude-

lijk chemisch afval

gebied Steenderen

Op 14, 15 en 16 november a.s. wordt
het huishoudelijk chemisch afval in
het gebied Steenderen huis-aan-
huis ingezameld. Op de afvalkalen-
der staan de producten vermeld die
als chemisch afval gescheiden
ingeleverd moeten worden.
Lege verpakkingen van chemische
producten, zoals lege spuitbussen
en lege verfblikken, zijn geen che-
misch afval, deze kunnen gewoon in
de grijze container. U kunt uw klein
chemisch afval aanbieden in de
daarvoor bestemde blauwe box.
U mag de box niet langs de weg zet-
ten. Ook in het buitengebied zal de
chemocar elk perceel aandoen.

Wanneer bent u aan de beurt
Op 14 november komt de chemocar
in de bebouwde kommen van Steen-
deren, Bronkhorst, Baak en Toldijk.
Op 15 november a.s. komt de
chemocar in de bebouwde kommen
van Olburgen en Rha en bij alle
woningen in het buitengebied ten
westen van de Zutphen-Emmerikse-
weg, met uitzondering van de
woningen aan de Zutphen-Emme-
rikseweg. Op 16 november komt de
chemocar bij alle woningen in het
buitengebie, gelegen aan en ten
oosten van de Zutphen-Emmerikse-
weg en het Dambroek. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de
afdeling Bouwen en milieu,
tel. (0575)750287.



Gladheidbestrijding winter 2005/2006

De winter is in aantocht. De kans op
sneeuw, nachtvorst, ijzel en daar-
mee gladheid neemt weer toe. De
gemeente stelt alles in het werk om
gevaarlijke situaties die hierdoor op
de weg kunnen ontstaan, te bestrij-
den door te strooien. Daarnaast is
het natuurlijk belangrijk dat u zelf bij
deze weersomstandigheden ook
extra alert bent als u in uw auto of
op de fiets stapt. De gladheidbestrij-
ding in de gemeente Bronckhorst
gebeurt de komende winter op vrij-
wel dezelfde wijze als het afgelopen
jaar in de vijf oude gemeenten het
geval was. Wel vindt er nadere af-
stemming plaats op de doorgaande
routes tussen de voormalige
gemeenten en tussen Bronckhorst
en de aanliggende nieuwe gemeen-
ten. Er wordt uitgerukt vanuit de vijf
gemeentewerven.

Provinciale wegen
De gladheidbestrijding op deze we-
gen wordt door de provincie uitge-
voerd. De betreffende wegen staan
vermeld op de website van de ge-
meente Bronckhorst (www.bronck-
horst.nl) of kunnen worden ingezien
bij het loket van de afdeling Openba-

re werken in het gemeentekantoor.

Gemeentelijke wegen
De gemeentelijke wegen worden
gestrooid vanuit de vijf gemeente-
werven op vrijwel dezelfde wijze als
het afgelopen jaar. Hieronder is per
deelgebied (de vijf oude gemeenten)
aangegeven hoe dit gebeurt.

Deelgebied Hengelo:
De urgentie is als volgt bepaald:
1. de busroute
2. de doorgaande straten/wegen in

de bebouwde kommen, buiten-
gebied en de industrie- ontslui-
tingswegen, daaraan gekoppeld
de omgeving van de scholen

3. de overige verharde wegen
Deze worden op werkdagen alleen
bij langdurige gladheid gestrooid.

Deelgebied Hummelo en Keppel
In dit gebied wordt gestrooid na
melding van de provincie. De urgen-
tie is als volgt bepaald:
1. wegen met een lokale en regiona-

le doorstroomfunctie
2. verhardingen bij de verzorgings-

huizen, seniorenwoningen en
openbare gebouwen en bij ernsti-

ge gladheid ook de bushalten
3. verbindingswegen voor lokaal

verkeer
Urgentie 2 + 3: worden direct
gestrooid bij aanvang werk
(08.00 uur, geldt ook voor het
weekend zodra de gladheid langer
aanhoudt dan tot 12.00 uur
's middags).

k. overige verharde wegen
Deze worden op werkdagen alleen
bij langdurige gladheid gestrooid.

Deelgebied Steenderen
De urgentie is als volgt bepaald:
1 .wegen met een lokale en regiona-

le doorstroomfunctie, belangrijke
fietsroutes naar de scholen, art-
sen en sporthal, fietspaden langs
doorgaande wegen en busroutes
voor het openbaar vervoer
Deze route wordt onmiddellijk
gestrooid bij constatering van
gladheid.

2. wegen bij verzorgingshuizen en
seniorenwoningen, wegen waar-
aan voorzieningen liggen zoals
tandarts, kerken, sportvoorzie-
ningen, supermarkten e.d., wegen
op het industrieterrein
Deze wegen worden direct
gestrooid bij aanvang werk
(08.00 uur, geldt ook voor het
weekend zodra de gladheid langer
aanhoudt dan tot 12.00 uur
's middags.

3. alle overige verharde wegen
Indien de gladheid door sneeuwval
en bevriezing langer aanhoudt dan
drie dagen worden ook deze
wegen gestrooid.

Deelgebied Vorden
De urgentie is als volgt bepaald:
1. doorgaande wegen, busroutes,

fietspaden en wegen naar bijzon-
dere bestemmingen (scholen,
huisartsen e.d.) worden bij voor-
rang behandeld. Uit oogpunt van
efficiency vallen sommige - min-
der belangrijke - wegen hier ook
onder. De route is zodanig dat
iedereen deze binnen een redelij-

ke afstand kan bereiken
2. overige verharde wegen

De overige wegen worden alleen
bij aanhoudende gladheid
gestrooid.

Deelgebied Zelhem
De urgentie is als volgt bepaald:
1 .wegen met een lokale en regiona-

le doorstroomfunctie, belangrijke
fietsroutes naar de scholen, fiets-
paden langs doorgaande wegen,
busroutes voor het openbaar
vervoer, ontsluiting van de brand-
weerkazerne naar hoofdwegen,
verbindingswegen voor lokaal
verkeer, wegen op het industrie-
terrein

2.wijkontsluitingswegen, toegangs-
wegen naar mortuarium, begraaf-
plaats, sporthal, bejaardencentra
Bij ernstige of aanhoudende glad-
heid en/of sneeuwval, begint het
strooien en/of sneeuwruimen van
de urgentie 2 wegen. Deze wegen
worden wanneer nodig
aansluitend aan fase 1 gestrooid.
Dit zoveel mogelijk binnen de nor-
male werktijden.

3. alle overige verharde wegen
Bij langdurige, ernstige gladheid
en/of aanhoudende sneeuwval en,
mede rekening houdende met de
zich ontwikkelende weersomstan-
digheden, komen alle overige
verharde wegen aan de beurt. Dit
alleen in de normale werktijden
(07.45 tot 16.30 uur).

Wanneer wordt er gestrooid?
Als de weersvoorspellingen aanlei-
ding geven, strooit de gemeente.
Ook wordt altijd overlegd met onder
meerde politie en provinciale
waterstaat. In principe wordt niet
gestrooid tussen 24.00 en 05.00 uur.
Bij extreme sneeuwval of ijzel wordt
van deze maatregel afgeweken. Het
strooien van zout heeft tussen deze
tijden weinig of geen effect, omdat
er dan weinig of geen verkeer over
de weg komt. Vaak is het zo dat in de
nacht behandelde wegen in de mor-

gen weer glad worden, omdat de
natte weggedeelten dan kunnen
opvriezen.

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding blijft
het natuurlijk altijd oppassen gebla-
zen. Wij doen daarom een dringend
beroep op u om goed op de weers-
omstandigheden en de verkeersin-
formatie te letten en daar uw rijstijl
en snelheid op aan te passen. Houdt
u er ook rekening mee dat het een
paar uur duurt voordat alle door-
gaande wegen zijn gestrooid. Voor
het bestrijden van gladheid binnen
de kom is het van belang de auto's
zoveel mogelijk aan één kant van de
weg te parkeren. De strooiauto heeft
dan een onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Van algemeen belang is ook dat de
trottoirs goed begaanbaar zijn.
Vooral voor mensen die slecht ter
been zijn. Wij doen dan ook een
dringend beroep op u om het trottoir
nabij uw woning begaanbaar te
houden. Met elkaar kunnen we •
ervoor zorgen dat gladheid zo snel
mogelijk bestreden wordt.

Schade aan beplanting
Helaas kan niet voorkomen worden
dat er soms zout buiten de rijbaan
terechtkomt en daardoor schade
kan ontstaan aan beplanting die
daarvoor gevoelig is. Het is aan te
raden op die plekken, doorgaans
langs wegen waar geen trottoir is,
beplanting toe te passen die beter
tegen zout kan.

Meer informatie?
Mocht u per deelgebied en urgentie
willen weten welke wegen door de
gemeente worden gestrooid, kijk
dan ook even op de website van de
gemeente Bronckhorst
(www.bronckhorst.nl) of kom naar
het loket van de afdeling Openbare
werken in het gemeentekantoor.

Provinciale Staten in debat over de
toekomst van de Achterhoek
Blijft de Achterhoek haar unieke karakter behouden?

Gemeente verkoopt snoeihout voor openhaard
Hout komt vrij door onderhoudswerkzaamheden

Op 16 november a.s. gaan de
Gelderse Statenleden voor de vierde
maal in debat met inwoners en
organisaties in Gelderland. Het
onderwerp is: 'Achterhoek onder
druk'. Het debat vindt plaats in res-
taurant De Luifel in Ruurlo en duurt
van 17.00 tot 21.00 uur. Provinciale
Staten nodigen u van harte uit voor
dit debat.

In 2030 is de Gelderse bevolking
met ruim 5% gegroeid. Dit geldt
echter niet voor de Achterhoek;
daar stagneert de groei. Jongeren
uit deze regio vestigen zich elders
om daar te werken en te studeren.
Anderen vertrekken omdat voorzie-
ningen steeds meer afnemen. Het
woon- en werkklimaat verandert.
De Achterhoek staat onder druk.

Uniek karakter vasthouden: hoe?
De afgelopen jaren heeft de vitaliteit
van het platteland een nadrukkelijke
rol gekregen in de provinciale
plannen. Inwoners krijgen meer
mogelijkheden om zich in de eigen
regio te vestigen, de Achterhoekse
economie wordt gestimuleerd en
het voorzieningenniveau wordt op
peil gehouden met onder andere
kulturhusen. Maar leiden deze

maatregelen tot de gewenste resul-
taten? Moet er nog meer gebeuren
om ervoor te zorgen dat deze regio
haar unieke karakter behoudt?

Debat met inwoners
Eén van de speerpunten van Provin-
ciale Staten (Gelders parlement)
is de afstand tussen burgers en
provinciale politiek te verkleinen.
Daarom gaan de Statenleden in de
verschillende regio's in debat met
inwoners en organisaties uit Gel-
derland. Inmiddels zijn er debatten
gevoerd over de volgende onder-
werpen: Food Valley, Leisure Centre
bij Geldermalsen en tolheffing op de
A15. De debatten wordt gevoerd aan
de hand van stellingen. Via de web-
site van de provincie kunt u vanaf
9 november via www.gelderland.nl/-
geldersdebat alvast reageren op de
stelling: De Achterhoek moet blijven
zoals het nu is.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Franske van
Hooijdonk, tel. (026)3598557
of via e-mail
geldersdebat@prv.gelderland.nl.
Of kijk op
www.gelderland.nl/geldersdebat.

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoon :

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

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

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

Door onderhoud aan het openbaar
groen in de gemeente komt er hout
vrij. De gemeente biedt dit te koop
aan aan haar inwoners. Het snoei-
hout dat wordt aangeboden, is
geschikt als openhaardhout. U kunt
twee soorten hout kopen. Te weten
snoeihout in handelbare stukken
(zogenaamde meterstukken) en
hout in grotere lengtes of stammen.
De tarieven zijn respectievelijk
€ 22,50 en € 17,50. De afname is
minimaal 2m3 en maximaal 8m3.
U kunt het hout bestellen zolang de
voorraad strekt. De opbrengst van
de verkoop is voor de aankoop van
nieuwe bomen.

Bestelbon
Het snoeiseizoen is van november
tot en met maart. Op de bestelbon
kunt u aangeven welke soort hout u
wilt kopen. U krijgt hiervoor een
rekening thuisgestuurd. Het hout
wordt in die periode bij u aan huis
afgeleverd, rechtstreeks vanuit de
werkzaamheden, zoveel mogelijk
eerst bij de adressen in de nabijheid
van de te kappen/snoeien bomen.
We proberen u telefonisch op de
hoogte te stellen van de komst van
het bestelde hout. Als dit niet lukt,
treft u het bij thuiskomst aan.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling
Openbare werken/Groen,
tel.(0575)750250.



Informatiebijeenkomst 'Bouwen en
slopen, hoe werkt dat in de gemeente
Bronckhorst' op 14 november

Na de herindeling is de manier van
werken en omgaan met bouwwet-
en regelgeving van de vijf voormali-
ge gemeenten op elkaar afgestemd.
Omdat de nieuwe manier van wer-
ken op onderdelen anders kan zijn
dan aannemers, bouwbedrijven,
architecten, maar ook particulieren
die zelf verbouwen gewend waren,
organiseert de gemeente de infor-
matiebijeenkomst 'Bouwen en slo-
pen, hoe werkt dat in de gemeente
Bronckhorst'. De bijeenkomst is op
14 november om 19.00 uur in het
gemeentekantoor. Geïnteresseer-
den zijn van harte welkom deze
informatieavond bij te wonen.
Bouwbedrijven e.d. hebben hiervoor
inmiddels ook een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de
aanwezigen informatie over de ma-
nier waarop vergunningaanvragen
worden getoetst en de manier
waarop toezicht en handhaving op
bouw- en sloopwerkzaamheden

plaatsvindt in Bronckhorst. Zij weten
daardoor waar ze op moeten letten
en wat ze van de gemeente kunnen
verwachten tijdens het bouw- en
sloopproces. Er wordt niet ingegaan
op individuele gevallen.
Wethouder André Baars is voorzitter
tijdens de avond. Arne van Hout,
hoofd van de afdeling Bouwen en
milieu, houdt een korte presentatie
over het aanvragen en verlenen van
bouw- en sloopvergunningen en
over toezicht en handhaving in
Bronckhorst. Vervolgens geven de
medewerkers die verantwoordelijk
zijn voor bouw- en sloopvergunning-
verlening en voor toezicht en hand-
having voorlichting aan de verschil-
lende tafels.

Aanmelden
Geïnteresseerden die aanwezig
willen zijn, verzoeken wij zich aan
te melden via: e-mail naar
a.nijkamp@bronckhorst.nl
telefonisch op nummer
(0575)750299

Op 10 november a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen.

• Bestuurlijk startdocument
2005/2006
Dit startdocument, dat alle ge-
meenten in de Achterhoek moe-
ten vaststellen, is bedoeld om
een betere aansluiting te realise-
ren tussen het veiligheidsbeleid
van de gemeente en de speer-
punten van de politie.

• Brand- en inbraakbeveiliging
basis en voortgezet onderwijs
in Bronckhorst
Als economisch eigenaar is de
gemeente verantwoordelijk voor
schaden door brand, vandalisme
en diefstal in scholen. Om risi-
co's te beperken wil de gemeente
brand- en inbraakbeveiliging
installeren in 14 scholen in de
gemeente.

Advies college inzake inrichting
N 330 (Zelhem-Hengelo)
De provincie wil in combinatie
met groot onderhoud de ver-
keersveiligheid op de N 330
(Hummeloseweg-Zelhemseweg)
verbeteren en vraagt het college
en de raad van Bronckhorst om
advies.
Plattelandsvernieuwing
De raad wordt gevraagd in te
stemmen met een organisatie-
structuur om plattelandsver-

nieuwing in Bronckhorst op te
zetten en hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen.

• Krediet voor beleid permanen-
te bewoning
Om een beleid voor Bronckhorst
op te stellen met betrekking tot
bewoning van recreatie woonver-
blijven en hiervoor een inventari-
satie van de huidige situatie te
kunnen doen, vragen b en w de
raad een krediet van € 42.500,-.

Spreekrecht
Tijdens deze vergadering kunt u
gebruik maken van het recht om in
te spreken. In tegenstelling tot de
raadsvergaderingen kunt u hier
inspreken over onderwerpen die
juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minu-
ten. U kunt zich hiervoor bij voor-
keur uiterlijk 24 uur voor aanvang
van de vergadering aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt
spreken. Aanmelden kan via tel.
(0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Openbare bekendmakingen

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

Evenementen gewijzigde data
• Zelhem, het jubileumfeest halve Abrahams en Sarahs, op het perceel Fortstraat, is niet op

25 november van 20.00 tot 02.00 uur maar op 18 november a.s.
Het is niet mogelijk bedenkingen tegen deze vergunning/ontheffing in te dienen.

Evenementen
• Hengelo Gld., 14 november 2005 vanaf 16.30 tot 18.30 uur, receptie i.v.m. installatie nieuwe

burgemeester, gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 20
• Zelhem, 9 december 2005 vanaf 14.00 tot 20.00 uur, kerstmarkt, centrum
• Vorden, 11 december 2005 vanaf 08.00 tot 17.00 uur, midwinterwandeling, start en finish bij

kapel Wildenborch, Kapelweg 1

Rectificatie publicatie vorige week
• Wichmond, de snuffelmarkt in het Ludgerusgebouw is niet op 11 en 12 november 2005 vanaf

10.00 tot 19.00 uur zoals vorige week per abuis is gepubliceerd, maar op 11 december a.s.

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

Monumenten
• Bronkhorst, Bovenstraat 5. herstel van het voegwerk van de voor- en zijgevel en de schoor-

steen (Rijksmonument)

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 november t/m
21 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
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 53.

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

Bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Veldhoekseweg 25a, geheel vernieuwen kapschuur
• Vorden, Ruurloseweg 65a, oprichten kapschuur
• Zelhem. Plantsoenstraat 4. gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Rubensstraat 8, gedeeltelijk vergroten woning met bijgebouwen
• Zelhem, Magnoliaweg 1/ Smidsstraat 15-17, gedeeltelijk veranderen winkelpand

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Kastanjelaan kavelnrs. 69, 70, 71 en 72. voor de bouw van vier geschakelde twee-

onder-een-kap woningen. Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 6, Iid1, van het
bestemmingsplan "t Paradijs, fase III 2004'

• Olburgen, Roggeland 2, voor het uitbreiden van de woning. Het betreft een vrijstelling met
toepassing van artikel 7, lid 6, sub b en d van het bestemmingsplan 'Olburgen 1995'

• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 24, voor de vestiging van een ambachtelijk metaal-
bewerkingsbedrijf- en onderhoudsbedrijf in het ter plaatse aanwezige bijgebouw, geldend
bestemmingsplan 'Steenderen 1987'

De ontwerpbesluiten liggen van 10 november t/m 21 december 2005 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (alleen vierde punt). Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de betreffende
afdeling, tel. (0575)750288.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde ziens-
wijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan het college van b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met
de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische ontwikkeling (alleen vierde punt).

Inspraak vrijstelling
B en w hebben een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ontvangen voor:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Wichmond, Lankhorsterstraat 28 en 30, voor uitbreiding van het bouwperceel van het garage-

bedrijf, sloop en herbouw van de dienstwoning, alsmede sloop, herbouw en verplaatsing van de
naastgelegen burgerwoning, bestemmingsplan 'Buitengebied 1994'

Het verzoek ligt van 10 november t/m 21 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 gelegenheid de stukken in te zien. dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Verleende vergunningen, vrijstellingen en
ontheffingen met bezwaarmogelijkheid

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 2 november 2005:
• Hengelo Gld.. Singel 18, aanbouwen erker aan bestaande woning, verleend met vrijstelling op

grond van art. 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 28 oktober 2005:
• Hengelo Gld., Venneweg 3a, bouwen van garage cq. berging
• Zelhem, Ruurloseweg 39-4, vergroten recreatiewoning
Verzonden op 31 oktober 2005:
• Hengelo Gld.. Lankhorsterstraat 10, gedeeltelijk veranderen woning
• Zelhem. Halseweg 9. bouwen garage, betreft gewijzigde reguliere bouwvergunning verleend

op 6 september 2005
Verzonden op 1 november 2005:
• Vorden, Willem Alexanderlaan 3, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van arti-

kel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden. Het Hoge 61, vernieuwen en veranderen van berging/carport
Verzonden op 3 november 2005:
• Vorden, Ruurloseweg 88. vernieuwen en veranderen bergruimte, verleend met toepassing

van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

• Hengelo Gld.. Winkelskamp 3-5. voor het bouwen van een doorgang, verleend met tijdelijke
vrijstelling op grond van art.17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Baak, Zutphen Emmerikseweg 75b. gedeeltelijk veranderen voorgevel en oprichten
overkapping



Openbare bekendmakingen - vervolg

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 3 november 2005:
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 2, voor het inpandig vergroten van de woning, verleend met toe-

passing van art. 50 lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 28 oktober 2005:
• Drempt. Rijksweg 28 en 30, vergroten van dubbele woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 3 november 2005:
• Hengelo Gld., Kieftendorp 9, slopen woning
• Vorden, Wilhelminalaan 13, slopen garage/berging

Ontheffingen verbranden afvalstoffen
Verzonden op 9 november 2005:
• Halle, Varsseveldweg 1, verbranding nabij de Meuweg
• Doetinchem, Salemate 1, verbranding nabij de Zelledijk in Varssel
• Zelhem, Kruisbergseweg 10, verbranding nabij de Kruisbergseweg
• Baak, Pastorieweg 1, verbranding nabij de Vordenseweg
• Vorden, Ruurloseweg 30, verbranding nabij de Ruurloseweg

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats
• Hummelo, bewoner pand De Veldhof 8, heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen

gekregen nabij de woning

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen, ontheffingen en toewijzing kunnen rechtstreeks belang-
hebbenden 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 Ruimte-
lijke en economische ontwikkeling. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Verleende Vrijstellingen (niet in samenhang met

bouwvergunning) met beroepmogelijkheid
Vrijstelling artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 2 november 2005:
• Hengelo Gld., Rusthoek voor huisnummers 12 t/m 24, voor het aanleggen van negen parkeer-

plaatsen, geldend bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 27 oktober 2005:
• Vorden, hoek Kerkhoflaan/Oude Zutphenseweg, voor een gronddepot tot 1 januari 2008,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1982
Verzonden op 28 oktober 2005.
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W19, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning tot 1 maart

2006, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Vijstelling artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 3 november 2005:
• Hengelo Gld., Winkelskamp 3, voor een wijziging in het gebruik van Handel en Nijverheid naar

Sportcentrum, groepslessenzaal, geldend bestemmingsplan 'Winkelskamp 1988'

Mogelijkheden voor beroep

Tegen deze besluiten 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 be-
roepschrift 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.

Aanwijzing Rijksmonument
De burgemeester van Bronckhorst maakt bekend dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap op 15 september 2005, de historische buitenplaats, 'Het Medler', Ruurloseweg
115 in Vorden heeft aangewezen als beschermd complex als bedoeld in de Monumentenwet
1988. Het betreffende besluit ligt van 10 november t/m 21 december 2005 tijdens de openings-
tijden voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang recht-
streeks bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt (10 november 2005), een bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaar-
schriften, Postbus 606. 2700 ML Zoetermeer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Laag-Ke'ppel, in verband met de intocht van Sinterklaas zijn de Dorpsstraat en de Wehlsedijk

op 19 november 2005 vanaf 14.00 tot 14.50 uuren vanaf 15.30 tot 15.50 uur afgesloten voor het
verkeer

• Zelhem, de Hengeloseweg binnen de bebouwde kom is van 14 t/m 18 november 2005 afgeslo-
ten voor het verkeer vanwege snoeiwerkzaamheden

Voor alle tijdelijke verkeersmaatregelen geldt dat de aangegeven tijden zoveel langer of korter
duren als wenselijk is en dat de aanwonenden en bedrijven bereikbaar blijven.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan Bronckhorst 2005; Winkelskamp 3 Hengelo Gld.
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Bronckhorst 2005, Winkelskamp 3 Hengelo Gld.' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 10 november t/m 7 december 2005 tijdens openingstij-
den voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling-: Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan beoogt de planologische basis te leggen voor het vestigen van een jongerencentrum aan
de Winkelskamp 3 in Hengelo Gld. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn
zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Vastgestelde bestemmingsplannen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 oktober jl. de volgende bestemmingsplannen
vastgesteld:

• Steenderen, 'Buitengebied Steenderen 2005, Reigersvoortseweg 4'. Het plan heeft betrekking
op de splitsing van een burgerwoning in twee wooneenheden

• Zelhem, 'Landgoed Groot Otten'. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw
landgoed aan de Bielemansdijk

•.Steenderen, 'Buitengebied Steenderen 2005, Zutphen-Emmerikseweg 75'. Het plan heeft
betrekking op de wijziging van een bedrijfswoning in een burgerwoning

Bij de vaststelling van deze plannen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het
ontwerp.

Deze bestemmingsplannen liggen van 10 november t/m 21 december 2005 tijdens openingstij-
den voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen deze bestemmingsplannen
inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Voorbereidingsbesluiten
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 oktober 2005 besloten een herziening van de
volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:

• Baak, Pastoriestraat ongen. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het toelaten van
een burgerwoning aan de Pastoriestraat 1

• Zelhem, Eckhorsterstraat 10. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op vervangende
nieuwbouw van de woning op het perceel

• Zelhem, Priesterinkdijk 2. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op vervangende nieuw-
bouw van de woning op het perceel

De besluiten met bijbehorende kaarten liggen tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking,
schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. De besluiten treden
op 10 november 2005 in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar
uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift ingediend, kan
om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is
griffierecht verschuldigd.

Wet milieubeheer
Meldingen art. 8.41, lid U Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 10 november t/m
21 december 2005 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Dambroek 20, voor het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transport-

bedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting
• Steenderen, Bronkhorsterweg 40, voor het oprichten van een inrichting waarvoor het Besluit

bouw- en houtbedrijven milieubeheervan toepassing is
• Zelhem, Burg. Langmanweg 9. voor het wijzigen van de inrichting waarop het Besluit Opslag-

en transportbedrijven milieubeheervan toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften
betreffende de eerder genoemde besluiten.

Ontwerpbesluiten art. 8.1/8.4 Wm en af d. 3.4 Awb
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 10 november t/m
21 december 2005 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hummelo, Zelhemseweg 16, voor een veranderings- cq. uitbreidingsvergunning voor

schietvereniging Willem Teil
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 11, voor een wijzigingsvergunning voor een detailhandel met

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 22 december 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Uitvoeringsbesluit Afvalstof f en verorden ing
B en w hebben op 1 november jl. nadere regels vastgesteld voor de uitvoering van de Afval-
stoffenverordening. In het uitvoeringsbestuit zijn regels opgenomen over:
• aanwijzing inzameldienst

• aanbieden van afvalstoffen
• inzamelmiddeken en -voorzieningen
• acceptatievoorwaarden voor afval
• afvalbrengpunten

Het uitvoeringsbesluit ligt gedurende vier weken vanaf de dag van deze bekendmaking ter
inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Bouwen en milieu, en is tegen betaling van kosten
verkrijgbaar.

Wijziging mandaatverlening
B en w hebben het mandaat, verleend aan het afdelingshoofd Ruimtelijke en economische
ontwikkeling om besluiten te nemen op grond van artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 tot
het verlenen van ontheffingen van het verbod op grond van artikel 10 van de Wegenverkeerswet
1994, ingetrokken en dit mandaat verleend aan het afdelingshoofd Openbare orde en veiligheid.
In de praktijk neemt dit afdelingshoofd deze ontheffingen voor het houden van wedstrijden op
openbare wegen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Bronckhorst. B en w hebben
eveneens mandaat verleend aan het afdelingshoofd Openbare orde en veiligheid voor het treffen
van tijdelijke verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het houden van evenementen. Aan het
afdelingshoofd Openbare werken hebben b en w de bevoegdheid gemandateerd tot het verlenen
en weigeren van instemmingsbesluiten op grond van de Telecommunicatieverordening van de
voormalige gemeente Zelhem. Deze besluiten treden met onmiddellijke ingang in werking.

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

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

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

HALLE
PLAN "DE WOAGE'

3 GRONDGEBONDEN WONINGEN

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

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

j Inhoud buitenberging (garage) ca. 65 m3

j Tuingerichte woonkamer van ca. 25 m2

j Keuken met erker van ca. 15 m2

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

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

PRIJZEN VANAF € 239.000,= V.O.N.

10 APPARTEMENTEN

J Één 2-kamerappartement van ca. 71 m2

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

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

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

parkeerplaats
j Elk appartement heeft een berging, zowel in het

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

PRIJZEN VANAF € 153.000,= V.O.N.
Informatie:
Rabomakelaars, kantoor Doetinchem, Keppelseweg 25, Telefoon 0314-33 56 77, doetinchem@rabomakelaars.nl

Didam, Doetinchem, 's-Heerenberg.
Varsseveld-Ulft. Winterswijk en Zutphen

KESFKVEEft VROEGTIJDIG VOOK

TcCp-

OPSTAAN ZONDER KLACHTEN

vanaf 14.00 uur

3-gangen keuzemenu van onze

hw\të$elk£uw1: € 15,00 p.p.
kinderen t/m 6 jaar € 7,50 p.p.

of

28,50 p.p.
kinderen t/m 6 jaar € 1 2,50 p.p.

vanaf 16.00 uur alleen op reservering.

KIP- EN SCHNITZELFARM
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,
het bekende halve haantje van de grill en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grofe groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafB-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

Aan lJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

DRUKVERLAGENDE
MATRASSEN EN .KUSSENS

Nu gratis massagesysteem t.w.v. € 385,- bij aanschaf
van een elektrisch verstelbare Tempur-combinatie!

DOOR DREMPT
* Ruim 3000 m2 showroom!
4 Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!
Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg, (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De
Roskam), tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.staapspeciafistdrempt.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 , A v e k , P u l l m a n , A u p i n g , E a s t b o r n , U b i e a . l a t t o f l e x , J e n s c n , T e m p u r

WINTER*
KORTING
€25,- PER MAN/DAG

Is uw woning binnenshuis ook weer toe aan een
frisse en nieuwe uitstraling? Vanwege onderhoud
of omdat u gewoon zin heeft in een andere
kleur of nieuw behang? Dan bent u bij ons aan
het goede adres. Wij zorgen ervoor dat het
schilderwerk er netjes en verzorgd uit komt te zien.

De winterkorting geldt in de periode van 21 november 2005 t/m
17 maart 2006. Voor bedrijven is de korting €12,50 per man/dag

Antoon Sneldwr BV

Zornerweg 37C Drempl

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
schildersbedrijf
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Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

HOME

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.harmseTivakschildeTS.nl

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(OS75) 46 40 00

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk

99 MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, KERKINACTIE, STICHTING VLUCHTELING, TEAR FUND, TERRE DES

Help
slachtoffers
aardbeving!

Giro 800 800
SHO

Den Haag

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"
Bleekstraat 1, Hengelo (GW)
Telefoon (O575) 46 13 60

Acquisiteur:
FELJX TAKKENKAMP, Tele-

foon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN.
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

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

KENNISGEVING

Verordeningen waterbeheer
Gedeputeerde Staten van Gelderland geven mede
namens Gedeputeerde Staten van Utrecht, Noord-
Brabant en Overijssel kennis van de terinzagelegging van
de ontwerpen van:
- Verordening waterbeheer Gelderland,
- Verordening waterbeheer waterschap Vallei en Eem,
- Verordening waterbeheer waterschap Veluwe,
- Verordening waterbeheer waterschap Rijn en IJssel,
- Verordening waterbeheer waterschap Rivierenland.

De eerste verordening heeft betrekking op het gebied
van de provincie Gelderland. De andere verordeningen
hebben betrekking op het gebied van het betreffende
waterschap.
Deze vijf nieuwe verordeningen komen in de plaats van
acht bestaande verordeningen.
De nieuwe verordeningen zijn nodig door recente
wetswijzigingen en om de uitvoering van provinciaal en
nationaal waterbeleid mogelijk te maken.
De Verordening waterbeheer Gelderland geeft regels
over de aanwijzing van de provinciale adviescommissie
voor waterbeheer en de voorbereiding en uitwerking
van het provinciaal waterhuishoudingsplan.
De verordeningen waterbeheer voor de waterschappen
geven regels over (o.a.) het beheersplan (inhoud en
totstandkoming) en peilbesluiten (aanwijzing, inhoud,
voorbereiding, goedkeuring en herziening).

De stukken liggen van l l november tot en met 22
v

december 2005 op de volgende plaatsen ter inzage, op
de voor de hieronder genoemde instanties gebruikelijke
tijden:
- Ontwerpverordening waterbeheer Gelderland

(met toelichting): in het gemeentehuis van de
gemeenten in de provincie Gelderland en in het
kantoor van de waterschappen Vallei en Eem, Veluwe,
Rijn en IJssel en Rivierenland;

- Ontwerpverordening waterbeheer waterschap
Vallei en Eem (met toelichting en kaart): in het
gemeentehuis van de gemeenten Amerongen,
Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, De Bilt,
Ede, Eemnes, Leersum, Leusden, Maarn, Nijkerk,
Putten. Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel,
Soest, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg en Zeist
en in het waterschapskantoor;

- Ontwerpverordening waterbeheer waterschap
Veluwe (met toelichting en kaart): in het
gemeentehuis van de gemeenten Apeldoorn,
Barneveld, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo,
Harderwijk. Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet,
Oldebroek, Olst-Wijhe, Putten, Rheden, Rozendaal,
Voorst en Zutphen en in het waterschapskantoor;

- Ontwerpverordening waterbeheer waterschap
Rijn en IJssel (met toelichting en kaart): in het
gemeentehuis van de gemeenten Aalten, Arnhem,
Berkelland, Bronckhorst, Deventer, Doesburg,
Doetinchem, Duiven, Groenlo-Lichtenvoorde,
Haaksbergen, Hof van Twente, Lochem. Montferland,
Oude IJsselstreek, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal.
Rijssen-Holten, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar
en Zutphen en in het waterschapskantoor;

- Ontwerpverordening waterbeheer
waterschap Rivierenland (met toelichting en
2 kaartbijlagen): in het gemeentehuis van de
gemeenten Aalburg, Arnhem, Beuningen, Buren,
Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek.
Heumen, Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Millingen
a/d Rijn, Neder-Betuwe, Meerijnen, Nijmegen,
Overbetuwe. Tiel. Ubbergen, Vianen, Werkendam,
West Maas en Waal, Woudrichem, Wijchen en
Zaltbommel en in het waterschapskantoor.

Ook liggen alle stukken van l l november tot en met
22 december 2005 ter inzage in de provinciehuizen van
Gelderland. Utrecht, Noord-Brabant en Overijssel, op
de voor deze instanties gebruikelijke tijden.
Zij zijn tevens in te zien via internet:
www.gelderland.nl/bekendmakingen.

Een ieder kan van l l november tot en met
22 december 2005 schriftelijk of mondeling zijn/haar
zienswijze over de ter inzage gelegde stukken naar
voren brengen.
De schriftelijke zienswijze dient, onder vermelding van
M W2005-010184, te worden gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem.
Wie zijn/haar zienswijze mondeling naar voren wil
brengen, dient dat uiterlijk 12 december 2005 te melden
aan mevrouw mr. l. Huis in 't Veld (tel. 026 3598830),
bij wie men ook nadere informatie kan verkrijgen.

provincie
GELDERLAND verusse

Cis

provincie:: Utrecht Provincie Noord-Brabant

PHILIPS
TELEVISIE

Kleurentelevisie met
o.a. 55 cm beeldbuis
en teletekst. Inclusief
afstandsbediening.

VAN: 229,
VOOR:

PHILIPS
LCD

BREEDBEELD W
Prachtig model 82cm.

LCD Breedbeeld TV met
o.a. 100 voorkeuze-

zenders, Teletekst,
Beeld in beeld,

Progressive Scan en
30 Watt stereo geluids-

weergaven.

SAGEM DEBITEL PREPAIDPAKKET (TELFORD NETWERK)
Moderne GSM met o.a. kleurenscherm met 256 kleuren, Tril-alarm, Polyfone ringtones,
SMS opties zoals intelligente tekst invoerfunctie en SMS met plaatjes en geluid, gewicht:

89 gram, gesprekstijd: tot 5 uur, standby-tijd: tot 340 uur en WAP.

BOSCH STOFZUIGER
Deze stofzuiger heeft een zuigvermogen
van max. 1 600 Watt, elektronische zuigkracht-
regeling en een automatisch oprolsnoer. Verder
voorzien van telescoopbuis /^

NU VOOR:

39
met kliksysteem.

N\j VÓÓR:

49,-

BOSCH
WASAUTOMAAT

Volelektronisch gestuurde,
fluisterstille wasautomaat

met standaard snel-
programma's en extra
voorwasprogramma.

Geschikt voor gemiddeld
tot intensief gsbruik.

AEG
CONDENSDROGER

Condensdroger met o.a. 6 Kg
wasgoedcapaciteit, extra grote

vulopening, extreem stil,
Multidipslay, startlijdkeuze tot

23 uur en speciaal programma
voor jeans en zelfs sportschoenen.

599? 599,-

ELIESEN
ELECTRO
ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - 0575-441264

prijzen zi jn exclusief verwijderingsbijdrage / druk en zetfoulen voorbehouden

Astma
Fonds

Lucht
Voor
Het
Leven

GEEN LUCHT. GEEN LEVEN.
STEUN HET ASTMA FONDS. GIRO 55055
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Kernen in de gemeente Bronckhorst hebben veel wensen en ideeën
In dorpshuis De Horst te Keijenborg werd een informatiebijeenkonist
gehouden over het nieuwe gemeentelijke kleine kernenbeleid. Ruim
veertig afgevaardigden van belangenorganisaties en andere belangstel-
lenden uit de gemeente Bronckhorst bezochten de bijeenkomst. De
avond had een informatief en oriënterend karakter. De bijeenkomst
werd georganiseerd door de gemeente Bronckhorst in samenwerking
met de Vereniging Kleine Kernen (VKK).

Bronckhorst bestaat uit ruim veertig
dorpen en buurtschappen en is een
grote gemeente. De gemeente vindt
het van groot belang om, net zoals dat
in de voormalige gemeenten het geval
was, directe en goede contacten met
de inwoners en de belangenorganisa-
ties van Bronckhorst te hebben. Ook
de leefbaarheid in de kernen is een be-
langrijk onderwerp voor de gemeente.
Om erachter te komen wat de in-
woners en hun vertegenwoordigers
belangrijk vinden voor hun leefom-
geving en vast te stellen welke rol de
gemeente hierbij kan vervullen, gaat
de gemeente samen met de VKK een
zogenaamd kernenbeleid opstellen.

KENNISMAKING
Beleidsmedewerker Rianne Lenselink
van de gemeente Bronckhorst legt uit
wat de gemeente wil met het kleine
kernenbeleid. De bijeenkomst wordt
gestart met een kennismaking tussen
de verschillende kernen in de gemeen-
te Bronckhorst. Elke dorpsbelangen-
organisatie of belangstellende wordt
in de gelegenheid gesteld iets te vertel-
len over hun eigen kern. Uit het ken-
nismakingsrondje bleek dat er zo'n
veertig personen uit verschillende ker-
nen aanwezig waren.

WENSEN EN IDEEËN
Peter van Heek van de VKK legt vervol-
gens het doel en het vervolg van de
avond uit. 'Het is niet de bedoeling dat
we vanavond met oplossingen komen.
Deze avond bestaat uit een oriënteren-
de fase om te horen wat er leeft in de
kernen en welke wensen en ideeën er
zijn', aldus Van Heek. Aan de muur
hijjgen grote papieren flappen met
steFingen en vragen. De aanwezigen
konden hun opmerkingen, ideeën en
wensen schrijven op gele stikkers die
op de verschillende flappen werden
geplakt. De bezoekers werden ge
vraagd wat zij verstaan onder een
buurtschap, een kern en een dorpsbe-
langenorganisatie. Andere opdrach-
ten waren ondermeer: Wat zijn de
voorwaarden om kerngericht te kun-
nen werken? Hoe moet de communi-
catie verlopen tussen dorpsbelangen-
organisaties en de gemeente? Onder-
steuningen dorpsbelangenorganisa-
ties in Bronckhorst door VKK. Hoe?
Mogelijke instrumenten om de be-
leidsdoelstelling te realiseren zijn? Al-
gemene opmerkingen of reacties! Op-
stellen convenant tussen gemeente en
dorpsorganisaties. Welke faciliteiten?
Wat te doen in kernen waar nog geen
dorpsbelangenorganisatie actief is?
Hoe en waarom samenwerking tussen
dorpsbelangenorganisaties en de ge-
meente Bronckhorst? Wat is leefbaar?
Waar hebben we het over bij leefbaar-
heid? Waarom kleine kernenbeleid?

UITKOMSTEN VOOR
GEMEENTELIJK BELEID
Peter van Heek loopt langs de papierf-
lappen en bespreekt de notities die
zijn opgeschreven. Een goede commu-
nicatie met de gemeente wordt door
veel kernen op prijs gesteld. Maar dan
moet de gemeente wel naar ons luiste-
ren en ons serieus nemen. Betaalbare
woningen voor starters en ouderen
staan hoog op het verlanglijstje. Velen
zien het nut ervan in om de krachten
te bundelen waardoor er één aan-
spreekpunt komt. In de kernen waar
nauwelijks nog iets van de grond is ge
komen, wil men initiatieven nemen
om te komen tot een dorpsraad wan-
neer er voldoende draagvlak is.

Van Heek: 'Ik kan me voorstellen dat u
wat vergeten bent op te schrijven of
dat u later via uw achterban nog op-
merkingen of vragen heeft. Maar dan
kunt u dit alsnog doorgeven bij de ge
meente Bronckhorst of bij de VKK'. De

tijn van Rooden uit de Velswijk na
afloop. In de Velswijk hebben ze geen
dorpsraad of een andere vorm van
bundeling. 'We hebben er wel eens
over gesproken wie dit moet oppak-
ken. Wij hebben een buurtvereniging
en een Stichting Dorpshuis waar bijna
alle verenigingen zijn ondergebracht.
Wij dachten laten we in ieder geval
naar de informatiebijeenkomst gaan.
Want er zijn in de Velswijk wel een
aantal dingen die verbeterd kunnen
worden', zegt Van Rooden.

De Velswijker ziet duidelijk verande
ringen nu Zelhem is opgegaan in de
nieuwe gemeente Bronckhorst. 'We
hadden een redelijk goed contact met
de gemeente Zelhem. We moeten nu
proberen om meer bij Bronckhorst
binnen te komen'. Volgens Van Roo-
den is daar al een aanzet aan gegeven
door de nieuwe school die er gebouwd
wordt. 'Maar er zijn een aantal knel-
punten die aandacht nodig hebben zo-
als de verkeersader die midden door
de Velswijk loopt en verbeterd moet
worden'. Van Rooden denkt, dat het
heel belangrijk is om een plan van
aanpak voor de Velswijk op papier te
zetten en de inwoners uit te nodigen
in het dorpshuis. Hij verwijst naar
andere kernen als Kranenburg en Hal-
le die dat perfect hebben gedaan. Hij
hoopt dat voor de Velswijk ook voor el-
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malige gemeente Vorden in een ideale
situatie gezeten. Er was wederzijds
een goed contact en de lijnen waren
kort. 'Van beide kanten konden we de

uitkomsten van de informatiebijeen-
komst worden meegenomen door de
gemeente Bronckhorst voor het schrij-
ven van de concept-startnotitie kleine
kernenbeleid.

KERN VELSWIJK
'Er was veel belangstelling uit alle
kernen. Ze willen toch weten wat er in
Bronckhorst gebeuren gaat en tonen
interesse. Dat is positief, zegt Valen-

kaar te krijgen. 'We hebben steeds
meer oudere mensen die naar het
dorp trekken en nieuwe mensen die
er komen. Dat moeten we gaan bunde
len en dan horen wat er in de Velswijk
leeft. We hopen op die manier de men-
sen bij elkaar te krijgen', aldus Van
Rooden.

DORPSPLAN KRANENBURG
Kranenburgs Belang heeft in de voor-

problemen met elkaar bespreken. We
hadden een bepaald bedrag per jaar
vrij te besteden', zegt bestuurslid Frits
Heidema van Kranenburgs Belang.
'Nu zijn we weer terug bij af door de
nieuwe gemeente Bronckhorst en
moeten we weer helemaal opnieuw
beginnen'. Kranenburgs Belang blijft
een belangenvereniging die opkomt
voor de ontwikkeling en in stand-
houding van de leefbaarheid. 'En daar

verandert de overgang van Vorden
naar Bronckhorst niets aan'. Het mees-
te wat Heidema aansprak op de bijeen-
komst was de opmerking over een
overlegstructuur van een soort dorps-
raad met vertegenwoordiging van de
gezamenlijke belangenverenigingen
met de gemeente. 'En verder een
aantal praktische zaken, met name
woningbouw. Als het ging over het
thema leefbaarheid werd meteen ge
reageerd over woningbouw voor star-
ters en senioren. Daar blijkt een grote
behoefte aan te zijn in de gemeente
Bronckhorst'.

Volgens Heidema is dat in Kranenburg
ook het geval. 'Sinds kort hebben we
een dorpsplan. Daarin hebben alle in-
woners van Kranenburg hun ideeën
en wensen aan kunnen dragen. De
meeste reacties zijn gekomen op de
leefbaarheid op langer termijn zoals
het behoud van scholen en verenigin-
gen. Dan zal er import moeten komen
en zal de huidige jeugd zich wel in
Kranenburg moeten kunnen vestigen.
Daar heb je woningbouw voor nodig
die zij kunnen betalen', vindt Frits
Heidema.

Volgens Heidema houd je een kern,
buurtschap of dorp leefbaar door goed
te luisteren naar wat de mensen wil-
len. Op lange termijn ook kijken wat er
nodig is. Een goed contact met de ge
meente en andere belangenorganisa-
ties in die gemeente hoort daarbij. 'Wij
hebben een dorpsplan. Daar staan dui-
delijk de uitgangspunten in wat we in
tien jaar willen bereiken. Het bestuur
van Kranenburgs Belang is daarvoor
verantwoordelijk. Als bestuur worden
wij daar ook op aangesproken door de
bewoners. We worden ter verantwoor-
ding geroepen als wij niet realiseren
wat we beloofd hebben. En zo hoort
het ook', aldus bestuurslid Heidema
van Kranenburgs Belang.
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Hutasnelservice

Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen
• Carkits

NOVEMBER ACTIE

APK vanaf € 29,=

* Wintercontrolebeurt

GRATIS

' Accu's 25% korting

Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871
(achter het pand van autowascentrum

De Hoge Voort)

Openingstijden:

Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Meubel Reparatie
Dick Bruil
Houtspecialiteiten
Telefoon 0314-621959

de ^Mallemolen
Café - Zaal

LIVE MUZIEK
Zaterdag 19 november vanaf 21.00 uur

Optreden van de band:

BAR KRUK ENZO
Deksels goed, en dat wordt letterlijk waargemaakt!

GRATIS ENTREE!

Café-Zaal de Mallemolen
Dr. Grashuisstraat 3 - 7021 CL Zelhem

Tel. 0314-620020 / 06-23888597

www.mallemolen.info
e-mail: stapinde@mallemolen.info

Oude pannendeksels gezocht
Rudy & José van café 'de Mallemolen' zijn op zoek
naar oude pannendeksels. De grootte is niet van
belang en ook kleur en beschadigingen maken niet
uit. Zolang er geen roestgaten inzitten zijn ze
bruikbaar voor de Mallemolen.
Neem even contact op met Rudy & José, tel. 0314-
620020 of breng ze langs in het café aan de Dr.
Grashuisstraat 3 in Zelhem.

Oe Sint komt weer in het land,

en hij gaat met grote snelheid naar Aad's Woodshop want,

die geeft kortingen van 25 procent

op het gehele assortiment.

En de Sint kan er goed mee leven,

dat hij voor dat prachtige speelgoed minder hoeft te geven.

geldt niet voor de eigen producten van

Aad's Woodshop. Actie duurt tot en met

zaterdag 03 december 2005.

Nog steeds:
Het adres voor houten speelgoed!!

Hummeloseweg 46b / 7021 KH Zelhem

Tel./fax0314-624870
www.aadwoodshop.nl

Erwtensoepactie
Muziekvereniging 'Union1

Zaterdag 12 en 19 november houdt muziekvereniging Union weer haar tradi-
tionele erwten- en tomatensoepactie. Op zaterdag 12 november komt Union bij
u langs als u aan de Hengelose kant van de verbindingsweg Doetinchem-Ruurlo
woont en op zaterdag 19 november bezoeken de Union-vrijwilligers de Halse
kant van die weg.
Zoals u gewend bent zal de soep weer van uitstekende kwaliteit zijn. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om aan de deur soep te kopen dan kunt u beide zater-
dagen (tussen 10.00 en 12.00 uur) ook terecht bij het vaste verkooppunt Slagerij
Heinen aan de Nijverheidsweg 9 te Zelhem.

Thea jubileert!
Op zondag 6 november is het feest bij de Spar in Hummelo. Dan wordt namelijk
gevierd dat het precies 25 jaar geleden is dat Thea Nas haar loopbaan bij de
Hummelose supermarkt begon. Thea, wie in Hummelo en omgeving kent haar
niet? Haar vrolijke verschijning en haar alwetendheid waar het gaat om het aan-
bod van de winkel, zijn onlosmakelijk verbonden met het boodschappen doen in
Hummelo.

Gedurende de periode dat Thea in
Hummelo werkte, heeft ze de nodige
veranderingen meegemaakt. Zo was de
winkel, toen zij begon, nog een Vivo. In
1984 werd het een Super en vanaf 1994
is het een Sparvestiging. Ze maakte
ook een aantal rigoureuze verbouwin-
gen mee en wisseling van werkgevers.
"Ik ben begonnen toen de zaak nog van
Dick en Joke Garrtesen was. In 1997
namen Frans en Doortje Janssen de
zaak over. Ik heb hier alles gedaan van
groente tot brood en van vleeswaren
tot de kassa natuurlijk. Ook heb ik een
cursus Drogisterij gedaan om de
mensen te kunnen adviseren bij hun
keuze van middelen voor het bestrij-
den van eenvoudige kwaaltjes. Het is
in de loop der jaren wel veel drukker
geworden, je had vroeger meer tijd om
een praatje te maken".
Ondanks de toegenomen drukte, toont
Thea toch altijd nog haar grote
betrokkenheid bij de klanten."De
mensen vertellen me alles", vertelt ze,

"en de koster van de kerk hiernaast
komt me altijd vertellen wanneer er
iemand is overleden. Je deelt het lief
en leed met iedereen". Thea vervult
daarmee een belangrijke sociale func-
tie in het maatschappelijk verkeer van
Hummelo, ze is de discrete nieuws-
bron van het locale wel en wee
De klanten dragen Thea dan ook op
handen en droegen haar in 2004 voor
bij 'De Caissière van het Jaar'-verkiez-
ing, die door TV Gelderland was geor-
ganiseerd. Dat ze het uiteindelijk niet
is geworden kan in elk geval niet wor-
den toegeschreven aan gebrek aan sup-
port dat ze vanuit de klantenkring
kreeg. In 2004 kreeg de Spar wel een
andere, belangrijke onderscheiding,
waaraan alle medewerkers hun steen-
tje hadden bijgedragen. De Spar in
Hummelo werd toen tot de buurtsu-
permarkt van Nederland gekozen. "Het
is hier gezellig en vertrouwd", stelt
Thea tevreden vast, "Ik wil er nog heel
lang mee doorgaan".

RITU Hl M
SALADE VDIR IE HESIIAfiEN

tjlo.bU (gemarineerde
karbonades)

Handelsweg 11 Zelhem

Tel. 0314-622839

FAX. 0314-623244

www.autoschadewillemsen.nl
WILLEMSEN
AUTOSCHADE & TRUCKSTYLING

Een Jeep is alleen een Jeep
als er Jeep op staat

Jeeps in Halle
Zaterdag 12 november zijn de leden van de
Original Jeep Owners Club te gast bij de Halmac in
Halle. Een Jeep is op zich al een leuke auto om in te
rijden, maar het wordt helemaal 'te gek' als je van
de asfaltweg af draait en op een speciale baan of
(slecht) terrein gaat rijden. Dan gaat het niet meer
om snelheid, maar om behendigheid. Circuit 'de
Kappenbulten' is dus een ideaal terrein en de
Halmac heeft het circuit beschikbaar gesteld, zodat
de leden van de Original Jeep Owners Club hun
kunsten met deze speciale 4 x 4 auto's kunnen ver-
tonen.

ZELHEM

HANS MEMLINGSTRAAT 12

Deze ruime, uitgebouwde HELFT V/E DUBBEL WOONHUIS
met veel extra's waaronder een grote kelder, is zeer gunstig
gelegen nabij het centrum en voorzieningen.
Beg. gr: Entree/hal, Z-vormige woonkamer, nieuwe keuken
v.v. apparatuur, bijkeuken, garage en toegang tot kelder.
1° Verd.: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer.
2° Verd.: Vaste trap naar 5° slaapkamer en bergzolder.
Bouwjr. 1978; Inh. ± 480 m3; Opp. 243 m2.
VRAAGPRIJS € 269.000,= K.K.

Meer informatie: Rabomakelaars, kantoor Doetinchem,
Keppelseweg 25, Telefoon 0314 - 33 56 77
of doetinchem@rabomakelaars.nl

, '8-Heerenberg,
rswijk en Zutphen
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"Samenwerking niet nieuw voor beide partijen"

Woonwinkel ProWonen
en PG Makelaardij onder één dak

Wilma Otten, vestigingsleider bij ProWonen, is blij met de nieuwe
woonwinkel in Hengelo. In het pand is ook PG Makelaardij gevestigd
met een zelfstandig makelaarskantoor. Pi eter Gerrits van PG Makelaardij
is eveneens zeer tevreden met het nieuwe onderkomen.

Sinds maandag 24 oktober is de woon-
winkel van ProWonen en PG Make-
laardij in Hengelo geopend. Op vrijdag
28 oktober was er een openhuis dat
druk werd bezocht. Velen kwamen
eenlojkje nemen in de woonwinkel
aan de Raadhuisstraat 9a in Hengelo,
waar voorheen Sueters Kadoshop een
winkel had.

Het pand is aan de buitenkant niet
veranderd. De inrichting van de woon-
winkel is in de huisstijl gehouden die
ook bij de andere vestigingen van Pro-
Wonen te zien is. De wanden en het
houtwerk hebben een lichte crème-
achtige kleur. Het plafond is wit en de
vloerbedekking is blauw. In het pand
is een kleine keukenblok en het ge-
heel heeft een warme uitstraling.
"Door zoveel mogelijk de huisstijl van
ProWonen aan te houden zijn alle ves-
tigingen herkenbaar", vertelt vesti-
gingsleider Wilma Otten.

ProWonen heeft woonwinkels in Bor-
culo, Lichtenvoorde, Neede, Ruurlo,
Zelhem en in Eibergen, waar ook de
hoofdvestiging is. ProWonen biedt een
uitgebreid pakket van woondiensten
aan mensen die door een laag inko-
men of door bijzondere behoeften
niet zelfstandig kunnen zorgen voor
het vervullen van hun woonwens.
Maar ProWonen is er ook voor mensen
die prima in staat zijn om zelf voor
hun huisvestiging te zorgen maar die
kiezen voor het gemak en de vrijheid
van een huurwoning.

De woonwinkel is voor ProWonen een
servicepunt waar woningzoekenden,
huurders en belangstellenden uiteen-
lopende informatie kunnen krijgen
over wonen. Of dat nu gaat om infor-
matie over het woningbezit van Pro-
Wonen, om het uitzoeken van materi-
alen voor in de huurwoning of om al-
gemene informatie.

In het pand in Hengelo is PG Make-
laardij gevestigd als een zelfstandig
makelaarskantoor. PG Makelaardij is
lid van NVM met als specialismen Wo-
nen en Bedrijfsmatig Onroerend
Goed. Het makelaarskantoor is gericht
op de volledige service bij verkoop en
aankoop van woningen, taxaties en
transacties bij bedrijfsonroerend goed.

Het hoofdkantoor van PG Makelaardij
is gevestigd aan de Plantsoenstraat
87 in Doetinchem, tel. (0314) 38 42 22.
E-mail: info@pgmakelaardij.nl

De samenwerking tussen ProWonen
en PG Makelaardij is niet nieuw voor
beide partijen.
PG Makelaardij verkoopt in Zelhem en
Hengelo de huurwoningen van Pro-
Wonen. Door de samenwerking is het
mogelijk om vijf volledige dagen open
te zijn.

De woonwinkel in Hengelo is geopend
van: maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.30 uur. Wilt u meer weten over
ProWonen of PG Makelaardij, loop
dan eens binnen. De medewerkers
geven graag antwoord op uw vragen.

Onderhoud N-316, verkeersplateau's
binnen de bebouwde kom Velswijk
De verkeersplateau's in Velswijk
behoeven dringend onderhoud.
Naast het noodzakelijke onder-
houd zullen ook enkele klein-
schalige verkeerskundige aanpas-
singen worden getroffen De pro-
vincie Gelderland is momenteel
bezig met de voorbereidingen en,
als alles volgens planning ver-
loopt, zullen de werkzaamheden
nog dit jaar worden uitgevoerd.

DE VOORGESTELDE VERKEERS-
MAATREGELEN BETREFFEN:
De betonklinkers vervangen door
een asfaltverharding. De plateau's
aanpassen aan de huidige normen
en inzichten. Hierdoor wordt het
kleurgebruik gewijzigd en zullen de
hellingshoeken van de op- en afrit-
ten iets worden aangepast. Door de
ze laatste aanpassingen wordt het
voor het openbaar vervoer mogelijk
om ook op deze route verlaagde bus-
sen in te zetten. Het optimaliseren
van het dwarsprofiel ter plaatse van
de afrit van het meest noordelijk ge-
legen plateau. De bochten in het

fietspad, ter hoogte van de Velswijk-
weg, worden geoptimaliseerd. De
drempel in het fietspad, ter hoogte
van de Velswijkweg, komt te verval-
len. Er zal een flauwe helling voor in
de plaats komen die het nemen van
het plateau voor fietsers comfortabe-
ler maakt.

Om het uiteindelijke effect van de
voorgestelde plannen goed te kunnen
beoordelen is de provincie voor-
nemens om, vooruitlopend op de
werkzaamheden, snelheidsmetingen
uit te voeren en deze in een latere
fase te herhalen.

De provincie wil belanghebbenden
en belangstellenden graag in de
gelegenheid stellen de plannen te
bekijken en hierover mee te denken.
De provincie organiseert daartoe op
9 november a.s. tussen 17.00 tot 19.00
uur een inloopmiddag in het dorps-
huis "D'n Draejer", Velswijkweg 50
te Velswijk. Er zijn medewerkers van
de provincie en gemeente aanwezig
om de plannen nader toe te lichten.

Het geheim van Hackfort
Op zaterdag 26 november zal in
kasteel Hackfort te Vorden door de
Oostgelderse Stichting voor Genea-
logie en Boerderijgeschiedenis het
boekje 'Het geheim van Hackfort'
worden gepresenteerd. Het is ge-
schreven door P. Dekker. Daarin
wordt de tot voor kort verborgen
gebleven liefdesaffaire van de
Vrouwe van Hackfort Anna Maria
Dorothea van lintelo tot de Marsen
beschreven. Zij was de weduwe van
baron Frederik Lodewijk Borchard
van Westerholt tot Hackfort.

Genealogen stuitten bij hun onder-
zoek op het probleem Willem Jim-
mink. In Noord-Holland wonen veel
Jimminks. In die families waarde
hardnekkig het verhaal rond dat ze
zouden afstammen van een baron.

Soms toonde men zelfs het wapen van
de familie Westerholt. Dit verhaal no-
digde uit tot verder onderzoek. Wie
was Willem Jimmink? De Vrouwe van
Hackfort had ook bezittingen in Bre-
devoort. De Van Lintelo's woonden

vroeger op het Walfort. Willem Jim-
mink is in Bredevoort opgegroeid in
het gezin van Jan Jimmink en Jenne-
ken Enserink.

Later, in Noord-Holland wonende,
stond Willem Jimmink te boek als
zijnde geboren in Vorden dan wel Zut-
phen op 10 augustus 1778, doch een
doopakte bleek niet te vinden.

Verder onderzoek in de archieven
door dr. J. Renema en de heer P. Dek-
ker, aangevuld met de gegevens uit pa-
renteel van mevr. T. Kleuvers-Weevers
waarin de naam Jimmink ook voor
komt, bracht uiteindelijk de oplos-
sing.

P. Dekker beschrijft in bovengenoemd
boekje hoe en waar de ontbrekende
gegevens gevonden zijn. Het boekje
omvat 80 pagina's, waarvan 12 in
kleur.

Het boekje is bij voorinschrijving tot
12 november te bestellen bij J. Klom-
penhouwer, tel. (0575) 52 15 69.

Nachtelijke zwemmarathon voor de
slachtoffers van de aardbeving in Pakistan
In de nacht van 19 op 20 november
2005 vindt van 19.00 tot 7.00 uur
een zwemmarathon plaats in het
zorgbad Zonnewater in Hoog-Kep-
pel. De opbrengst van deze actie
komt ten goede aan de slachtoffers
van de aardbevingsramp in Paki-
stan. Lions Club Isala is initiatief-
nemer van deze nachtelijke non-
stop zwemmarathon.

Vanaf zaterdag 19 november 19.00 uur
tot zondagochtend 7.00 uur duikt er
ieder kwartier een team van gespon-
sorde zwemmers het water in. De
teams kunnen worden samengesteld
door bedrijven, organisaties, families,
verenigingen, buurten, clubs, klassen,
kortom, door elke groep die zich wil
inzetten voor dit fantastische doel.

De zwemmers laten zich sponsoren
door hun achterban. Ieder team
brengt zoveel mogelijk geld mee voor
Pakistan, maar minimaal € 100,-!

Indien een team wel wil meedoen,
maar niet over zwemmers beschikt,
dan kan Lions Club Isala voor zwem-
mers zorgen.

Ook is het mogelijk om individueel
geld te brengen; de kassa van Zonne-
water is daartoe de hele nacht ge-

opend. Een comité van aanbeveling
ondersteunt deze geweldige actie.
Het comité bestaat uit de ambassa-
deur van Pakistan, de heer Malik
Azhar Ellahi, Erica Terpstra, Baron
Willem van Lynden uit Laag-Keppel,
Jonkheer Floris Beelaerts van Blokland
uit Doetinchem en de heer Willem
Hollander van het Nederlands Cen-
trum voor Directeuren en Commissa-
rissen.

De ambassadeur schreef een ontroe-
rende brief over de hartverscheurende
situatie in zijn land en de noodzaak
van hulp voor de duizenden gewon-
den en meer dan 3 miljoen daklozen:
"Met het verflauwen van de media
aandacht groeit de angst en de pijn
van de slachtoffers, onder wie vele
kinderen", aldus de heer Malik Azhar
Ellahi die zal proberen aanwezig te
zijn bij de opening.

Het startschot wordt gegeven door
heer Henk Aalderink, burgemeester
van Bronckhorst. Kom zwemmen in
het heerlijke warme water en laat u
aanmoedigen door uw team!

Een team kan zich opgeven bij:
Dora Twikler: tel. (0314) 39 50 07 van
9.00-11.00 uur en van 19.00-21.00 uur,
email: evers-twikler@hetnet.nl
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Wekelijks live muziek in de Mallemolen

In samenwerking met Radio Ideaal biedt het Zelhemse café 'de
Mallemolen' elke woensdagavond onderdak aan een band, die live een
aantal nummers ten gehore brengt, die vervolgens via de kanalen van
Radio Ideaal ook in de gehele regio te horen zijn.

Tussen 20.00 en 22.00 uur wordt het
programma live@ideaal.org uitge-
zonden. In die twee uren wordt de

'band van de week' geïnterviewd en
wordt er gemusiceerd. Bands die aan
bod willen komen kunnen zich aan-

melden bij Radio Ideaal, die op haar
website al een uitgebreide agenda
van deelnemende bands heeft staan.
U kunt die website bezoeken via
www.ideaal.org.
Afgelopen woensdag was de band
Shitt Happens aan bod. Op de foto de
band tijdens hun liveoptreden in de
Mallemolen.

Pak 's an voor Pakistan
brengt 2300 euro op

'Pak 's an voor Pakistan' was het motto van de benefietopredens die zon-
dag 6 november op drie locaties in Zelhem werden gehouden. De optre-
dens begonnen om 14.00 uur. In cultureel centrum 'de Brink' trad harmo-
nieorkest Pr. Juliana op. Op datzelfde moment begon de Vocalgroep Eigen
Wijs uit Vorden een optreden in de Lambertikerk en in 't Witte Paard trad
de Folkloristische dansgroep de lesselschotsers uit S teenderen op.

Alle optredens duurden een half
uur en vervolgens was er een kwar-
tiertje tijd om op een volgende loca-
tie te komen. Bij het verlaten van de
locatie om naar een van de andere
optredens te gaan kijken kon men
de bijdrage voor Pakistan in een
mandje deponeren.

De Brink vervolgde zijn programma
om 14.45 uur met een optreden van
het Christelijk mannenkoor uit
Zelhem, terwijl Sandra Vanreys zich-
zelf in de Lambertikerk begeleidde
op de akoestische gitaar.
Liefhebbers van Rhythm, Blues en
Soul muziek trad de elfkoppige
band Upsesjun uit Doetinchem en
omgeving op in de zaal van 't Witte
Paard.
Gerrie Groot Zwaaftink uit Vorden
was in de derde serie te bewonderen
in De Brink, terwijl op dezelfde tijd
Wilbert Berends het orgel in de
Lambertikerk bespeelde. In het
Witte Paard trad op dat moment
het huisvrouwenorkest de
Boerinnekes uit IJzevoorde op.
Het Benefietconcert werd in 'de
Brink' afgesloten door het smart-
lappenkoor leedvermaak Eibergen
en het Achterhoeks Vocaal kwartet

was het laatste
zangonderdeel
in de
Lambertikerk.
In 't Witte
Paard sloot
Rock en
Rollend af met
de The
Jailshakers uit
Doetinchem.
Om 16.45 uur
kwam er een
einde aan dit
Benefietconcert
en kon de
opbrengst voor
Pakistan geteld
worden.

Een bedrag
van €2300-
kan worden
overgemaakt
op giroreke-
ning 800800.

Peuters en basisschoolleerlingen dragen
hun eigen steentje bij

Feestelijke start van de bouw
van OBS Velswijk
Op donderdag 10 november wordt
officieel begonnen met de bouw van
OBS Velswijk. Op de plek waar eerst
het oude schoolgebouw stond komt
een modern, fris gebouw dat onder-
dak gaat bieden aan de leerlingen
van OBS Velswijk en aan de peuters
van Peuterspeelzaal De Draejtol.

Het is al uniek te noemen dat de
nieuwe school op dezelfde plek kan
komen dan de oude, want normali-
ter moeten de lessen" in het gebouw
doorgaan, totdat er verhuisd kan
worden. In dit geval kon echter
gebruik worden gemaakt van het
Brinkhuus in de Wittebrink. Dit
gebouw, al jaren in gebruik als een
verenigingsgebouw, is namelijk in
vroeger tijden school geweest en
met een aantal aanpassingen kon
het gebouw weer voor een jaar wor-
den omgebouwd tot school. Ook van
ouders en kinderen worden dit jaar
enkele aanpassingen verwacht,
want de kinderen moeten veelal ver-
der fietsen, omdat het merendeel in
de Velswijk woont en de school ligt
aan een drukke verbindingsweg
Zelhem - Hummelo. Ook het dage-
lijkse verkeer moet zich aanpassen,
want datzelfde jaar geldt een maxi-

mum snelheid van 50 km/uur in de
Wittebrink.
De nieuwe school wordt ook een
unieke situatie, want peuters en
kleuters gaan gebruik maken van
hetzelfde lokaal alleen op verschil-
lende schooltijden. Door een goede
samenwerking tussen de gemeente
Bronckhorst en Stichting IJsselgraaf
(het bestuur van de school) is er voor
gezorgd dat het lokaal voor de kin-
deren van groep 1-2 groter wordt
dan genormeerd en bovendien is er
een speellokaal dat zowel door de
peuters als de basisschoolleerlingen
gebruikt kan worden.
OBS Velswijk en Peuterspeelzaal de
Draejtol gaan niet alleen samen van
hetzelfde gebouw gebruik maken er
komt ook meer inhoudelijk overleg,
zodat de kinderen in de toekomst
via een zeer soepele overgang van
peuterspeelzaal naar basisschool
doorgroeien.
Op 10 november zullen de peuters
en de basis-schoolleerlingen hun
eigen steentje bijdragen aan de start
van de bouw. De kinderen zullen
een zelf beschilderde steen in de
nieuw te bouwen school leggen. Na
deze start is er een receptie voor alle
genodigden in D'n Draeijer.

Extra alertheid op naleving
preventiemaatregelen Vogelgriep

Vanaf l november zal de Politie
Noord- en Oost-Gelderland extra
alert zijn op de naleving van de
maatregelen ter preventie van de
Vogelgriep. De politie doet dit op
verzoek van de Algemene Inspectie
Dienst (AID), die belast is met de
handhaving van de naleving van de
maatregelen. De maatregelen zijn
van toepassing op al het bedrijfsma-
tig gehouden pluimvee en in
beperkte mate op hobbymatig
gehouden pluimvee.

Pluimveehouders hebben sinds 22
augustus de keuze tussen ophokken
óf het aanbrengen van een con-
structie die contact met wilde
vogels onmogelijk maakt. Dit laatste
kan men doen door een afgesloten
bovenafdichting en een grofmazige

zijafdichting aan te brengen om zo
het pluimvee af te schermen.
Voor het hobbymatig gehouden
pluimvee gelden de maatregelen
alleen buiten de bebouwde kom en
binnen hoog risicogebieden. Dat
zijn die delen van Nederland dïe in
een straal van één kilometer van
een foerageer- of watergebied van
trekvogels liggen.
De afgekondigde maatregelen zijn
uitsluitend van toepassing op hoen-
derachtigen (kippen, fazanten, kal-
koenen, kwartels, pauwen, e.d.),
eenden, ganzen en zwanen en voor
consumptie gehouden duiven.
Burgers kunnen voor vragen
terecht bij LNV (internetsites
www.minlnv.nl en www.hetlnvlo-
ket.nl of het LNV loket (gratis), tel.
0800-2233322.
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Tennisvereniging Het Elderinl
kunstgrasbanen officieel in ge

WD en D66 verbaas»
over opstelling CDA
Bij de behandeling van het agen-
dapunt 'Nieuwe Landgoederen'
tijdens de raadsvergadering van
27 oktober hebben WD en D66
in twee gezamenlijke moties dui-
delijk stelling genomen binnen
welke kaders er nieuw beleid
zou moeten worden ontwikkeld.

De raad werd gevraagd een keuze te
maken uit: de 'ja, mits'.... of de 'nee,
tenzij ..." opties.

Onzin, vinden beide fracties van
D66 en de WD; je wilt wel of je wilt
geen nieuwe landgoederen ontwik-
kelen, schep dan gelijk duidelijk-
heid en geef aan binnen welke ka-
ders dit beleid wordt uitgevoerd.

Belangrijk uitgangspunt in het
nieuwe beleid moet zijn, dat de
agrarische sector geen onnodige

belemmeringen ondervindt, nu en
in de toekomst, bij het opzetten van
nieuwe landgoederen.

Voor de WD en D66 is het dan ook
vanzelfsprekend dat nieuwe land-
goederen alléén ontwikkeld mogen
worden in de ecologische verbin-
dingszones (Ecologische Hoofd
Structuur) en de zogenaamde ex-
tensiveringsgebieden.

Dat nu juist het CDA geen bezwaar
heeft, dat de zoekgebieden voor
nieuwe landgoederen ook in de
zogenaamde verwevingsgebieden
en de landbouwontwikkelingsge-
bieden kan plaatsvinden, wekt bij
de WD en D66 grote bevreemding,
daar deze stellingname zich direct
tegen de belangen van de agrariërs
in de gemeente Bronckhorst kan ke-
ren.

Onder grote belangstelling zijn de vijf nieuwe kunstgrastennisbanen
van de Hengelose tennisvereniging Het Elderink in gebruik genomen.
De opening werd verricht door wethouder Peter Glasbergen die een lint
doorknipte.

Ronald en Yvonne Slotboom: "Klanten zijn tevreden en wij zijn tevreden"

Rowi Elelctro bestaat tien jaar

In het clubhuis werden de aanwezigen
welkom geheten door voorzitter Dick
Wullink van tennisvereniging Het
Elderink. Wullink legde uit waarom
de vereniging is overgegaan van gra-
velbanen naar kunstgrasbanen en hoe
dit tot stand is gekomen. De voorzitter
bedankte iedereen die hieraan meege-
werkt had. 'Ik wil geen namen noe-
men maar er is heel veel werk verricht
door de voorbereidingscommissie en
de onderhoudsploeg'. De woorden van
Wullink werden onderstreept met een
daverend applaus.

Wethouder Glasbergen bracht de feli-
citaties over namens het gemeentebe-
stuur van Bronckhorst. 'U zit niet te
wachten op een lang verhaal van de
wethouder. Ik hou het dan ook kort.
Het gaat om het buitengebeuren. Met
de nieuwe banen straalt de tennisver-
eniging vertrouwen uit naar de toe-
komst. Ik wens u allen succes met de
nieuwe banen en veel speelplezier,
want sport is belangrijk', aldus Glas-
bergen.
Vanaf de oprichting in 1966 heeft de
Hengelose tennisvereniging op gravel
gespeeld. De overgang naar kunstgras
is voor de vereniging, met bijna 250
leden, een bijzondere gebeurtenis.

In juni werd door de ledenvergadering
besloten tot aanleg van vijf nieuwe
kunstgrasbanen. Na de nodige voor-
bereidingen werd medio september,
direct na de clubkampioenschappen,
een aanvang met de werkzaamheden
gemaakt. De banen zijn sinds 10 okto-
ber bespeelbaar. Omdat het nu moge
lijk is het hele jaar te tennissen, wor-
den de nodige nieuwe (winter) leden
verwacht.

De voorbereidingscommissie, die de
haalbaarheid onderzocht, heeft in
samenwerking met de commissie
onderhoudszaken gezorgd voor de
uitvoering. Met de aannemer werden
afspraken gemaakt. Het bestuur regel-
de diverse zaken zoals de aanvragen
bij de KNLTB, de financiering, uitgifte
ledenobligaties en verlenging van de
erfpacht. Met de hoofdaannemer,
Wijnbergen Sportbouw B.V. uit Leer-
sum, werd overeengekomen dat de
gravel middels zelfwerkzaamheid kon
worden verwijderd. Dat drukte de to-
taalprijs.

Door vrijwilligers werd dat samen met
de firma Enzerink uitgevoerd. Na het
egaliseren van de ondergrond met
lava werd door de onderaannemer fir-
ma Inter Grass het kunstgras van het
type Edel LSR gelegd. Het aanbrengen
van speciaal soort zand is de afron-
ding. Binnenkort wordt de formele
goedkeuring door NOCNSF verwacht.

Na de openingshandeling werden de
eerste ballen geslagen door twee leden
van het eerste uur (Hermien Eelderink
en Henk Bos) en twee jongste leden
van het laatste uur (Tanja Eugelink en
Oscar Mentink).

Hierna werd een demonstratiewedstrijd
gespeeld tussen de jeugdspeelsters
(sterkte 3) Martine Dijkman uit Vorden
en Kim van Esterik uit Laren. 'Het zijn
fijne banen', was de eerste reactie van
beide speelsters na het inspelen.

'Bij nieuwe banen stuitert de bal vaak
niet goed door het zand dat erop ligt,
maar dat valt hier erg mee', aldus het
tweetal.

Rowi Elektro bestaat tien jaar. Ronald en Yvonne Slotboom: "Klanten zijn tevreden en wij zijn tevreden"

Rowi Elektro in Hengelo bestaat tien jaar. Dat werd zaterdag 29 oktober
gevierd met een open huis en spectaculaire acties. De hele dag was het
druk aan de Rijnweg in Varssel waar het bedrijf is gevestigd.

De overige edities van

Weekblad Contact

zijn ook verkrijgbaar bij
Troefmarkt Willemsen, Steenderen

Ronald en Yvonne Slotboom van Rowi
Elektro kregen veel mensen over de
vloer. In een grote showtent en in de
winkel was een groot assortiment aan
apparaten en artikelen overzichtelijk
uitgestald. "Het was zo druk dat we
niet iedereen persoonlijk te woord
konden staan", zegt eigenaar Ronald
Slotboom. "Dat vond ik wel jammer.
Maar dat begrijpen de mensen zelf
ook wel. Het was ook zo 'super' druk",
verontschuldigt hij zich.

Onder het genot van een hapje en een
drankje kon het publiek kennis
maken met het bedrijf en profiteren
van de speciale acties op deze dag. De
klanten deelden mee in het jubileum

door middel van kassakorting van
tien procent op het hele assortiment.
Deze korting kreeg de klant ook bij
aankoop van een Miele 1600 toeren
wasautomaat met daarnaast een gra-
tis Miele stofzuiger. Een andere aan-
bieding was de uitverkoop van alle
showroom modellen tegen een aan-
trekkelijke prijs. Een Rowi Elektro jack
kreeg de klant bij besteding boven de
honderd euro.

Veel bekijks was er bij de ludieke actie
'was ophangen'. Iedereen kon mee-
doen aan de was-ophang-race. Met dit
spel kon men een gratis Siemens dro-
ger ter waarde van 449 euro winnen.
(De winnaar wordt later bekend ge

maakt in Weekblad Contact). Voor de
winnaar behoort het ophangen van de
was definitief tot het verleden. Bij het
vertrek ontving ieder bezoeker een
leuk jubileum geschenk.

Rowi Elektro heeft een eigen reparatie
afdeling. Het bedrijf is hiermee toon-
aangevend in de regio. Er worden
reparaties uitgevoerd van grote en
kleine huishoudelijke apparaten zoals:
wasmachines, koelkasten, drogers,
radio's en tv's. Daarnaast is het bedrijf
gespecialiseerd in antenne en satelliet-
systemen. Natuurlijk kan men in de
winkel terecht voor aanschaf van al
deze en andere artikelen tegen scherpe
prijzen.

Rowi Elektro is gevestigd aan:
Rijnweg 24, 7255 NW in Hengelo.
Tel. (0575) 46 74 37.
E-mail: info@rowielektro.nl
Internetshop: www.rowielektro.nl
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Sidecarparty met Real Time

De jaarlijkse sidecarparty is inmiddels een begrip geworden. Wat ooit
begon als een feestje ter afsluiting van het motorcross-seizoen is nu uitge-
groeid tot een dag feest voor jong en oud, want ook overdag (zaterdag 12
november) valt er dit jaar al van alles te beleven op het terrein van de fa.
Enzerink aan de Stellingweg 2 in de Veldhoek.

Als je altijd al eens wilt hebben voe-
len hoe het is om in een zijspan te
staan, dan is er op deze dag gelegen-

heid voor. Een viertal zijspancombi-
naties met o.a. wereldkampioen
Daniel Willemsen aan het stuur

staan klaar om u die ervaring te
geven. Verder is er een markt voor de
verkoop van cross-spullen, tweede-
hands, maar ook nieuw. Voor de kin-
deren zijn er minimotoren, spring-
kussens en ze kunnen zich laten
schminken.
's Avonds is het feest. De Veldhoekse
band Real Time Showband zal de
muziek verzorgen. Als speciale act
komt Dennie Christiaans naar de
Veldhoek.

Rode Kruis Welfare
Verkoopmiddag

Met eigen gebreide sokken waraL
de winter door
Woensdag 9 november wordt in
zorgcentrum 'De Zonnekamp' de
jaarlijkse verkoopmiddag van de
eigengemaakte Welfare artikelen
gehouden. Tussen 14.30 en 16.30 uur
kunt u het uitgebreide assortiment
handwerken bekijken en kopen.
Vooral in verband met de komende
feestdagen kunt u vast een leuk
cadeautje vinden. Er zijn prachtige
kleden, truien in allerlei kleuren en
maten. En natuurlijk de heerlijk
warme eigen gebreide sokken. Wie
kan dat tegenwoordig nog?

Naast de verkoop zal ook weer, net
als alle voorgaande jaren, het Rad
van Avontuur worden gedraaid waar-
bij u leuke prijzen kunt winnen. Tel
daarbij nog het gratis kopje koffie en
het belooft weer een geslaagde mid-
dag te worden.
Het is ook mogelijk om bestellingen
op maat op te geven bij de
Welfaregroep. Iedere maandagmid-
dag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u
hiervoor terecht in de Zonnekamp
waar dan de handwerksters en
breisters volop actief zijn.
Welfare is een initiatief van het Rode
Kruis. Onder de leus 'Een beetje
afleiding, eens even van huis, ook
daarvoor is het Rode Kruis'. Het Rode
Kruis afdeling Zelhem /Halle al meer
dan 50 jaar onder het motto 'Zorg

voor elkaar'.

Vrouwen van Nu Zelhem
Dinsdag 15 november houdt de afde-
ling Zelhem van de N.B.v.P. 'Vrouwen
van Nu' weer een zogenaamde
'kraam'. De ledenavond begint om
19.45 uur in 't Witte Paard in
Zelhem. Op dinsdagmiddag kunnen
de leden tussen 14.00 en 16.00 uur
hun bijdragen komen brengen, in 't
Witte Paard. Die bijdragen kunnen
zelfgemaakte bloemstukjes, kaarten,
zelfgebakken cake of taart, zaden en
stekjes van planten zijn. Na de pauze
komt er een spreker over botontkal-
king vertellen. Wilt u komen, maar
hebt u geen vervoer? Bel dan met
mevr. J. Knaake, tel. 0314-621298.

'En de wereld is vierkant'
Mark van de Veerdonks gemafketel opent het theatersei-
zoen van Theater De Brink. Zaterdag 12 november kunt u
zijn cabaretprogramma 'En de wereld is vierkant' gaan
bekijken in de vorig jaar omgebouwde en sfeervolle thea-
terzaal met 225 zitplaatsen. De voorstelling begint om
20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Voor nadere
inlichtingen en reserveringen kunt u bellen met 'de
Brink', tel. 0314-622140. Op de website www.centrumde-
brink.nl kunt u het complete programma van theater 'de
Brink' bekijken.

'Gemafketel' is het toverwoord van Mark van de Veerdonk.
Geen boodschappen en geen stellingen op het toneel maar
mafketelige grappen van een ervaren gekkerd. Laat de
aardbol maar draaien, Van de Veerdonk grapt wel. De
Brabantse cabaretier mag dan nog wel niet zo bekend zijn als
z'n provinciegenoten Hans Teeuwen en Theo Maassen, hij is
wel de ongekroonde koning van de grapdichtheid. En beslist
geen beginneling, want met 'En de wereld is vierkant' is Van
de Veerdonk na ruim vijftienhonderd voorstellingen toe aan
zijn negende cabaretprogramma.
Daarin krijgt hij het voor elkaar om eskimo's te laten sparen
voor koelkasten, de wc-eend te voeren en fruit te laten vlie-
gen. Van de Veerdonk leeft namelijk in zijn eigen universum.
En daarom zit 'En de wereld is Vierkant' vol maffe grappen,
geschifte anekdotes en vreemde verdraaiingen. Dit is mafke-
telcabaret met hier en daar wat actueel venijn. Typisch
Veerdonk dus: kolderiek en gevat.
De cabaretier heeft de eer het seizoen 2005-2006 van het
Zelhemse Theater De Brink te openen. In zijn eerste echte the
aterseizoen vertoont De Brink onder andere vijf cabaretvoor-
stellingen, twee jeugdvoorstellingen en vijf klassieke muziek-
uitvoeringen.

Draai je eigen bar
bij 'de Groes'

Na het succes van de afgelopen
jaren komt er ook in 2006 een nieu-
we ronde 'draai je eigen bar'. De
inschrijfformulieren zijn nu al ver-
krijgbaar. Het is de bedoeling dat er
vijf a zes teams gaan strijden voor
een geldprijs ter waarde van dui-
zend Euro (€ 1000,-). Maar voordat
het winnende team deze prijs in
ontvangst mag nemen, moet er
eerst nog het nodige gedaan wor-
den. Het begint met de inschrijving.
Bij de inschrijving moetje al aange-
ven wat je als team van plan bent te
gaan doen. Uit alle inzendingen
worden de meest originele ideeën
geselecteerd. Vervolgens wordt er
dus 'de eigen bar' gedraaid, waarbij
een vakkundige jury beoordeeld en
daarbij let op originaliteit, aankle-
ding, omzet maar ook op schoon-
maak.
Een team bestaat uit vijf personen
waarvan er l de captain is. Van 22.00
uur tot 03.00 uur (plus schoonma-
ken) wordt 'de Groes' aan het team
overgedragen. Per team wordt €
250,- borg betaald, omdat de Groes
wel graag zeker wil weten dat het
team komt. Het team bepaalt zelfde
muziek, maar mag daarbij geen
'bands' e.d. uitnodigen. Via een
muntensysteem wordt de omzet bij-
gehouden, maar de eindstand wordt
geheim gehouden tot alle teams
geweest zijn.
Inschrijven kan tot en met zondag 3
december. Daarna volgt de selectie
en de eerste 'draai je eigen bar'
avond zal plaatsvinden in januari.
Draai je eigen bar is een onderdeel
van het uitgebreide winterprogram-
ma van eetcafé 'de Groes'. Het
winterprogramma begint al aan-
staande vrijdag 11 november met de
pronkzitting van carnavalsvereni-
ging 'de Plaggestoevers'. Zaterdag 19
november is er een Rock-night (aan-
vang: 21.30 uur). Donderdag l
december kunt u bij 'de Groes'
terecht voor een culinaire avond.
Zaterdag 3 december wordt er een
Sinterklaasavond georganiseerd met
DJ Klaas. Vrijdag 9 december neemt
'de Groes' deel aan de Kerstmarkt
'nieuwe opzet'. De markt duurt van
14.00 uur tot 20.00 uur. Er is erw-
tensoep, boerenkool, glühwein en
warme choco.
Zaterdag 10 december treedt
'Missing Link' op vanaf 22.00 uur.
Zaterdag 24 december is er een
'Kerstborrel' van 16.00 uur tot 18.00
uur met een hapje en een drankje.
Vrijdag 30 december verzorgt 'de
Groes' een eindejaarsfeest met live
muziek en vele verrassingen. Op
zaterdag 31 december is er een
oudejaarslunch van 14.00 tot 18.00
uur met daarin de Zelhemse Flipper
Kampioenschappen.
Nieuwjaarsnacht is er een Silvester-
party. Vanaf half januari start dus

het nieuw seizoen 'Draai je eigen
bar'. Verder is er op zaterdag 25
februari een grote carnavalsavond
met C.V. 'de Plaggenstoevers' en
wordt het winterprogramma op
donderdag 23 maart afgesloten met
het een 'Lentefeest' (aanvang: 22.00
uur).

Film in 'de Brink'
Vrijdag 11 november wordt de grote
zaal van cultureel centrum 'de
Brink' weer omgebouwd tot een
gezellige bioscoop. De geheel
Nederlands gesproken film 'Sjakie
en de Chocoladefabriek' staat op het
programma. De film begint om
19.00 uur en is toegankelijk voor
publiek van alle leeftijden. De
entree bedraagt € 4,-.

Verhuizing
Wereldwinkel

De verhuizing van de Zelhemse
Wereldwinkel zal plaatsvinden tus-
sen 14 en 18 november. Deze dagen
zal de winkel aan de Smidsstraat
gesloten zijn. De opening van de
nieuwe winkel aan de Pr. Irenestraat
(in het pand waar voorheen
Combifoto Cremer zat en nu ook KI.
Hesselink Makelaars en Broeder
financiële Dienstverlening komen)
vindt plaats op zaterdag 19 novem-
ber om 14.30 uur. Vanaf dat moment
bent u van voor eerlijke producten
harte welkom in de nieuwe winkel.
In verband met de verhuizing is er
een speciale uitverkoop in het oude
pand. Van 8 t/m 12 november vindt
u er de leukste koopjes voor prettige
prijzen.

Open dagen op
de Boerderij

Op zaterdag 19 en zondag 20 novem-
ber a.s. kunt u het werk van de cur-
sisten van de verschillende hobby-
groepen, die actief zijn binnen acti-
viteitencentrum 'de Boerderij', weer
bewonderen. De cursisten zijn weer
een jaar creatief bezig geweest en
willen u graag kennis laten maken
met en u vertellen over de verschil-
lende gebruikte technieken en
materialen. Ook de werkplaats komt
met een aantal nieuwe artikelen.
De Boerderij aan de Meeneweg 4 is
op zaterdag geopend van 10.30 tot
17.00 uur en op zondag van 10.00 tot
17.00 uur. Zaterdag om 10.30 uur, bij
de opening van de tentoonstelling,
zal het nieuwe leslokaal officieel
worden geopend. De toegang is gra-
tis dus loop vrijblijvend binnen. U
kunt naast het bekijken van het
werk. onder het genot van een kop
koffie en lekkere hapjes, nog even
napraten over de getoonde werken.

60-jarig jubileum Nieuw Leven
Op 19 November viert de Chr. Gem.
zangvereniging 'Nieuw Leven' uit
Zelhem het 60-jarig jubileum met
een concert in de Lambertikerk te
Zelhem.

Het Chr. Mannenkoor Zelhem is
gevraagd medewerking te verlenen
aan dit jubileumconcert. Naast de
begeleiding op orgel en piano zal er
ook worden meegewerkt door een

aantal muzikanten.
Het concert begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis en in de pauze
wordt u een kopje koffie aangebo-
den. Wel wordt er een vrijwillige bij-
drage gevraagd ter bestrijding van
de onkosten
Voorafgaande aan het concert kunt
u het bestuur vanaf 19.30 uur felici-
teren met het 60-jarig bestaan.



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

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

e'ê wit
Lekker fietsen met oe viern, ter
ere van het mooie wear. Ze kregen
het toch veur mekaar, Gert geet
met op de fletse. Ja drommel,
allenig tegen Gerrie eur gedram,
dan hol iej de poot wel stief,
maor at ze met hun drieën be-
gint.. Met een zeker leedvermaak
zuut Hendrik het an, Gert op
ziene olde opa gazelle en zij
drieën op een modern nieuw
stalen ros. Hij zeg veurlopig nog
niks maor zien lichaamstaai
sprek genog. Lekker bedrammen
zo straks at Gert meu begint te
worden. Zonnen olden rieken
boer en te beroerd umme geld
uut te geven veur eigen gemak.
Dat geet um ok zo met andre din-
ge. Gin modern apparaat umme
in de kukkene borden en kupkes
schone te kriegen. Hendrik ziene
Riek hef ja al 20 jaor zon wasauto
maat. En Gerrie die wil graag van
de zwaore broene eiken steule en
de driezit banke af. Maor wat
meen iej, dat spul verslit nooit.
Gert zeg, ze gooit van alles weg
wat nog good te gebruuken is. En
no samen fietsen langs mooie
achteraf paaie van Bronckhorst
Onderweg argens een banke met
taofel, van de fletse umme oet te
rusten en veur de praoterieje. Fiet-
sen zo achter mekaar deur de
zandweage dan kump d'r van

praoten niks. Gerrie is verstandig
ewest en hef dubbele fietstassen.
En die gebruukt veur termoskan-
nen met warme koffie en lekkere
verse breudjes met echte botter
en dik beleg. Anders dan krig ze
wear gedram van Gert, den vund
stoppen biej een pleisterplaatse
nargens veur neudig. Dat geet al
rap een tientjen kosten, 25 olde
guldens, veur oew beiden. En hij
hef gister nog veurgeleazen dat
tegenswoordig fabrieken en kan-
toorn wear zelf de boterham mee
nemt van huus. Die grote zaken
bezuunigt op de dienstverlening.
Groot geliek volgens Gert. En ver-
se breudjes met beleg en warme
koffie en dat in de harfstzunne
tussen de mooie bruune beuken
is minstens zo lekker. Gelukkig
dat ze in Bronckhorst nog gewone
fietspaaie hebt. Goedkoop in
onderholt. Ze komt as gemeente
al 5 miljoen te kort. Gerrie: "Maor
no is onzen groten knappen
schoolmeister een tiedjen allenig
de baas. Hij is toch de Loco burge-
meester? De burgemeester kump
pas midden Nov. en den Boer op
het gemeentehuus was toch al de
man van het geld." Riek: "Nea Ger-
rie dat is gin Boer. Maor den heet
Ab Boers. En hij zeg dat hij in 2008
onze huusholding wear op orde
hef. Wel mot wie de Ozb belasting

45% hoger betalen. Dat is dan 1.3
miljoen en ok de afval rommel
wegwarken dat zal ons heel wat
mear geld gaon kosten. Het grote
gat op de begroting, de reserve
ansprekken. En die reserve is maor
efkes 30 miljoen euro. Dus wat
make wiej ons drok?". Hendrik:
"Ik leas dat de wetholder hardop
zit te denken waor verder nog te
bezuunigen. Maor of ziene amb-
tenaarn en de raodsleden daorop
jao en amen zegt? Ik zol willen
weten wat er in die brandkaste
van Bronkchorst an reserve zit?
Besteet die reserve uut snippers
verspreide grond, industrie ter-
rein, de sportvelden, zwembaden,
onrendabele gebouwen, bos en
hei, begraafplaatsen en ne kerk-
toorn? bezit wat heel moeilijk te
gelde is te maken. Maor ja, veur
ne gemeente is 't wa gemakkelijk
umme an geld te komn dan Jan
met de Pet. Wiej bunt er met
mekaar good veur en het kan better
van de zak as van de band." Gert:
"As ik de krante mag geleuven
dan is het biej ons in Bronckhorst
heel wat better dan in Berkelland.
Berkeiland is begonnen met nog
groter te korten. En allerlei ander
negatief niejs. Gelukkig is 't hier
wat gemeudelijk. Dat past better
biej onze volk."

De Baron van Bronckhorst

Speedsoccer competitie

3VO Bronckhorst zoekt nieuwe vrijwilligers
Verkeersveiligheid staat bij inwo-
ners van Bronckhorst hoog in het
vaandel. En terecht!

Fietsers en voetgangers, en in het bij-
zonder kinderen, senioren en gehan-
dicapten moeten veilig over straat
kunnen gaan. Verkeersveiligheid is
niet alleen de verantwoordelijkheid
van de overheid, maar van de gehele
samenleving. Verkeer is mensenwerk,
verkeers(on)veiligheid echter ook. U
weet het beste wat en hoe de veiligheid
in Bronckhorst en in het bijzonder in
uw buurt verbeterd kan worden. Ver-
keersveiligheidsorganisatie 3VO doet
daarom een beroep op u en vraagt u
als inwoner van Bronckhorst om het
SVO-team te komen versterken.

3VO - waarin ook voormalig Veilig Ver-
keer Nederland is opgegaan - is de ver-
eniging die zich sterk maakt voor ver-
keersveiligheid. De nieuw te vormen
afdeling Bronckhorst is een belangrij-
ke gesprekspartner voor de gemeente
en kan samen met u ervoor zorgen dat
de verkeersveiligheid in Bronckhorst
wordt verbeterd. Samen met de ge-
meente geeft 3VO Bronckhorst vorm

aan het verkeersveiligheidsbeleid.
Voor de uitvoering van dit beleid is de
organisatie op zoek naar nieuwe vrij-
willigers.

WAT KUNT U DOEN?
Met behulp van subsidie worden aller-
lei activiteiten op het gebied van de
verkeersveiligheid ontplooid. Op prak-
tisch alle basisscholen in de gemeente
Bronckhorst wordt dankzij de inzet
van vrijwilligers het verkeersexamen
afgenomen. Jaarlijks worden er met
medewerking van 3VO en ouderen-
organisaties BROEM-ritten voor senio-
ren, maar ook cursussen voor scoot-
mobiel gebruikers georganiseerd.
Naast het geven van voorlichting over
verkeer alsmede verkeerssituaties en
de veranderingen die daarbij aanslui-
ten ondersteunen SVOvrijwilligers
de politie bij onder andere alcohol-
controles door het verstrekken van
voorlichtingsmateriaal. Voor al deze
en andere activiteiten zoekt 3VO nieu-
we vrijwilligers.

EEN KLEIN BEETJE TIJD GEEFT
VEEL VOLDOENING:
Om ook in de toekomst verzekerd te

zijn van een goed functionerend ver-
keersveiligheids-beleid zijn nieuwe
vrijwilligers noodzakelijk. Vrijwilli-
gers zijn bewoners van de diverse
"woonkernen", die zich betrokken
voelen bij hun woonomgeving en wel
wat tijd willen steken in het (verkeers)
veiliger en leefbaar maken en houden
van hun woonkern. Ook de hulp van
de ouders wordt bij het voeren van di-
verse projecten als onmisbaar ervaren.

Hun stimulerende en ondersteunende
rol is voor kinderen van groot be
lang.(denk hierbij aan de schoolomge
ving). U bepaalt zelf hoeveel tijd u walt
besteden aan het vrijwilligerswerk. U
kunt zich eenmalig inzetten, voor kor-
te of langere duur, voor een bepaald
project of zich voor langere duur aan
3VO verbinden door het vervullen van
een functie in het bestuur.
In de maand december zal een infor-
matiebijeenkomst worden gehouden,
waar belangstellenden van harte wel-
kom zijn. Datum en plaats worden na-
der bekend gesteld.
Heeft u belangstelling of wilt u nadere
informatie bel dan met: dhr. Steentjes
te Zelhem, tel. (0314) 62 21 26.

Het multifunctionele sport- en par-
tycomplex Sourcy Center in Zieu-
went start met een Speedsoccer-
competitie. Het is voetbal op een
indoor kunstgrasveld van 30 x 15
meter. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld
incl. een keeper en de spelregels
zijn tot een minimum beperkt.
Door de l meter hoge boarding
rondom en een netconstructie aan
de zij- en bovenkant blijft de bal
continu in het spel.

INSCHRIJVING TEAM
Niet iedere week de verplichting van
een vast uur voetbal, maar wel de mo-
gelijkheid om lekker intensief deel te
nemen aan de Speedsoccer Sourcy

Competitie. Heb je een team van mini-
maal 5 spelers? Wil je lekker een potje
indoor voetballen op kunstgras met je
vrienden, buren of collega's?

Doe dan mee aan deze competitie. Die
wordt gespeeld op de dinsdag-, woens-
dag- en/of donderdagavond. Aan de
hand van het aantal inschrijvingen
wordt de competitie gemaakt. Een
wedstrijd duurt 2x 25 minuten. Start
is dinsdag 15 november tot en met
mei 2006.

Inschrijven kan tot en met 11 novem-
ber a.s. Bel met het Sourcy Center in
Zieuwent voor inschrijving of kijk op
www.sourcycenter.nl

Attractiepark Slagharen behaalt een nieuw
bezoekersrecord van 1,4 miljoen bezoekers

Na een record aantal bezoekers in
seizoen 2004, overtreft Attractie-
park Slagharen zichzelf in 20O5
wederom.

Op zaterdag 29 oktober 2005 heeft
Attractiepark Slagharen zijn één-
miljoen-vierhonderd-vijftien-duizendste
bezoeker mogen ontvangen en werd
het bezoekersrecord van 2004 verbroken.
Ook dit seizoen heeft Attractiepark
Slagharen weer laten zien bij de inter-
nationale top van dag- en verblijfs-
recreatie te mogen horen. Directeur
Henric Bemboom overhandigde fami-
lie De Visser uit Den Bosch een kleur-
rijk boeket en een speciale VIP-pas voor
het seizoen 2006. Met deze VIP-pas

heeft familie De Visser in seizoen 2006
gratis en onbeperkte toegang tot het At-
tractiepark. 'Deze mijlpaal is mede be-
haald door het enorme succes van de
lichtjesparade', aldus een zeer verblijde
Henric Bemboom. 'De gehele herfstva-
kantie heeft er ter afsluiting van de dag
een bijzondere lichtiesparade plaatsge-
vonden op het park. We hadden ver-
wacht dat het een groot succes zou
worden, maar dat er zóveel mensen
zouden komen was ook voor ons een
complete verrassingl'Jong en oud werd
meegenomen in een wereld waar fan-
tasie werkelijkheid wordt. Sfeervolle
lichtjes, mooie muziek en optredens,
verraste mensen, is wat de toon zette in
de herfstvakantie in Slagharen.

Training 'Steviger in je schoenen staan'
voor jongeren in de Achterhoek en liemers
Mevr. Agnes Tuinte uit Doetinchem
(trainer ƒ coach communicatieve
vaardigheden, werkzaam in het
Voortgezet onderwijs) en Marlies
Aartsen uit Vorden (lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapeute,
eigenaresse massagepraktijk) bun-
delen hun krachten en kennis om
in de Achterhoek en Liemers de
training te geven.

De intensieve training is bedoeld voor
o.a. aanstaande brugklassers en jonge-
ren die over het algemeen te weinig
zelfvertrouwen hebben in sociaal
nieuwe en spannende situaties.

Agnes Tuinte legt uit: "De overgang
naar het voortgezet onderwijs is vaak
een grote omschakeling van een ver-
trouwde omgeving naar een nieuwe
situatie. Zeker als kinderen minder
zelf-vertrouwen hebben is dit een me
ga-stap voor hen. D.m.v. de training le-
ren wij de jongeren weerbaarder te
zijn in nieuwe sociale situaties, een be-
tere plek te veroveren, meer inzicht te
krijgen van gedrag, gevoelens en ge-
dachten. Op deze manier kunnen ze
hun patroon doorbreken en verande-
ren."

Het voordeel van de training is dat de
ze kort en krachtig is en onafhankelijk

van school wordt gegeven. De advie
zen kunnen wel meegenomen worden
naar scholen of andere belanghebben-
den. De jongeren in de trainingsgroep,
max. 12 deelnemers, zijn nieuw voor
elkaar, maar leren samen hoe ze men-
taal, emotioneel en fysiek steviger in
hun schoenen kunnen staan.

"Door onze zorgvuldige aanpak kunnen
wij, met onze kwaliteiten en achter- ^
gronden, inspringen op de behoefte
van de deelnemer. Daarnaast hebben
wij de mogelijkheid tot nazorg of
begeleiding, indien nodig." aldus Mar-
lies Aartsen.

De training bestaande uit een indivi-
dueel intakegesprek, 2,5 dag training,
evaluatie, diploma en werkmap gaat •*.
van start op 18 augustus 2006. Waar-
schijnlijk vindt de training plaats in
Vorden, afhankelijk van de aanmel-
dingen en de woonplaats van de deel-
nemers.

Bij veel aanmeldingen worden er extra *"
trainings-dagen toegevoegd. De trai-
ning is een leuke mix van oefeningen,
spelvormen en huiswerk. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Agnes
Tuinte: (0314) 34 17 60 of bij Marlies
Aartsen, Vorden (0575) 55 62 17 of *«r
mail: organicmove@hetnet.nl



Lesly Ann de Jong: Boordevol indrukken weer terug
van zangtoernee door Canada!
Het leven van de 18 jarige Lesly Ann
de Jong uit Vorden begint zo lang-
zamerhand avontuurlijke vormen
aan te nemen. Na een aantal jaren
naast de school ook modellenwerk
te hebben gedaan, heeft zij vorig
jaar meegewerkt aan de internetse-
rie ' Do not disturb', een serie voor
jongeren dat in tien delen op inter-
net is uitgezonden. Een avontuur-
lijke serie waarbij Lesly Ann als
journaliste één van de tien hoofd-
rollen speelde. Het volgende avon-
tuur was van een geheel ander kali-
ber. Afgelopen week keerde Lesly
terug van een twee maanden du-
rende trip door Canada, waar ze als
zangeres in de' Sgt. Wilson' s Army
Show* aan 25 optredens haar mede-
werking verleende.

Aan de voordeur van haar ouderlijk
huis aan de Wierserallee hangt een
bordje met 'Welkom thuis', de woon-
kamer hangt vol met gekleurde bal-
lonnen. Een bewijs dat pa en ma de
Jong blij zijn dat dochterlief weer
thuis is.' De afgelopen maanden heb-
ben voor ons best wel lang geduurd.
Natuurlijk hebben we wel bijna dage-
lijks contact met Lesly gehad', zo zegt
moeder Rita. Ook Lesly kende wel eens
momenten van heimwee, denkend
aan thuis en aan haar vriendje Sam-
my.' Niet te vaak hoor, we hadden het
veel te druk', zo zegt zij lachend. De

jeugdige Vordense is een onderne-
mend type, niet afwachten maar zelf
initiatieven nemen. Zo zag zij op gege-
ven moment op internet een artikel
over de 'Sgt. Wilson's Army Show'.

Een klein gezelschap bestaande uit
drie zangeressen, een zanger en een
technicus. Een groep uit Almelo dat
een toernee door Canada ging maken.
Lesly:' Ine van der Vorst en haar zoon
Erik Grauwmans treden samen al der-
tien jaren op. Elk jaar wordt het duo
aangevuld met twee zangeressen, die
dan mee op toernee gaan. Intussen
was één van de zangeressen afgehaakt
en werd er voor een trip door Canada
een nieuwe zangeres gezocht. Ik heb
een poos geleden, gedurende twee ja-
ren privé zangles gehad dus heb ik de
stoute schoenen aangetrokken en heb
ik Ine van der Horst een mailtje ge-
stuurd. Ik werd gelijk uitgenodigd om
auditie te doen. Tijdens het eerste ge
sprek kreeg ik al meteen de opdracht
alle nummers en tekst uit mijn hoofd
te leren. Ik werd gelijk aangenomen
en moest meteen meedoen met de re
petities voor de trip door Canada', zo
zegt Lesly Ann.

'Sgt. Wilson's Army Show' brengt een
keur aan liedjes dat varieert van
Glenn Miller, The Andrew Sisters, Do-
rus Day, Vera Lyn, zeg maar een soort
repertoire waarmee de Nederlandse

groep " The Star Sisters' zo bekend zijn
geworden. En niet te vergeten de lied-
jes uit 'Dad's Army' een populaire
Amerikaanse T.V. serie met in de
hoofdrol Sgt. Wilson. Een rol die in de
show door Erik Grauwmans wordt ver-
tolkt. Lesly:' Erik maakt er een fantas-
tische act van. Hij is op en top Sgt. Wil-
son. Je kunt enorm om hem lachen',
zo zegt Lesly die ons vervolgens een vi-
deo opname laat zien waar Erik zingt
en' buldert'.

24.000 KILOMETER
' Sgt. Wilson's Army Show' brengt een
avondvullend programma van twee
keer 40 minuten. Lesly:' De groep gaat
elk jaar naar Canada. Wij zijn op 7 sep-
tember vanaf Schiphol vertrokken. De
trip begon in Hallifax, via Edminton,
Kingston en diverse andere steden ein-
digde de trip ook weer in Hallifax. We
traden op voor Nederlandse emigran-
ten, Canadese oud- strijders die tijdens
de oorlog Nederland hebben bevrijd
en nog altijd een vleugje heimwee
naar ons land hebben. We hebben in
die maanden ruim 24.000 kilometers
afgelegd. Ons repertoire met liedjes
als " In the Mood',' Don't sit under the
appletree', 'Bei mir bist du schön', '
Mister Sandman', 'Lili Marleen' ,
noem maar op, ging er in als koek.

Zoals gezegd we moesten hard wer-
ken. Behalve de vele reizen zorgden

Sgt. Wilson' Army Show met in hte midden Lesly Ann de Jong.

we ook zelf voor de kleding, de decors
e.d. Ik heb het super naar de zin ge
had. We werden in Canada als sterren
ontvangen. Interviews, veel met de Ca-
nadezen en emigranten op de foto, ge
woon hartstikke leuk', zo zegt Lesly de
Jong. Binnenkort gaat de ' Sgt. Wil-
son's Army Show' ook optredens in
Nederland verzorgen. Zo zijn er in de
maand december in de Ysselhallen in
Zwolle een viertal optredens gepland.
Vlak voor de trip door Canada heeft

Lesly Ann audities gedaan voor de TV
serie' Goede tijden, slechte tijden'. On-
langs ging de telefoon in huize de
Jong en werd Lesly een kleine rol in de
serie aangeboden.' Helaas was ik toen
net in Canada, dus ging het feest niet
door. Ik heb gehoord dat ze mij in' the
picture' houden, dus wellicht krijg ik
nog een keer de kans', zo zegt Lesly de
Jong die richting toekomst opmerkt:'
Ik zie wel wat er allemaal op mij af-
komt'!!

Collecte
Dierenbescherming
In Warnsveld is er tijdens de in okto-
ber gehouden collecte € 3.834,89 op-
gehaald. Het bestuur van de afdeling
Zutphen e.o. bedankt bij deze, ieder-
een die aan het succes heeft bijgedra-
gen.

Voetbal

Ratti
RATTI l - SVBV l
Afgelopen zondag was SVBV uit Bar-
chem de tegenstander van Ratti 1. In
de week voorafgaande aan de wed-
strijd kon Ratti-trainer Kattenbelt op-
nieuw twee blessuregevallen toevoe-
gen aan de toch al lange lijst met ge
blesseerden. Toch trad Ratti vol goede
moed aan tegen de nummer twee op
de ranglijst, SVBV.

In de beginfase hadden de heren van
Ratti even de tijd nodig om de organi-
satie goed neer te zetten en was het
SVBV dat, zonder overigens gevaarlijk
te worden, iets beter was. Na een mi-
nuut of tien spelen, nam Ratti met
goed voetbal overtuigend het heft in
handen. De heren van SVBV hadden
veel moeite om de snelle aanvallers en
de beweeglijke middenvelders van
Ratti af te stoppen. Tel daarbij op dat
de verdediging van Ratti de touwtjes
strak in handen had en het was wach-
ten op de openingstreffer van Ratti.
Deze openingstreffer viel in de 22e mi-
nuut. Een afgeslagen hoekschop van
Ratti werd opnieuw voorgezet. Het
was Jan Groot Jebbink die zijn hoofd
tegen de bal kon zetten en de bal keu-
rig binnen kopte.

De rood-witten uit Barchem hadden
zich waarschijnlijk een hele andere
middag voorgesteld en wisten niet wat
hen overkwam. In plaats van zich be
zig te houden met het wegwerken van
de achterstand richtte SVBV zich voor-
namelijk op de scheidsrechter en op
de benen van de Ratti-spelers. Ratti gaf
het enige correcte antwoord: in de 34e
minuut kreeg SVBV opnieuw een goal
om de oren. Mathijs Nijhof onder-
schepte een slechte doeltrap van SVBV,
passeerde zijn tegenstander en schoot
bekeken in. Met de 2-0 voorsprong
voor Ratti werd de rust bereikt.

Na rust veranderde het spelbeeld nau-
welijks. Ratti kwam iets meer onder
druk te staan, maar de hardwerkende

verdedigers van Ratti gaven niets weg
tegen het in aanvallend opzicht mach-
teloze SVBV. De beste kansen waren
opnieuw voor Ratti. SVBV stevende af
op een nederlaag en raakte steeds
meer gefrustreerd, met als toppunt de
linksback van de Barchemse ploeg die
buiten het gezichtsveld van de
scheidsrechter de sterk spelende Ratti-
aanvaller Wouter Gudde uit de wed-
strijd schopte. Wouter Gudde werd
uitstekend vervangen door jongeling
Twan ten Have, die met enkele fraaie
acties dichtbij een doelpunt was. Het
was echter SVBV dat enkele minuten
voor tijd toch nog wist te scoren. Hoe
wel deze treffer afgekeurd had moe
ten worden wegens een overtreding
van SVBV, kende de scheidsrechter
toch een doelpunt toe. Veel schoot
SVBV daar niet mee op, want kort na
de Barchemse aansluitingstreffer
floot de scheidsrechter voor het eind-
signaal. De meer dan verdiende zege
voor Ratti l was daarmee e!
en feit. Aanstaande zondag neemt Rat-
ti l het op tegen de nummer drie uit
op de ranglijst, GSV Ï63. Voor Ratti op-
nieuw de kans om een verrassend re
sultaat neer te zetten.

UITSLAGEN SV RATTI
Zaterdag: Ratti Bl-Vorden B2 8-1, Ratti
E2-Vorden E5 2-5, Ratti Fl-WL F2 4-2,
Schalkhaar C4-Ratti Cl 5-2, CJV 'ers
Dl-Ratti Dl 3-3, Vorden E6- Ratti El 1-
6
Zondag: Ratti 1-SVBV l 2-1, Wolfers-
veen 3-Ratti 2 1-10, DEO 3-Ratti 3 5-5,
Voorwaarts T DAl-Ratti DA1 2-3

PROGRAMMA SV RATTI
weekend 12-13 november
Zaterdag: Ratti 4-SSSE 4, Ratti Cl-Beek-
bergen C2, Ratti Dl-Terwolde Dl, Ratti
El-Doesburg SC E6M, Warnsveldse
Boys B2-Ratti BI, GSV '38 E4-Ratti E2,
WG '25 F4-Ratti Fl
Zondag: Ratti 2-Neede 7, Ratti 3-Zel-
hem 6, Ratti DAl-Steenderen DA1, GSV
'63 1-Ratti l

RATTI DAMES
Voorwaarts l - Ratti l
Afgelopen zondag waren de dames
van Ratti afgereisd naar Twello om
het op te nemen tegen de dames van
Voorwaarts. Het was te zien dat de da-
mes van Ratti de nederlaag van vorige
week zeker nog niet vergeten waren,
want concentratie volop vanaf het eer-
ste fluitsignaal. De vechtlust zat er
weer goed in en er werd geknokt voor
iedere bal. Voorwaarts speelde op
randje buitenspel, waardoor ze het de
voorhoede van Ratti lastig maakte.
Het was zeker geen mooi voetbal wat

er geleverd werd, maar minstens zo
strijdlustig. De voorsprong kwam op
naam van Wencke Olthuis. Een voor-
zet van Hanneke Nijenhuis werd ver-
keerd beoordeeld door de achterhoede
van Voorwaarts. De bal belande bij
spits Wencke Olthuis en zij wist hier-
van te profiteren en de bal geplaatst
binnen te schieten. 0-1. Voorwaarts
creëerde ook enkele kansen, maar de
achterhoede van Ratti stond als een
huis. Ratti wist de voorsprong tot aan
de rust niet verder uit te breiden. De
rust werd bereikt met een 0-1 stand.
Na de rust was het de taak om zo snel
mogelijk de 0-2 te maken. Vijftien mi-
nuten na de rust was het Wencke Olt-
huis die zichzelf op snelheid over de
linkerkant manoeuvreerde. Met een
prachtig schot op het doel werd de
aanval beloond. 0-2. Misschien dacht
Ratti dat ze er al waren, maar Voor-
waarts knokte door. Nog geen tien mi-
nuten laten werd de buffer van Ratti
verkleind en maakte Voorwaarts de 1-
2. De dames van Ratti waren er nog
lang niet en ze stonden weer op
scherp. Het was wederom Wencke Olt-
huis dat Ratti weer wat rust bezorgde
door de 1-3 te maken. Wencke Olthuis
nam een cornerbal en deze belandde
in een return nogmaals bij haar. Zij
nam de bal op de linkerpantoffel en
krulde bal diagonaal in de bovenhoek.
Met nog twaalf minuten op de klok
moest deze wedstrijd niet meer uit
handen worden gegeven. Voorwaarts
wist nog een paar keer flink druk te
zetten op de achterhoede van Ratti.
Voorwaarts profiteerde van een slip-
pertje in de achterhoede van Ratti en
de stand werd 2-3. Helaas voor Voor-
waarts hadden ze nog twee minuten.
De eindstand was dan ook 2-3. Een
spannende slotfase in de wedstrijd,
maar verdiend gewonnen! Aanstaan-
de zondag thuis tegen Steenderen.

Vorden
WINTERSWIJK-VORDEN 0-1
De wedstrijd tegen de nieuwkomer in
de 4e klasse C ging om de strijd voor
de subtop in het klassement. Bij ver-
lies zou Winterswijk Vorden voorbij
gaan in het klassement. Bij winst zou
Vorden een gat slaan tussen de mid-
denmoot en de subtop.
Met andere woorden er stond veel op
het spel, dus een spannende en aan-
trekkelijke wedstrijd lag voor handen.
Het tegendeel is waar geworden. Win-
terswijk classificeerde zich als een
zwakke ploeg en Vorden wilde daar
kennelijk niet voor onder doen.
Het was een slechte wedstrijd met als
positief punt dat Vorden de drie pun-

ten in de pocket meenam naar huis.

Vorden was vanaf de aftrap de sterkere
ploeg, maar wist zich nagenoeg geen
kansen te creëren.. Vorden miste
scherpte in de aanval mede door het
ontbreken van haar aanspeelpunt in
de persoon van spits Hugo van Dits-
huizen, die vanwege een voetblessure
enige tijd absent zal zijn.
Het gevaar moest dan ook uit de twee
de lijn komen, maar veel verder dan
enkele speldenprik)es kwam Vorden
in de eerste helft niet.
In de tweede helft zette Vorden wat
meer druk naar voren, doordat de
middenvelders wat dichter achter de
spitsen gingen spelen. De wedstrijd
was nog maar vijf minuten in de twee
de helft onderweg toen Vorden al haar
derde hoekschop mocht nemen.
Dennis Wentink torende hoog boven
de verdedigers uit en kopte de corner
hard in, maar zag zijn inzet op de
doellijn geblokkeerd.
Erik Oldenhave nam de rebound voor
zijn rekening en dat betekende 0-1.
Vorden had de mogelijkheid om Win-
terswijk plat te walsen, maar laat de
conclusie maar zijn dat Vorden mede
dogen met haar tegenstander had,
want van goed voetbal was geen spra-
ke.
Vanuit de tweede lijn ontstonden een
aantal mooie aanvallen, maar afron-
ding was het manco.
Overigens mocht Vorden nog blij zijn,
dat bij het eindsignaal 0-1 op het score
bord stond, want Winterswijk werd
zowaar nog een aantal keren gevaar-
lijk voor het doel.
Een wedstrijd om snel te vergeten.

UITSLAGEN
Zaterdag 5 november: Longa '30 A2 -
Vorden Al 2-5, Vorden BI - Victoria
Boys BI 1-1, Ratti BI - Vorden B2 1-8,
Vorden Cl - Overwetering Cl 3-1,
WHCZ C3 - Vorden C2 1-3, Vorden C3
- WHCZ C4 2-2, SDOUC Dl - Vorden
Dl 2-1, Vorden D3 - Groessen D3 1-16,
Vorden E2 - Be Ojiick Z. El 1-5, Vorden
E3 - Wolfersveen El 3-1, Warnsveldse
Boys El - Vorden El 3-3, Ratti E2 - Vor-
den E5 2-5, Vorden E6 - Ratti El 1-6,
Vorden Fl - Brummen Fl 1-5, Vorden
F3 - Warnsveldse Boys F5 2-1
Uitslagen zondag 6 november: Win-
terswijk l - Vorden l 0-1, Lochem SP 2
- Vorden 2 2-5, AZC 4 - Vorden 3 1-2,
Vorden 4 - Helios 5 3-2, Vorden 5 -
Steenderen 41-5

PROGRAMMA
ZATERDAG 12 NOVEMBER
Vorden Al-HSC '21/Brein A2, Twello FC
Bl-Vorden BI, Vorden B2-Columbia B3,

Go Ahead D. Cl-Vorden Cl, Vorden C2-
Brummen C2, Steenderen C2-Vorden
C3, Vorden Dl-Grol Dl, Zeddam Dl-
Vorden D2, Vorden D3-GSV '38 D2, Vor-
den El-Zelhem El, DZC '68 E2-Vorden
E2, Warnsveldse Boys E3-Vorden E3,
Vorden E4-VIOD E4, Vorden E5-Anger-
lo Vooruit E5, Zelos E4-Vorden E6,
WHCZ Fl-Vorden Fl, Vorden F2-Hoven
de Fl, Pax F4-Verden F3, Vorden F4-
Brummen F4, Programma zondag 13
november, Vorden 1-Terborg l. Vérden
2-SDOUC 2, Vorden 3-Hoven de 2, Baak-
se Boys 2-Vorden 4, Dierense Boys 5-
Vorden 5.

Motorsport

Erwin Plekkenpol
wint ook in Zelhem
Erwin Plekkenpol blijft in 'the win-
ning mood'. Na de afgelopen weken
steeds als winnaar te zijn gefinisht,
schreef de Vordenaar afgelopen zater-
dag ook de endurorit in Zelhem op
zijn naam. Deze rit wordt ook wel de '
Jan van Beek- rit' genoemd. Opnieuw
werd het op deze eerste zaterdag in
november een gevecht tussen de rege
rend Nederlands kampioen Erik Da-
vids en Erwin Plekkenpol. Ook in deze
rit bleek Erwin te sterk voor zijn rivaal
uit Harfsen. In tien van de twaalf
crossproeven pakte Erwin Plekkenpol
winst. In de eerste crossproef bleek Da-
vids twee seconden sneller. In de der-
de en vierde proef slaagde de Vorde
naar erin de achterstand in circa 30 se
conden voorsprong om te buigen.

In de resterende proeven deden de bei-
de kemphanen weinig voor elkaar on-
der. Erwin na afloop: ' Natuurlijk dik
tevreden met deze prestatie. Ik heb in
het tussenklassement thans 202 pun-
ten en Erik Davids 195 punten. Om mij
heen noemen ze mij al de Nederland-
se kampioen. Veel te voorbarig alle
maal, zaterdag 12 november volgt
eerst nog een rit in Harfsen (thuiscir-
cuit van Erik Davids ) waarna in het
weekend van 25 en 26 november in
Borculo de beslissende KNMV kampi-
oensrit op het programma staat. Dus
kan er nog van alles gebeuren', zo zegt
Erwin Plekkenpol bescheiden. Feit is
dat hij met de finish in zicht er prima
voorstaat. Afgelopen zaterdag gaf hij
nog een visitekaartje af, door als beste
rijder van de dag te eindigen waar-
door hij de 'Jan van Beek' bokaal mee
naar Vorden mocht nemen.



Heeft u de keuze al gemaakt?

Vanaf 1 januari 2006 heeft iedere werknemer het

recht om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor

doorbetaling tijdens een periode van verlof.

Uw Rabobank organiseert inloopavonden om u

uitgebreid te informeren:

Steenderen
Hengelo
Vorden

21 november
22 november
24 november

OM/O advisours slaan do/o avondon van 19.00 uur

lol 21.00 uur klaar om u ondor hol cjonol van« ./

OOM kop kollio of Ihoo allo informatie; to CJOVOM ovor

LevensloopSparen

II htMil v.in h.iilc welkom



H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

1MNER]
HEERLIJKE DINERS -VRIESVERS

AAN HUIS GEBRACHT!
De geïllustreerde a la carte brochure
biedt u keuze uit bijna 700 verschillen-
de diners. Het verwarmen van de
maaltijd gaat eenvoudig en snel.

Dagelijks thuis zijn op een vast tijdstip
is niet meer nodig. Geniet van uw
diner wanneer het u uitkomt.

Voor aanvragen kunt u
rechtstreeks bellen met:

S 05 75 - 55 34 05

apetito

VLOOIENMARKT
4//2 LOCHEM
SPH. Df BEEMD
9-16 U. ENT*. 1,70

v INL 0320-216351

Meusli-
bolletjes

6 voor

495
€ mm

De enige Cfehte
ZWANENHALZEN

volgens^origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

Christoffel-
vlaai

klein €

Nieuw

GI-BROOD

houd je bloedsuiker-

spiegel in balans

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

Weizijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32
7251AJ Vorden

welxijnouderefivorden0ihetnet.nl

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine
adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities in de
gemeente Bronckhorst.

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.

Achmea Health Center

Dreef 10, Zutphen
Tel. 0575-584600

Ith Center

BALUSTRADE ZAAL

ENTREE €22,50
inclusief

consumpties

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

LE MAGASIN, PDA - EN NAVIGATIESHOP,
VORDEN

AANBIEDINGEN

GARMIN STREETPILOT 13 BENELUX,
ACTIEPRIJS €299,-
Het meest compacte navigatiesysteem van 2005,
zeer nauwkeurig en makkelijk in gebruik.

NAVMAN iCN 320 BENELUX,
ACTIEPRIJS € 339,-
Eenvoud voorop! Geen toeters en bellen, gewoon
makkelijk navigeren in de Benelux.

MIO 168, ACTIEPRIJS € 259,- MET GRATIS
SCREENPROTECTOR TWV € 9,95
Deze Mio heeft geen extra GPS ontvanger nodig dus
is te gebruiken op de fiets, in de auto of lopend, het
is allemaal geen enkel probleem.

Meer aanbod van Pda's, Navigatiesystemen, Smart-
phones en Accessoires vindt u op:

www.lemagasin.nl

Le Magasin, Tel. 0575-527949



Weekblad Contact in de gemeente Bronckhorst
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.

Plaatselijk

fTUWMARKT
B0|

f.99

Maai

Regionale
doorplaatsing
mogelijk in

Bronckhorst Noord

CONTAG i

-zirhlen lijik-n» «umi»- ku

ll.ii U. n M.-sljv.il. «rlll,

natuur, kunst, cultuur

CONlAOf-r

Bronckhorst

CONTAG
Henk Aalderink nieuwe ~IIJ-~ •.—«*• *»—*•
burgemeester van Broockhont

GRQINLQSi GIDS

CONTAG

CONTAC4—

Gehele gemeente Bronckhorst

Gehele gemeente Bronckhorst

Gehele gemeente Bronckhorst

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: info@contact.nl

m



PLUS We e ke n d voo rd ee l
G e l d i g v a n d o n d e r d a g 1 0 t / m z a t e r d a g 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 5

Haasbiefstuk
100 gram

ELDERS 3.34

"Rare, medium of wel l done?
In ieder geval een mals prijsje!"

1 extra servieszegel gratis .

1 extra servieszegel gratis

Kogel
biefstuk

100 gram
ELDERS 1.99 Biefstuk

500 gram
ELDERS 7.99
500 gram

1 extra servieszegel gratis

Entrecöte
100 gram

ELDERS 1.94

2 extra servieszegels gratis

actieprijzen

Witlof
500 gram

1 truck

Gegrilde
rosbief

Vers voor u gegrild.
100 gram

ELDERS 1.79

Plus.
dcschmj
actieprij

«PLUS

PLUS
Slagroom-

soesjes
Blister 12 stuks
NORMAAL

2.49

1 extra servieszegel gratis

Plus:
de scherp
actieprijze

1 extra servieszegel gratis

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Mona
Boordevol

fruityoghurt
Diverse smaken.
Beker 500 gram

ELDERS 1.45

1 extra servieszegel gratis

PLUS
Korenlanders

Vierkant lekker
Wit, donker of vruchten.

Heel ca. 800 gram
NORMAAL 1.39-1.79

99 m
1 extra servieszegel gratis

1 extra servieszegel gratis

Plus
de scher;
actieprij

2 extra servieszegels gratis

Amstel
Pils

24 blikken a 50 cl.
ELDERS 14.16

Tray 24 blikken

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

Extra snel spaarvoordeel:
Bij elke volle spaarstrook die u deze week

inlevert krijgt u gratis 5 zegels extra!
Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-20.00

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

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8-0°-20-00

tnt
45/05 Aanbiedingen ziin niet bestemd voor rverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie'

UPLUS
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