
Woensdag 10 november 2004
66e jaargang no. 37

WOUD
70JMRLJ CONTACT

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Telefoon (0575 ) 55 10 10 • Lid NNP

Correspondent: Velhorst, tel. 55 16 88

Overname van advertenties/berichten is verboden

Bennie Lichtenberg blij met
'Orde van St. Gregorius' in goud!

Familie Lichtenberg en Jaap Harmsen

Het kan niet op bij Bennie Lich-
tenberg. Werd hij ooit in 1990
koninklijk onderscheiden (40
jarig dienstverband) met de 'Or-
de van Oranje Nassau' in zilver,
afgelopen zondagmorgen volg-
de er opnieuw een onderschei-
ding voor Bennie.

Die dag kreeg hij uit handen van
Jaap Harmsen, voorzitter van het
Parochiebestuur, de 'Orde van St.
Gregorius' in goud, uitgereikt. Dit
vanwege zijn 50 jarige zangcarriè-
re bij het gemengde koor 'Cante
mus Domino'. Hij is niet alleen als
'bas' aan het koor verbonden, ook
maakt hij als secretaris deel uit
van het bestuur.
Bennie Lichtenberg is blij met de
onderscheiding, net zo blij als in
2002, toen hij in de gemeente Vor-
den genomineerd werd voor de
ere-titel 'Vrijwilliger van het jaar'.
Het zojuist genoemde gemengde
zangkoor 'Cantemus Domino' be-
staat uit 27 personen. De vrouwen
(zeven alten en zeven sopranen)
vormen de meerderheid. Een mi-
nieme meerderheid dat wel, want
het koor telt 13 mannen (zes teno-
ren en zeven bassen). Het dirigeer-
stokje wordt gehanteerd door me-
vrouw Strik uit Doetinchem. 'Can-
temus Domino' is niet altijd een
gemengd koor geweest.
Bennie Lichtenberg: 'Ik ben in
1954 lid geworden, ik kwam net
uit militaire dienst en was 21 jaar.
Het koor bestond toen louter uit
mannen, het heette dan ook een
'herenkoor'. In de Kranenburg was
toen trouwens ook een dames-
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koor, beter bekend als een 'rouw-
en trouwkoor'. De dames zongen
tijdens begrafenissen en trouwerij-
en! In 1971 werden de mannen en
de vrouwen samengevoegd en ont-
stond het gemengde koor', zo zegt
hij. Bennie Lichtenberg heeft het
zingen niet van een vreemde. Het
zingen zat bij de 'Lichtenbergs' ge
woon in het bloed.
Bennie: 'Mijn vader Bernard heeft
hier 60 jaren gezongen, mijn opa
(Anton Lichtenberg) zelfs 67 jaren,
ook een paar broers van mij zijn
lid geweest van het zangkoor.
Toen ik er bij kwam, was Bert
Scholten dirigent. Daarna, vanaf
1971, stond 'Cantemus Domino'
onder de bezielende leiding van
Teun Wissink. Hij speelde orgel en
kon tegelijkertijd dirigeren', zo
kijkt Bennie Lichtenberg met be
wondering terug. Na het overlij-
den van Teun Wissink (2000) heeft
het koor geen vaste organist meer
gehad. Wel was de begeleiding
meerdere keren in handen van
Ron Holtslag, maar heel dikwijls
zorgt dirigent mevrouw Strik ook
voor de orgelbegeleiding.

LATIJNS EN GREGORIAANS
'Cantemus Domino' zingt behalve
bij feestdagen zoals bijvoorbeeld
de kerst en dergelijke, twee keer
per maand tijdens de kerkdien-
sten in de Christus Koningkerk.
Ook in de zomermaanden gaat het
zingen gewoon door. In een perio-
de van pakweg zes weken met een
bezetting van 10 tot 12 personen.
'We spreken dan over het vakan-
tiekoor', zo zegt Bennie. De jubila-
ris kijkt met weemoed terug op de
tijd toen het repertoire bij 'Cante
mus Domino' vrijwel uitsluitend
uit Latijnse en Gregoriaanse kerk-
liederen bestond. Bennie: 'Die
zang heeft altijd mijn absolute
voorkeur gehad. Ik heb nooit moei-
te gehad met het leren van de La-
tijnse en Gregoriaanse teksten.
Momenteel wordt er ook veel in
het Nederlands gezongen, dat ge
niet niet mijn voorkeur, geeft niet,

gewoon aanpassen', zo zegt Ben-
nie Lichtenberg.
Over de toekomst van het gemeng-
de zangkoor is hij niet bepaald op-
timistisch. Zegt hij: 'De koorleden
worden allemaal ouder (zelf is hij
71). We mogen blij zijn dat wij nog
27 leden hebben. Aanwas is er niet,
of nauwelijks, dus vrees ik richting
toekomst, met het oog op het
voortbestaan, het ergste'. Bennie
Lichtenberg komt uit een gezin
met elf kinderen, als vierde in de
rij van zeven jongens en vier mei-
den. Terwijl broers van hem het in
het 'bestuurlijke vlak' zochten
(burgemeester, wethouder) was
Bennie de 'technische man' in de
familie. Na de lagere school ging
hij naar de Leo Stichting in Borcu-
lo, waar de paters hem het vak van
constractiebankwerker leerden.
In de periode 1950-1992 werkte
Bennie bij de firma Dam in Zut-
phen. Zoals hierboven reeds aange
geven, werd hij voor zijn 40 jarig
dienstverband koninklijk onder-
scheiden. Een halfjaar voor dat hij
met de VUT zou gaan, werd hij ge
troffen door een hartinfarct, waar-
van hij wonderwel is genezen. 'Ik
moet mij altijd wel een beetje in
acht nemen, maar verder gaat het
goed met mij', zo zegt Bennie.
Vanwege zijn 'technische handjes'
werd er nog al eens een beroep op
hem gedaan en heeft hij menige
klus weten te klaren.

VRIJWILLIGERSWERK
Bennie: 'Ik heb altijd veel werk
voor de voetbalclub Ratti gedaan.
Hek gemaakt bij de entree, om-
rastering van de velden, geholpen
met de bouw van de kleedkamers,
meegeholpen met de aanleg van
centrale verwarming in de kleed-
kamers en kantine'. Thuis is hij
vrijwel elke dag in zijn fraaie tuin
te vinden. Verder is hij 'kerkhofbe
heerder' en verleent hij assistentie
bij begrafenissen. Is er een avon-
dwake, ook dan is Bennie van de
partij. Verder is hij vrijwilliger bij
het VKK ('Vrienden Kerk Kranen-

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

Zie p a g i n a ' s in he t ha r t van C o n t a c t

Verkiezingsspecials weekblad
Contact/Journaal Zelhem Halle
Vanaf week 37 tot en met week
46 gaan wij ruimschoots aan-
dacht besteden aan de verkie-
zingen voor de nieuwe gemeen-
te Bronckhorst.

In een kleurrijke uitvoering zullen
toekomstige raadsleden naar hun
mening gevraagd worden over
diverse onderwerpen die actueel
gaan worden in de nieuwe ge-
meente. Deze verkiezingsspecial
wordt uitgebracht in de gehele
gemeente Bronckhorst i.o, dus
Hengelo Gld, Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem.
Aansluitend hierop zal vanaf nu in
onze weekbladen de informatie
van de gemeenten in ons versprei-
dingsgebied ook uitgevoerd wor-
den in kleur.

BRONCKHORST.

BRONCKHORST

burg'). Ook hier is hij de techni-
sche man. Zo maakte Bennie in de
loop der jaren tientallen consoles
waar de beelden op komen te
staan. Hij werkt dan vaak samen
met Bennie Rondeel die het metsel/
timmerwerk voor zijn rekening
neemt. 'Wij zijn zeg maar de 'man-
netjes van alles', zo omschrijft
Bennie deze samenwerking!

Net als zijn broers heeft Bennie
Lichtenberg ook een aantal jaren
in het eerste elftal van Ratti ge-
voetbald. En hoe! Hij kan zich die
periode nog goed voor de geest ha-
len. Zegt hij: 'Ik was linkshalf en
een keiharde speler, soms speelde
ik ook wel een beetje 'smerig'. Ik

herinner mij nog dat we een keer
tegen Pax moesten spelen. Daar
speelde Jaap Hulshof. Een lange
vent die goed kon koppen. Bij een
cornerbal riepen mijn broers altijd
'zeg Berend (zo noemden ze mij)
ga jij even bij Jaap Hulshof staan.
Dat deed ik natuurlijk meteen. Ik
kon niet bij de bal en gaf ik hem
een geweldige kopstoot. Jaap zag
er niet uit, kin kapot, lippen kapot.
Gelukkig had de scheidsrechter
toen nog geen gele of rode kaar-
ten. Ik zou er ongetwijfeld veel
hebben ontvangen. Ik weet het
wel, het kon natuurlijk niet altijd
door de beugel wat ik deed, maar
goed dat er een biechtstoel was',
zo zegt Bennie lachend!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 november ds. L.D. Horjus uit Didam

Kapel Wildenborch
Zondag 14 november 10.00 uur ds J. Kool

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 november 10.00 uur drs. J. Koudijs Doetinchem

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 november ds. D. Westerneng Viering H. Avondmaal;
19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dankzegging Avondmaal).

RK. kerk Vorden
Zondag 14 november 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 november 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 14 november 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v. hè
renkoor.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 90OO

vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
13-14 november P. Scheepmaker. Ruurlo. telefoon (06) 53 73 63 10.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-
12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thwszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 0900-8856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg l c, tel, 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke. telefoon (0575) 55 12 56.

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur.»
161553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer € 0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2.50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.

• Huidige voorzieningen in
de kernen behouden en
onderhouden! Kijk op www.
wdbronckhorstnl

• Nog enkele weken chrysan-
ten van eigen land, walnoten
en kalebassen. Kalebassen
alles voor de helft. Elly Schoen-
aker, Vierakkersestraatweg 22,
Vierakker.

• Houden van lekker eten?
Elke donderdagavond Gast
Aan Tafel (max. 8 pers.) Res.
52 22 75.

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

• Te koop: nestje prachtige
Jack Russels, laagbenig,
glad- en ruwharig en diverse
kleuren. Op de boerderij
grootgeworden, incl. dieren-
paspoort, enting en gratis
bench. Tel. (0573)441096.

• Te koop: ± 17 m2 oude
waaltjes. G.J. Beek (0575) 55
1660.

• Te koop: een zonnehemel
10-lamps, een openslaande
deur en een partij TL buizen.
(0575) 55 37 57. T.EAB.

• Ik ben moeder van 3 kinde-
ren en ben op zoek naar ie-
mand die met mij wil samen-
werken. Ben jij op zoek naar
wat extra inkomen, bel dan
met: Annette Hekkelman, De
Lange Garde 40, Warnsveld, tel.
(0575) 52 93 45.

• Aankomen, afslanken,
meer energie en een betere
conditie op een gezonde ma-
nier? Bel Jerna Bruggink, die
helpt u met gratis begeleiding,
advies en plezier. (0575) 46 32
05. www.vrtalcare.nl

• Hobbybeurs op zondag 14
november in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden van
10.30 tot 17.00 uur. Toegang is
€ 1,- p.p. Kinderen gratis. In-
lichtingen: www.hobbybeurs
organiseert.nl of tel. (0573) 49
1261.

• Te huur: Sint en Piet
kostuums. DS Design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen, tel.
(0575)452001.

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

• Ervaren Duitstalige be-
jaardenverzorgster met ken-
nis van massage en heilgym-
nastiek biedt zich aan om fullti-
me één persoon te begeleiden.

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

• Eind november lanceert Her-
balife het nieuwe shape works!
Meldt u nu aan om als eerste
gebruik te kunnen maken van
deze super afslanker! Nieske
(06) 543 26 669.

• Kerstinloop. In de Loodse
Workshops. Wilgentenen vlech-
ten, gaas en mos, groendecora-
ties. Maandag 22, dinsdag 23
en woensdag 24 november
2004 19.00-21.00 uur. U kunt
op deze avonden alle onder-
werpen komen bekijken die we
tijdens de kerstworkshops gaan
maken. In de Loodse Work-
shops, Lage Lochemseweg 5,
7231 PK Wamsveld, tel. (0575)
43 16 62. Bgg: (0545) 48 20 16.
www.indeloodse.nl

• Davïd Olney. Erve Kots, LJ-
velde. Za. 20 nov. Aanvang
20.30 uur. E 12,50 - info/res.
(0543) 466 294 en (0544) 373
701.

• Te huur: Sint, piet en
kerstman PAKKEN. Tel. 0573
451385

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen.
Tel. (0575) 55 29 16 b.g.g.
(06)51601 516.

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

• Een origineel en vooral
gezond idee voor de feest-
dagen: geef uw relatie of fa-
milielid een bon voor een ont-
spannende stoelmassage
kado. Monique Oltvoort (0573)
45 39 09.

• Te koop: nieuwe honden-
kennel bestaande uit gegal-
vaniseerde spijlen, 2 panelen
van 300 cm waarvan 1x met
een deurtje € 200,- (ook an-
dere maten leverbaar). Tel.
(0573)441096.

• Geven met een goed ge-
voel! Kijk & bestel originele
kerstpakketten bij Wereld-
winkel Vorden.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp, voor plm. 2 ochtenden
per week, ev. in overleg. Tel.
(0575)551521.

• Te koop: 12 volt elektrische
bootiieren voor de spotprijs
van slechts € 100,-! Nieuwe
500 watt klopboormachines
voor € 60,-; prima enkelasser
aanhangwagen voor € 200,-.
Nieuwe enkelasser aanhang-
wagen 200 x 100 vanaf € 435,-
. Andere maten leverbaar. Tel.
(0573)441096.

• Workshop KunstKring Ruur-
lo: tijdloze sfeerverlichting
maken van gaas en fleece,
o.l.v. G. Flaes. Woensdag 17
nov. op v. T. v. Serooskerken-
weg 24, Ruurlo. € 7,50 incl.
materiaal. Aanm. bij H. ter
Horst, tel. (0573) 45 47 40.

r Nu in Ruurlo:

„Het Nagelhuw"
allround

nagelstyling
manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurlo

tel.(0573)491869

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Hef is Herfst

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

Vlaai van de week:

Amarettovlaai
6-8 stukken € OaSf O

Dinsdag = brooddag

3 tijger bruin € 4.00
Weekendaanbiedingen:

Speculaasbrokken
€2.95

3 halen = 2 betalen

Appelflappen
per stuk €

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

VLEESGERECHTEN • RESTAURANT

- AFHAAL EN CATERING

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 • Vorden
Bezorg bestellijn
(0575) 55 42 22

Restaurant

Bleekstraat 2 • Hengelo
Bezorg bestellijn

(0575) 46 12 18

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

06 R ' Dagmenu's
10 t/m 16 nov. 2004

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

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

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

Woensdag 10 november
Champignonsoep / spare ribs, zigeunersaus, frieten en salade

Donderdag 11 november
Saté De Rotonde met pindasaus, nasi en atjarsalade / bavarois
met slagroom

Vrijdag 12 november
Groentesoep / zalmfilet met dillesaus, aardappels en groente

Maandag 15 november
Gesloten.

Dinsdag 16 november
Wiener schnitzel met frieten en salade / ijs met slagroom

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Vol vreugde en dankbaarheid zijn wij met de ge- J
boorte van onze zoon

G er hard Hendrik

Thomas

Doetinchem, 24 oktober 2004
3370 gram en 50 cm lang

Bert Eggink
Jeanette Eggink-Maandag

| Halseweg 23, 7004 JB Doetinchem

Dankbaar en intens gelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze zoon

/Ml/1

Hij is geboren op 4 november 2004 om 06.02 uur,
weegt 3710 gram en is 50 cm lang.

Erica en Wim
Kornegoor-van Amerongen

De Heurne 46
7255 CL Hengelo Gld.
Tel. (0575) 55 43 84

Langs deze weg willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor alle felicitaties, in
welke vorm dan ook, die wij in verband met
ons huwelijk op 1-10-2004 mochten ont-
vangen. Het was hartverwarmend.

Henk en Joke Reerink
Vorden, november 2004

Hartelijk dank aan iedereen die ons 45-jarig
huwelijk tot een onvergetelijke dag heeft (i.
gemaakt.

Anton en Genie Klein Nengerman
Vorden, november 2004

Zondag 14 november a.s. hoop ik 90 jaar
te worden.

Willem Kok

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
17.30 uur in café restaurant De Keizers-
kroon, Dorpsstraat 15, Ruurlo.

De Houtwal 1
t 7251 MK Vorden
' » •
•- - - -̂ ^sss^s^ss®®®;

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsenwee 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijcrkamp)

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

Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlijden
van onze voorzitter

Dik Pardijs

Drager van de eremedaille in zilver verbonden aan de
orde van Oranje Nassau

Ruim 50 jaar was hij een zeer trouw lid.
Mede daarom zullen wij hem erg missen.

Wij wensen Toos en familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
Schietvereniging Wildenborch

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid
ging op 3 november 2004 in zijn eigen vertrouwde
omgeving, in alle rust van ons heen onze lieve zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Wilhelmus Antonius Barnardus
Borgonjen

"Wim"
weduwnaar van Gré Grobben

in de leeftijd van 92 jaar.

Wij danken het personeel van De Wehme voor de fijne
en liefdevolle verzorging.

Jan en Cecilia
Mark en Chantal
Rob en Marieke

Ineke en Jos
Remco en Barbara

Cor en Gerrie
Marcel
Rianne

Bert en Miriejan
Luuk
Twan

Vorden, 3 november 2004

Correspondentieadres:
Biesterveld 37
7251 VR Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Je voer met je boot
tot achter de horizon
verdween,... en keerde niet weer
daar gaf je het roer over
in veilige handen van Jezus je Heer.

Diep bedroefd berichten wij u het overlijden van mijn
lieve man, onze vader en opa

Vlaardingen,
26 oktober 1929

Warnsveld,
7 november 2004

Warnsveld: Willy ten Kate-Kip

Emmen: Roelie en Joop Ellens-ten Kate
Hinke, Gouwkje

Steenderen: Ad en Kathleen ten Kate-Osborne
Take, Puck

Vorden: Wietze en Cora ten Kate-
van Klaveren

Guy, Joeri

Zutphen: Mare ten Kate en Esther Ponger
Storm, Zilver

Rijksstraatweg 60
7231 AH Warnsveld

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag
12 november om 13.00 uur in de Martinuskerk aan het
Kerkplein te Warnsveld.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats aan de Vordense-
weg te Warnsveld.

Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid de fa-
milie te condoleren in de Eekschuur, Bonendaal 2 te
Warnsveld.

iiCreatief met Rookworst"

Rookworst in heet water laten wellen, in 4 gelijke
stukken snijden en in deeg rollen. Stukken op de

bakplaat leggen, randen en bovenkant insmeren met
losgeklopt ei, 20 minuten in voorverwarmde oven

(200 °C) en voila: goudbruine 'rookworstenbroodjes'.

Keurslagerkoopje
Rookworsten
Speciaal aanbevolen
Scharrelsalade
Weekaanbieding
Erwtensoep

Special
Nut case
Weekaanbieding
Cordon Bleu

2 stuks €

100 gram €

per kilo €

100 gram €

100 gram €

o4

O?9

3?5

L55

Weekaanbieding
500 gram Varkenslappen +
4 KJppenpOten samen €

Vleeswarentrio
100 gram Achterham +
100 gram Hausmacher +
100 gram SnijWOrSt

samen voor de prijs van €

98

98

Êl Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755)551321
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Geschokt en intens verdrietig zijn wij door het onver-
wachte overlijden van onze oud collega

B. Stekkers

Wij hebben hem leren kennen als een bijzonder aardi-
ge en hartelijke persoonlijkheid met een grote toewij-
ding en verantwoordelijkheid voor alles wat hij deed.
Wij zullen hem zeer missen en wij wensen zijn vrouw,
de kinderen en zijn verdere familie veel sterkte toe in
de komende periode.

Personeelvereniging Gems Vorden

GRAFSTEENSPECIAUST

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

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

J?F\ ̂ ""* IN/1 A Financieringen
'-JÖr- ' A HVP°«""«n

Lx V_J II l Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
, Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.



3toron turn
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een
briefje of geef een tip. Het is tenslotte
altijd weer moeilijk om geschikte on-
derwerpen aan te kaarten.

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

ef uut
Marie
De beukennutjes knapt eur onder
de schoene. Ne lekkere frisse prik-
kelende lucht in de neuze. De
hande in de zakken de krage om-
hoog lup ze op eur gemak deur 't
harfstbos.Marie is best tevreane
met zik zelf en eur wereld. Ja 't
blad is t'r biejnao af, mooie tied,
de harfstNeet heet as in de zom-
mer en nog neet kold met snee as
in de winter. Zo straks, kump de
zunne en dan is 't echt lekker.De
harfst dut Marie an zik zelf den-
ken. Zij zelf hef ok het veurjaor en
de zommer gehad en no is 't
harfst .Veurjaor, as jong ding met
grote verwachtingen. Dat viel
nogal tegen. No neet dat ze echt
ongelukkig was, maor toch. lej
least van DE LIEFDE, pats boem in
een kear, een groot geluk., dat is
Marie nooit gebeurt .Alles ging zo
zien gangetjen. Ze kenden meka-
re al jaorn ton Bennie oaver trou-
wen begon te praoten. Heffe eur
wel echt gevraogd um te trou-
wen? Of was dat al van zelf sprek-
kend nao zovul jaor verkearing?
Hebt ze weilis tegen mekaar ezegt
'ik holle alderbastend vuile van
oew! lej bunt veur mien de ware
Jacob?' Ze geleuft d'r zik niks van.
En ja dan zo'n trouwdag, da's na-
tuurlijk heel wat. De dag!

Het middelpunt veur ene keare.
Dat was 't tenminste nog zo in
hun dage. Tegenswaordig niks
mear um 't lief. De eigen kindre
woond al jaorn samen.Die twee
kindre, ja dat was in de zommer
van 't leaven en ne helen opgaaf
umme ze groot te kriegen. Wat
geet daor as vrouwe en mooder
vuile energie in zitten. Ze bunt no
allange groot en red zik . Kleink-
indre?Daor wilt ze zo lange meu-
gelijk met wachten.En dan eurn
Bennie, den heurn biej de zom-
mer van 't leaven en is al wear ja-
orn dood. Hij verwachten vuile
van zien pensjoen, maor hij haaln
het neet.

De mensen hebt spiet met oew en
dat is best mooi. Maor toch, iej
mot 't er oew zelf oaverhen hel-
pen. En het went nao een paar ja-
or. Ho zegt ze dat ok wear?
'Alles went.jao zelfs leaven zon-
der fent.'Ja natuurlijk, ai argens

allenig op af mot. En ok wanneer
't gezellig is en iej staot dan later
allenig met de sluttel veur oew ei-
gen deure. Maor wieters, iej hebt
oew wark en oew afleiding, oew
telefoon en de zusters de vrien-
dinnen.Gin lawaai van radio of
T.V. Gin argernis wannear oew
man wat zeg en dut wat oew neet
ansteet, en gin geknooi. Trouwens
dat gevriej was toch al gin hobby
van Marie. Dat veel tegen in 't
veurjaor van eur leaven.Of zat dat
in Bennie, kon hij d'r niks van? Ja
ze kregen nooit gin vriej lessen.
Waarn d'r andern die better kon-
den vriej en? Stiekum wel is zo iets
gedacht. JJennie was 't er wel erg
heustig met. Hard lopen snel
thuus.Zij was mangs nog maor
net op gang, dan zakken hij al
weg en snurken efkes later. Te-
genswaordig meugt ze alles earste
oet probearn. Dat kon vrogger
neet. Bevalt het oew no neet dan
stop iej d'r met. D'r bunt mear
mannen as karktoors, lang leve de
lol. Marie en de meesten van eur
generatie, ze bleven biej mekare,
misschien hai 't regelmaotig
scheef met mekare, maor neet
weggaon. Dat kon ja neet vanwe-
ge de kindre en d'r mos geld verd-
eend. Zol ze graag wear op niej
wat willen, ne niej e liefde met ne
man? De markt is schaars. Drie
vrouwen tegen enen man. Die ol-
de hanen graag een jonger henne-
ken? En dan opniej dat geknooi
en gevriej is ze daor veur in?Nea
ze is echt van de leg af en in de rui
en dat wordt met 't niej e veurjaor,
biej de kippen wel, maor biej eur
neet wear anders. Och alles hef zo
zien veurs en tegens. Allenig we-
an ok. Zelf prebeart ze de veurde-
len te zien. Ze is vriej, kan gaon en
staon waor ze wil.

Genog geld, neet royaal, maor
da's neet arg. Vriendinnen um
oet te gaon en vacantie en de tele-
foon. De volwassen kindre, maor
neet van hun afhankelijk wean,
die laot zik zelf redden.Ze bukt
zik naor de grond , vuile nutten
eikels kastanjes appels en peern.
De natuur is heel royaal, van alles
mear as zat. Hovulle eikels of nut-
ten brengt het tut een niej en
boom?Met ons mensen niks an-
ders. 'Als alles wat er paarde ook

baarde, dan worden het vuls te vol
op onze aarde.'Marie kik omhoog,
ne heldern hemel. Nachvorst?
Mooi die flonkerende sterren.
Wat is een mense toch klein . En
toch bunne wiej biejnao Godde-
lijk gemaakt. Dat steet in 'n bie-
bel.De biebel is het meest verkoch-
te en het minst geleazen boek. En
bidden en danken? Ja ai an taofel
schoeft dan dut ze het nog wel.
Maor de kindre bunt daor mee op-
geholn. Hebt daor niks mear met.
Marie dech d'r zal toch argens ne
groten stuurman wean. Den van
ieders leaven de bedoeling weet.
De zonne en de ontelbaore ster-
ren en ons mensen an een ieder
de plaatse gifZollen vader en and-
re bekenden daor argens
wean?Wat tegenswoardig daor
nog van te geleuven? Dat was in
de kinderlied klaor en dudelijk.
De schoolmeister en de pastoor de
predikant ze wisten ho 't zat. He-
mel en de hel. Iej waarn slech, de
duvel had oew te pakken of iej
heurn biej de goeien en dan ging
iej noa 'n hemel. Dat denken is ok
allemaols veurbiej.

Ze geleuft neet mear an ne duvel
en de helle. De zonde daor preakt
ze neet mear oaver.D'n hemel?
Vrogger wisten ze het! No wordt
alles in twiefel getrokken. De
dochter, ze is nargens gin lid van,
maor geleuft stellig. In een eeu-
wig leaven en in een vaste orde
van alle dingen. Niks toevalligs.
Veurdeel van older worden, iej
maakt oew neet druk mear oaver
dinge deei toch neet veranderd
kunt. Zij is best tevreane met 't da-
gelijks leaven.

De krante, de tuin, een bood-
schapjen. Praoterije zo toevallig.
Leazen in een mooi boek, een be-
zoek. Niks wat mot, zich zelf neet
laoten opjagen. As Marie de weald
zo bekik dan mangeld het daor
veural an, de leu laot zik arg opja-
gen deur wat er allemaols mot.
Ramgek van het keuze maken.Ma-
rie dech het zal wel goed komn.
Het leaven is simpel. Ze is dankba-
or veur gistern en bliej met alle
veurdelen in 't Bronckhorst van
vandage de dag. Net as

De Baron van Bronckhorst.

P.C. De Graafschap
Zondag 7 november j.l. was er
een dressuur wedstrijd voor po-
ny's in Gorssel daar behaalde de
volgende leden een prijs.

Anke Woerts met Tamara een Ie
prijs in de klasse B met 171 pun-

ten. Iris Berenpas met Jasmine een
Ie prijs klasse LI met 154 punten.
Linda Berenpas met Splendour
een 4e prijs klasse L2 met 158 pun-
ten.

Jermaine Pellenberg met Süvia een

Ie prijs klasse L2. Lisette Bijenhof
met Simply the Best een 3e prijs
klasse LI met 163 punten. Martine
Bijenhof met Taran een Ie prijs
klasse ml met 159 punten. Bart
Hartman met Sirik een Ie prijs in
de klasse M2 met 159 punten.

G: NBA V O R D E N
Iedere dag:

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

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

OKTOBER
9 Excursie Helmink diepvries in

Varsseveld. N.B.v.P. vrouwen
van Nu.

9 Agrarische themadag N.B.v.P.
vrouwen van nu. Veiligheid in
en om het bedrijf.

10 Handwerkmiddag Welfare de
Wehme.

10 HVG ünde Dorien Haaiing.
10 HVG Wichmond uitvaartlezing.
10 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
10 Vordense bridgeclub in Dorps-

centum.

l1 Klootschietgroep Vordense Pan.
11 HVG dorp Toerustingsdag in

Aalten.
12 ANBO PA Koning medewerker

Radio Gelderland.
13 Slipjacht.
13 De Sleppers en de Bargkapel in

Pannekoekenrest. Kranenburg.
15 Vordense bridgeclub in Dorps-

centrum.
16 HVG dorp toerustingsdag in

Apeldoorn.
17 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
17 ANBO klootscheiten bij de Klei-

ne Steege.
17 's Avonds in de Herberg N.B.V.P.

vrouwen van nu Paardemelkerij
J. Sand uit Harbinkhoek.

18 Klootschietgroep Vordense Pan.
18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20 Intocht Sint Nicolaas.
20 St. Klein Axen lezing/workshop;

verdriet door....
22 Vordense bridgeclub in Dorps-

centrum.
23 Passage chr. vrouwenver. Ouder

Worden.
24 Vordense bridgeclub in Dorps-

centrum.
24 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
24 Bazen Welfare de Wehme.
24 HVG dorp, Sint Nicolaasviering.
25 PCOB bijeenkomst R. Hartman

uit Warnsveld over 'de toekomst
van de PCOB'.

25 Klootschietgroep Vordense Pan.
27 ANBO/PCOB rijbewijskeuring

70+ in de Wehme.
29 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.

WD Bronckhorst

Bronckhorst en Sport
In de nieuwe gemeente Bronck-
horst zullen ca. 180 sportvere-
nigingen aktief zijn. Al deze
verenigingen willen graag hun
eigen identiteit behouden. Te-
vens zullen vele zich afvragen
hoe het toekomstige (subsidie)
beleid zal uitpakken.

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer
vragen, b.v. op het gebied van ver-
gunningen. De WD heeft ge-
meend daarvoor een bijeenkomst
te moeten organiseren om deze
onderwerpen met elkaar te bespre
ken en wel op donderdag 11 no-
vember in zaal Bakker te Vorden
om 20.00 uur, zal open 19.30 uur.
Voor deze bijeenkomst zijn onder-
staande sprekers uitgenodigd, die
elk vanuit hun eigen ervaring hun
visie geven op het sportgebeuren
in een (herindelings) gemeente.

Pieter van Veen
Burgemeester van Warnsveld
Heeft 2 herindelingen meegemaakt.
Onderwerp: Wat kunnen de

(sport) verenigingen
verwachten na een
herindeling;
Privatisering van sport-
accommodaties.

John Teunissen
Penningmeester van het Interna-
tionale Paralympic Committee
(IPC). Directeur/eigenaar van een
adviesbureau op sportgebied.
Onderwerp: Georganiseerde ge-

handicaptensport als
voorbeeld voor samen-
werking op sportge-
bied in Bronckhorst;
Bundeling van krach-
ten om 'samen ster-
ker' te zijn.

Ton van Linder (avond voorzitter)
Vice voorzitter VVD Bronckhorst.
Internationaal waarnemer hand-
balsport.
Onderwerp: Wenselijkheid van

een sportraad

John Teunissen zal tevens een
voordracht houden en een video
vertonen over de Paralympische
Spelen in Athene.
U wordt van harte uitgenodigd om
over het onderwerp "SPORT' mee
te denken en uw mening te geven.
Graag vernemen wij van U op
e-mail: g.te.velthuis@wxs.nl met
hoeveel personen u komt.
Tot ziens op 11 november,
WD Bronckhorst.

bel:
Drukkerij Weevers 551010

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,
bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.



GROENLINKSBRONCKHORST

ONZE KANDIDATEN:

1. MAX NOORDHOEK (Laag-Keppel)

2. HAN MARTENS-TEN BLOEMENDAL (Laag-Keppel)

3. CHRISTIEN BRONGERS-VAN DER WOLF (Baak)

4. ROEL HARTENS (Laag-Keppel)

5. ELISABETH WIELINGA-MEIJER (Vorden)

6. WIETSE WIELINGA (Vorden)

7. LAURA STORK-WIELENGA (Zelhem)

8. EMILE KOLTHOFF (Zelhem)

GROENLINKSBRONCKHORST

met elkaar
voor elkaar

(Advertorial)

PvdA - wedstrijd: wie komen voor de PvdA
in de nieuwe gemeenteraad van Bronckhorst?

De Partij van de Arbeid heeft 26 kandidaten op de lijst staan
voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Bronckhorst.
Hierbij treft u de namen en een foto aan van de eerste 11
kandidaten. De nieuwe gemeenteraad telt straks 25 leden.

Bij de verkiezingen van 17 november brengt u uw stem uit op
één van de partijen. Daarbij kunt u een voorkeur aangeven
voor een bepaalde kandidaat die u graag in de raad wilt heb-
ben. U kunt ook gewoon stemmen op de eerste kandidaat van
de partij van uw keuze.

Na de verkiezingen wordt de kiesdeler bepaald. Dat is precies
het aantal stemmen dat nodig is voor een zetel. Eerst worden
de hele zetels verdeeld over de partijen die hebben meege-
daan. Dan blijven er per partij nog wat stemmen over. Met de-
ze stemmen wordt via een rekensom bepaald welke partij één
of meer restzetels haalt. Dan staat het aantal zetels per partij
vast.

Kandidaten op een lijst (bv PvdA) die meer dan 25% van de
kiesdeler aan voorkeurstemmen hebben gekregen komen als
eerste in aanmerking voor een zetel in de raad. In volgorde
van het verkregen aantal voorkeurstemmen. Het is dus hele-
maal niet zeker dat alleen de eersten op de lijst in aanmerking
komen voor een zetel. Rondom de uitslag heeft de PvdA een
wedstrijd georganiseerd. U kunt een mooie bos rode rozen
winnen door drie vragen goed te beantwoorden:

Vraag 1: hoeveel zetels haalt de PvdA in de
gemeenteraad

Vraag 2: hoeveel zijn daarvan restzetel

Vraag 3: welke kandidaten van de lijst worden gekozen
in de gemeenteraad.

De gezichten van de kandidaten vindt u op bijgaande fotocol-
lage. De andere 15 kandidaten kunt u vinden op de huis aan
huis bezorgde verkiezingslijst of op de internetsite
www.bronckhorst.pvda.nl .
Namen van de eerste 11 kandidaten zijn:

1. Antoon Peppelman, lijsttrekker, Zelhem
2. Jan Beverdam, Laag Keppel
3. Ria Baakman, Hengelo
4. Henk Boogaard, Vorden
5. Joop Putten, Steenderen
6. Johanna Bergervoet, Zelhem
7. Peter Hoogland, Vierakker
8. Ab Bloemendal, Hengelo
9. Anetta Roenhorst, Hengelo

10. G reet Eppink, Steenderen
11. Dirry te Kiefte, Zelhem

De uitslag wordt bepaald aan de hand van de officiële uitslag
van het hoofdstembureau. Uw inzending kunt u sturen naar:

PvdA fotowedstrijd, p/a Middenweg 70,
7255 WT Hengelo

PvoA



Zanger Jacques Herb neemt 'Manuela'
ook mee naar het Kranenburgs Carnaval!

Jacques Herb tekent contract, Willem Schmitz en Herbert Rutgers kijken toe

De "jongens" van de Stichting
Kranenburgs Carnaval", in dit
geval voorzitter Willem Sch-
mitz en secretaris Herbert Rut-
gers, laten niets aan het toeval
over. Dat geldt met name wan-
neer beide heren activiteiten
voor de carnavalsclub organise-
ren.

Zo werden er afgelopen zomer
contacten gelegd met Jacques
Herb met de bedoeling dat deze
zanger op carnavalszaterdag in de
feesttent in de Kranenburg een op-
treden zal gaan verzorgen. Dus
werd een afspraak gemaakt om
het contract te ondertekenen en
daarbij tevens een fotosessie van
deze nog steeds populaire artiest
te maken.

De pers werd uitgenodigd het be
zoek aan Jacques Herb mee te ma-
ken. Herbert Rutgers achter het
stuur met naast hem "navigator"
Willem Schmitz.. Via Lochem, Hol-
ten de autobaan op, de grens over
bij Oldenzaal een stuk rijden rich-
ting Osnabrück. Bij afslag 7 de au-
tobaan af, het Duitse landschap in.
Willem Schmitz groeide in zijn
rol: kruising recht door, stoplich-
ten rechts af, brug over van het
Doitmund- Eemskanaal. Uiteinde
lijk was daar Spelle, de woonplaats
van Jacques Herb. En nu nog op
zoek naar een wit huis met een
blauw dak. Het kon niet missen, in
een rustige wijk met fraaie huizen,
van verre al te zien, een prachtig
verlichte tuin aan de zijkant van
een schitterend landhuis.

Herbert zette de motor af, "tsjonge,
jonge, wat woont hij hier mooi".
Het was vijf minuten voor half acht.
De afspraak was 19.30 uur, dus nog
ruimschoots tijd om een "sjaggie"
te rollen, want zo dachten Herbert
en Willem, je weet maar nooit of je
binnen wel mag roken. (Dat bleek
achteraf wel mee te vallen). Een
druk op de bel, Jacques Herb deed
zelf open. Een joviale begroeting ,
"kom binnen, maak het je gemak-
kelijk". Zijn levenspartner Diny,
(een mooie naam!) al even vriende
lijk, serveerde koffie met koek,
waarbij het gezelschap uit Vorden
meteen de gelegenheid te baat nam
om de fraaie woonkamer in zich op
te nemen.

" Prachtig huis hé, we wonen hier
pas eenjaar. Wij zijn hier door col-
lega Arie Ribbens op attent ge
maakt, hij woont 60 kilometer
hier vandaan. We zijn hier vanwe
ge de prijs neergestreken. Voor-
heen woonden we in een huurwo-
ning in de buurt van Gorkum.
Voor het bedrag dat wij daar aan
huur betaalden, kunnen wij nu

hier de maandelijkse hypotheek-
kosten betalen en is deze woning
ons eigendom. En het bevalt ons
hier prima", zo zegt de heer des
huizes. Inmiddels hebben Jacques
en Diny hun Duitse buurt al eens
uitgenodigd voor een gezellig
"welkomstfeestje", waarbij Jac-
ques Herb zijn vocale talenten ui-
teraard moest laten horen.

LAMPENPOETSEN FEEST!
"Trouwens, hier in Duitsland grij-
pen ze alles aan om een feestje te
bouwen. Hebben jullie ooit ge
hoord van een "lampenpoetsen
feest"? Nee? Nou, ik ook niet. Je
moet dan, wanneer je een nieuwe
auto hebt gekocht, deze op de op-
rit voor de deur zetten. Men veegt
dan met een poetslamp over de
koplampen van de auto en zie het
wordt de hoogste tijd voor een
hapje en vooral "schnaps". Jacques
Herb blijkt een gezellige en en-
thousiaste prater. Terwijl Diny
voor de tweede keer koffie in-
schenkt vertelt de 58 jarige zanger
over zijn jeugd, over zijn carrière,
over zijn toekomstplannen. Soms
staat hij plotseling op om uit volle
borst een paar regels uit één van
zijn liedjes te zingen.

Hij vertelt over het gezin van 13
kinderen, (Jacques was de jongste)
over de ziekte van zijn moeder,
waardoor hij al als klein Rotter-
dams jochie in "tehuizen" moest
verblijven. Dat hij later ooit zanger
zou worden, daar leek het in de
verste verte niet op. "Ach je weet
hoe dat gaat, als je klein bent wil je
treinmachinist worden of piloot,
of brandweerman. Dat wil toch ie
der jongetje", zo zegt hij. De kinde
ren die in de "tehuizen" verbleven
moesten op zondag ook mee naar
de kerk. Bij het zingen van " Vaste
rots van mijn behoud", viel het de
" moeder" van het tehuis op, dat
Jacques zo aardig kon zingen!

Zegt hij: " Ik kreeg een mondhar-
monica van haar. Wanneer ik dan
s' avonds in bed lag, speelde ik er-
op, onder de dekens, zodat de ove
rige kinderen niet wakker zouden
worden. Ik kreeg in die tijd ook de
kans om wat voor de andere kinde
ren in het tehuis te zingen. Eigen-
lijk was ik hartstikke verlegen.

Dat heb ik nu trouwens nog altijd,
erg zenuwachtig voor ik op moet,
maar wanneer ik eenmaal op de
bühne sta, is het over en "knalt"
het eruit", zo zegt Jacques Herb.
Toen hij vijftien jaar was, monster-
de hij aan bij de wilde vaart. Zijn
leven als zeeman duurde 5 jaar.
Hij leerde op eigen houtje gitaar
spelen en zong hij voor zijn maat-
jes op zee.

ODE AAN ZIJN MOEDER
Weer terug op het vaste land zette
Jacques Herb zijn volgende muzi-
kale schreden tijdens een talenten-
jacht en schreef hij het liedje " Ach
moeder lief, een ode aan zijn moe
der. Bij één van die talentenjachten
viel hij in de prijzen. Toevalliger-
wijze maakte de AVRO opnames
van deze talentenjacht. Pierre Kart-
ner (Vader Abraham) zag de T.V. op-
names, belde Jacques Herb op en
stelde hem voor samen een plaatje
te maken. Jacques: "De was toen 23
jaar en werkte ik in den Haag bij
een reisorganisatie. Het liedje "De
Toreador" wat Pierre Kartner voor
mij schreef, kwam bij radio Noord-
zee in de Top 40 als nummer dertig
binnen. Een jaar later schreef Pier-
re Kartner voor Jacques het lied
"Manuela". Het werd inclusief "de
snik in het lied" in twee keer opge
nomen. Een prestatie op zich! En
wat voor een lied. "Manuela" vero-
verde Nederland in de tijd dat Arne
Jansen de 'knaller', 'Meisjes met ro-
de haren', zong! In twee maanden
tijd werden er van "Manuela"
250.000 singles verkocht. Manuela
werd goud, Manuela werd platina.
Jacques Herb: "Manuela was in
1971 mijn absolute doorbraak. Een
lied dat ik nog steeds koester, maar
dat mij in mijn leven tot nu toe,
steeds blijft achtervolgen. Waar ik
ook op treed "Manuela" is na 33 ja-
ren nog steeds een veel gevraagd
nummer." Wie kent niet de tekst,
of passages eruit: " We reden door
de nacht, de radio heel zacht, het
kon niet mooier zijn, 't leek een
eeuwig refrein, ik raakte zo ver-
ward, en reed opeens te hard, ze
lachte nog naar mij, maar toen was
het voorbij", enzovoort. 'Eigenlijk
betekende 'Manuela' ook een artis-
tieke doodsteek, want ik kan veel
meer', zo zegt Jacques, die ons ver-
volgens zijn studio laat zien, een
plek in huis waar hij volgens part-
ner Diny, buiten zijn optredens,
dag en nacht vertoeft: liedjes schrij-
ven, liedjes componeren, liedjes
zingen. En dat alles met een tome
loze energie.

CD MET ITALIAANSE SONGS
Jacques: 'Momenteel ben ik samen
met Aristakis druk bezig met de
opnames van een C.D. Daar staan
14 Italiaanse liedjes op, een ander
repertoire dan ik normaal zing,
maar heel fijn om te doen. Ik heb
dat altijd al gewild, ik leg er mijn
hele ziel en zaligheid in'. Jacques
Herb voegt de daad bij het woord
en zingt als een volleerde Italiaan-
se tenor, 'de pannen van het dak'.
Herbert en Willem vergeten van
bewondering hun 'shaggie' te
draaien. 'De hoop, zo zegt Jacques
Herb dat deze CD een doorbraak
wordt. Weet je wat zo leuk is, Hel-

mut Lotti zingt dit genre ook en
met succes. Als dit repertoire van
mij ook zo'n succes wordt ben ik
een zeer gelukkig man", zo zegt
hij lachend en ernstig tegelijk.

Het is helaas in Nederland zo dat
je al snel een bepaald etiket krijgt
opgeplakt. Soms raak ik daar echt
wel gefrustreerd door", aldus Jac-
ques Herb die in zijn loopbaan ook
diverse liedjes voor collega' s heeft
geschreven waaronder het num-
mer "Het maakt mij niet meer
uit", voor André Hazes. Een ander
ideaal dat leeft bij Jaques Herb;
ooit nog eens een theatertoer door
Nederland maken of meedoen in
een musical. Hoe de toekomst er
ook voor hem uit zal gaan zien, de
komende maanden concentreert

Jacques Herb zich op onder meer
het carnavalsgebeuren en zal "Ma-
nuela" hem straks ook in de Kra-
nenburg "vergezellen". En dat niet
alleen ook liedjes als "Een man
mag niet huilen", "Nooit zal ik jou
meer vergeten", "Waarom liet je
mij alleen", "Hij was mijn vriend",
" Bruidsklokken" en "Nog altijd",
een Nederlandse tekst op het
Spaanse nummer "Granada" zul-
len door de Kranenburgse carna-
valsavond klinken. "En wellicht
ook het nummer "Ik ben zo een-
zaam", een vertaling van het alom
bekende "O Sole Mio", maar dan in
een modern jasje gestoken", zo
zegt de man die op 27 april 2002
door Hare Majesteit de Koningin
werd onderscheiden als lid in de
"Orde van Oranje Nassau".

Verkiezingsavond PvdA W november 2004

Thema: Jong en oud
samen in Bronckhorst
De PvdA houdt op woensdag-
avond 10 november a.s. in zaal
Leemreis, Spalstraat 40 7255AD
Hengelo een verkiezingsavond.
Aanvang 20:00 uur. Zaal open
om 1930. Gasten zijn, naast de
kandidaten op de PvdA lijst
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen, Rob Oudkerk, oud lid
van de Tweede Kamer en voor-
malig wethouder van Amster-
dam en Jeroen Dijsselbloem, lid
Tweede Kamer en contactper-
soon voor onze regio. Discussie-
leider is Peter Glasbergen. The-
ma van de avond: Jong en oud
samen in Bronckhorst.

Bronckhorst staat voor de uitda-
ging om in haar gehele zorggebied
een goed en betaalbaar zorgstelsel
vorm te geven. De Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) die
in 2006 of in 2007 van kracht wordt
zal de gemeente daarin een veel
zwaardere taak geven. Rob Oud-
kerk, Jeroen Dijsselbloem en PvdA
lijsttrekker Antoon Peppelman zul-
len elk vanuit hun eigen achter-
grond samen met u van gedachten
wisselen over hoe dit in de platte
landsgemeente Bronckhorst het
beste kan worden ingevuld.

Kernprobleem in Bronckhorst is
vergrijzing. De gemeente moet
daarom alert zijn naast al haar
aandacht voor ouderen ook aan-
dacht te blijven houden voor jon-
geren. Zeker daar waar in een ge
meente zoveel (grotere en kleine

re) kernen aanwezig zijn als in
Bronckhorst. Op welke wijze kan
de gemeente daar aandacht aan
schenken. Wat doet de PvdA
Bronckhorst gericht op jongeren,
of wat zou de PvdA volgens u moe
ten doen?

Vergrijzing betekent ook dat er
steeds meer beroep gedaan zal
worden op zorg die via de gemeen-
te (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning), de RIO en (nu nog) de
AWBZ betaald dan wel geregeld
moet worden. Door de WMO krijgt
de gemeente daar een steeds grote
re rol in. Kan de gemeente dat aan
(met de beperkte middelen die
meekomen met de wet) en hoe
gaat de gemeente daar dan mee
om. Welke keuzes gaat de PvdA
daarin maken?

Naast vergrijzing constateren wij
dat de maatschappij steeds meer
individueel gericht wordt. Wat
betekent dit voor de ouderen in
Bronckhorst. Kunnen jongeren
daar ook nog een rol in spelen?
Deze en andere aandachtspunten
zullen die avond de revue passé
ren. U als inwoner van Bronck-
horst wordt van harte uitgenodigd
op deze avond aanwezig te zijn.
Ook uw inbreng in de discussie
wordt zeer op prijs gesteld.
De avond is ook bij uitstek ge
schikt om met de kandidaten van
de PvdA persoonlijk van gedach-
ten te wisselen of om een afspraak
te maken voor een vervolggesprek.

Lustrum Wim Kuijpertoernooi
In 2005 wordt de 15e editie van het
internationale Wim Kuijper jeugd-
voetbaltoernooi voor D- teams ge
speeld, met o.m. deelname van de
nationale top drie: Ajax, PSV en
Feyenoord. De organisatie is mo-
menteel in een ver gevorderd sta-
dium om ook een D- team van
America F.C. uit Belo Horizonte
naar Vorden te halen. Deze Brazili-
aanse club heeft nauwe banden
met Feyenoord. De club uit Rotter-
dam heeft Vorden gevraagd of
men hier open stond voor een mo-
gelijke deelname van deze club uit
Zuid Amerika.

Inmiddels heeft de politie laten
weten dat zij ook in 2005 weer
graag tijdens het toernooi met een
stand aanwezig wil zijn. De afgelo-
pen jaren heeft de politie tijdens
het Kuijper toernooi diverse zaken
centraal gesteld zoals bijvoorbeeld
"normen en waarden rond het
sporten". Verder onderwerpen zo-
als verkeersveiligheid en vandalis-
me. De toernooiorganisatie is blij
met de toezegging van de politie,
want zij vindt het belangrijk dat er
buiten het voetballen om aan-
dacht wordt besteed aan zaken die
voor de jeugd interessant zijn.

Opbrengst Nationale Collecte
Verstandelijk Gehandicapten
Dit jaar werd er € 3.415,- opge
naald in Vorden bij deze collec-
te.

Ruim zestig dames en heren de
den hiervoor hun best. Allen harte
lijk dank. Helaas ziet het er naar
uit dat we volgend jaar minder col-
lectanten zullen hebben omdat
enkele oudgedienden er mee stop-

pen. Sommige collecteerden al
weer 20 jaar voor ons.

Wilt u ons helpen als collectant?
Meld u dan aan bij R. Roselaar, tel.
55 34 44.

De Nationale Collecte Vertandelijk
Gehandicapten wordt gehouden
in de laatste week van september.
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VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
,

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Nu ook dinsdag open

Vorden • Food tor all

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 43 55
Fax (0575) 55 43 55

Geknipt voordeel!
Knip uit en profiteer !!!

2 persoons gezinszak patat
1 picanto plaza
1 Javaanse frikadel
1 beker saus naar keuze g

3 persoons gezinszak patat
1 picanto plaza
1 Javaanse frikadel
Ikroket
1 beker saus naar keuze

4 persoons gezinszak patat
1 picanto plaza
1 Javaanse frikadellkroket
1 frikadel
1 beker saus naar keuze

5 persoons gezinszak patat
1 picanto plaza
1 Javaanse frikadel
1 kroket + 1 frikadel +
1 sweet meat
1 beker saus naar keuze

17 november

Breng uw S L -C JM
Het is belangrijk!

uit.

_—

Tiramisu vlaai

•90
Gevulde koeken

off rondo's
nu

Gilde korn
nu

8515
Zwanehalzen

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

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

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14
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Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Runderriblappen
Extra klasse
500 gram 3Ï5

Schnitzels
Panklaar
500 gram 4.75

Rolladeschijven
Aparte klasse
4 stuks 32°

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij
Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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

3 Amaryllissen 59° Valeweide
bloemen en planten

0 Bos rozen
a 20 st.

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

blokken
steekschuim 42°

Kerst bij De Luifel
1e en 2e Kerstdag

vanaf 14.OO uur a la carte eten
Of wat denkt u van een 3 / 4 / 5 gangen keuzemenu

al vanaf € 1 8,75

Reserveren is gewenst

Tot ziens, tot bij De Luifel

Familie Lehman en medewerkers

Restaurant - Partycentrum

De L u.ft l
Dorpsstraat 11, Ruurlo
Telefoon (0573) 45 13 12
info@deluifel.nl



Voedselactie Dorcas geslaagd Ondernemers in Vorden
zeggen het met bloemen

De jaarlijkse Voedselactie vond
vrijdag 5 november plaats van
830 tot 2030 uur in de winkel
van Super de Boer (van Yvonne
en Wilbert Grotenhuijs). Er wa-
ren 6 groepen vrijwilligers van
4 personen en een aantal ande-
re personen, die hebben gehol-
pen met de afvoer van de pro-
ducten.

De actie heeft opgeleverd 105 volle
dozen (vrijwel gelijk aan vorig
jaar). Twee volle dozen waren door
de winkelbeheerder Wilbert Gro-

tenhuijs beschikbaar gesteld. (Bij
de foto de overhandiging van één
van de dozen aan één van de orga-
nisatoren Jan Olthaar, die samen
met Jan Strijd de organisatie in
Vorden dit jaar uitvoerden).

Zij bedanken de gulle kopers, die
in deze tijd van recessie, hetzelfde
aantal dozen volmaakten als vorig
jaar. In de collectebus was een be-
drag gedeponeerd ten bedrage van
€ 150,- (€ 5,- meer dan vorig jaar)
ten behoeve van de transportkos-
ten van deze voedselpakketten.

Dus we mogen van een geslaagde
inzamelingsdag in Vorden spre-
ken.

Dit was niet gelukt zonder alle
hulp van de vrijwilligers, waarvoor
eveneens hartelijk dank. Na de in-
zameling in Vorden worden de vol-
le dozen vervoerd naar een verza-
melpunt in Winterswijk.

Vandaar gaan ze naar een lande-
lijk punt en worden daar verzend-
klaar gemaakt voor de arme per-
sonen in Oost-Europa.

Groep 5 Dorpsschool
naar Kasteel Hackfort

HACKFORTFEEST
"Er was eens een Baron van
Hackfort, die prachtig woonde
op het gelijknamige kasteel. Hij
hield zoveel van de Vordense
jeugd, dat hij speciaal aan de
Dorpsschool jaarlijks een be-
drag van zijn rijkdom schonk,
om zijn verjaardag te kunnen
vieren."

Was dit vroeger een feestdag voor
de hele school bij het kasteel, nu
gaat in november groep vijf de
tuin en het kasteel bekijken onder
deskundige leiding.

Dit jaar is gekozen voor een ande-
re opzet; nameüjk een speurtocht
met opdrachten in de vorm van
spelletjes. Na afloop was er, in de

kelder van kasteel Hackfort, voor
iedereen nog wat te drinken en
een krentenbol.

Al met al was het weer een heel
gezellige en geslaagde middag.

Op de foto zie je een aantal kinde-
ren die als een opgejaagde ree
door het bos moeten rennen.

Deze week zal in Vorden een
bloemenactie van start gaan,
waaraan een aantal onderne-
mers hun medewerking heb-
ben toegezegd.

De komende 72 weken kan het
gebeuren dat de bloemist bij u
aanbelt en u een fleurig gemengd
boeket bloemen overhandigt
waaraan een kaartje is bevestigd
met de tekst 'zomaar onverwacht
een attentie van de volgende on-
dernemers':
• Jim Heersink Haarmode
• Shoezz
• Foto Willemien
• Bakkerij Joop Bruggink
• Nagel en Haarstudio Jolind
• Siemerink opticien-juwelier
• De Vordense Tuin.

Als u die verrassing de komende
tijd te beurt valt, dan weet u dat u
dat te danken hebt aan deze deel-
nemers.

Deze zakenmensen laten hiermee
zien, dat zij het op prijs stellen u
als klant of toekomstige klant te
mogen begroeten, en dat zij een

persoonlijk gebaar in de vorm van
deze fleurige attentie naar u toe
willen brengen.

Juist in deze tijd waarin de band
van ondernemer naar klant vaak
steeds onpersoonlijker wordt en
een persoonlijk contact met de
zaak waar men koopt niet altijd
optimaal blijkt, is het onderhou-
den van persoonlijke kontakten
door middel van deze bloemen-
actie natuurlijk een bij uitstek ge
schikt gebaar.

VANDAAR DEZE
BLOEMENACTIE
De actie wordt gecoördineerd door
Eurofleur in Veendam die dergelij-
ke bloemenacties reeds meer dan
25 jaar in honderden plaatsen in
Nederland heeft opgezet.

Tot nu toe hebben dan ook meer
dan één miljoen gezinnen of al-
leenstaanden ooit een bloemetje
als gratis attentie van het bedrijfs-
leven ontvangen.

Ook u kunt dus mogelijk een der-
gelijk gebaar verwachten.

Advertorial

D66 Bronckhorst LIJST 5:
Vernieuwend en betrokken
De kracht van de grote platte-
landsgemeente zit in het bewa-
ren van de landschappelijke
waarden. Het behoud van het
plattelandskarakter is voor D66
maatstaf voor het beleid. D66
Bronckhorst heeft zeven kern-
punten voor de komende
raadsperiode in Bronckhorst:

INTERACTIE TUSSEN
INWONER EN GEMEENTE
D66wü:
- Goede uitwisseling van informa-

tie tussen inwoners en gemeen-
te over actuele onderwerpen, be-
sluiten, regels en vergunningen.

- Openbaarheid van bestuur, ten-
zij persoonlijke of zwaarwegen-
de zakelijke belangen in het spel
zijn.

- Het raadsprogramma voor 2005
na één jaar evalueren en verfij-
nen voor de periode 2006 - 2010.

SOBERHEID BIJ DE OVERHEID
D66 voorziet:
- Een raadsperiode van 2005 -

2010 met krappe financiën.
- De noodzaak om omvangrijke

projecten te toetsen aan behoef-
te en financiële haalbaarheid.

D66 dringt aan op:
- Soberheid.
- Efficiënte bedrijfsvoering.

RUIMTE OM TE LEVEN
D66 ziet:
- Uitbreiding van kernen en dor-

pen op geschikte terreinen bin-
nen of in de buurt van de be-
bouwde kom met woningen,
ook voor jongeren en ouderen.

- Vrijkomende bedrijfsruimten in
agrarisch gebied die een andere
bestemming krijgen voor huis-
vesting, zorg of milieuvriendelij-
ke bedrijvigheid. Dit vraagt
maatwerk van de gemeente.

PLAATS VOOR KLEIN-
SCHALIGE BEDRIJVIGHEID
D66 verwacht:
- Een actieve rol van de gemeente

bij het bevorderen van economi-
sche ontwikkelingen die passen
bij het karakter van Bronck-
horst.

- Structureel overleg tussen onder-
nemers en gemeente.

- Groei van toerisme en recreatie
die bij de schaal en het karakter
van de gemeente past.

STRUCTURELE OPLOSSINGEN
VOOR VERKEER
D66 let op:
- Een integraal verkeersplan voor

de gemeente Bronckhorst en af-
stemming met plannen van om-
liggende gemeenten en de pro-
vincie Gelderland.

MILIEU
D66 vraagt:
- Alert te zijn op milieu aspecten

van plannen en maatregelen.
- Bij de voorbereiding van plan-

nen op het gebied van ruimtelij-
ke ordening contact te onder-
houden met overkoepelende mi-
lieuorganisaties.

- Het herstel en onderhoud van
karakteristieke houtwallen en
kerkenpaden, agrarisch natuur-
beheer of waterberging, te be-
vorderen.

WELZIJN, WERK EN ZORG
D66 benadrukt:
- Het belang van een samenhan-

gend jongerenbeleid.
- De wens dat ouderen zo lang

mogelijk in hun vertrouwde om-
geving kunnen wonen.

- De noodzaak van een goede
kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening.

Op de website www.d66bronck-
horst.nl vindt u het volledige pro-
gramma en de kandidaten. Lijst-
trekker is Anneke Hacquebard uit
Hummelo, nu lid van de gemeen-
teraad van Hummelo en Keppel.
Ga in elk geval stemmen op woens-
dag 17 november, D66 rekent op
U.

PaardeMelkerij Sand
Komt 17 november a.s. een
avond in de Herberg uitleg ge-
ven van de voordelen van medi-

cinale Paardemelk, ook zoals
crème of zeep. NJJ.V.P. vrouwen
van nu afdeling Vorden.



Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Kampioentje
4 halen - 3 betalen

Aardbeiensnitje
€4.00

DE HELE WEEK:

Roomboter amandelstaaf
€3.00

Oogstbrood 4oogmm € 0.75

StfMa
Dames - heren

en schoonheidssalon

Hetjebbink45 • 7251 BJ Vorden

Voor een afspraak 0575-463066

Tegen inlevering van deze coupon € 2,50
korting op een complete gezichtsbehandeling.

Geldig tot 30 nov. 2004

Kunt u ook iets doen
voor de Zonnebloem?

mee aan ons nieuwe
vakantieschip. _

Doneer uw bijdrage op giro 145

WEST Video Produkties
Laat uw waardevolle herinneringen

niet verloren gaan.

Zet uw 8 mm-film op DVD of video.

Ook de formaten VHS, S-VHS, VHS-C, Vi-

deo-8, Hi-8 en Digital-8

kunnen op DVD gezet worden.

Voor meer informatie:
tel. (0575) 55 30 95 / (020) 676 10 73
of e-mail: edwestervoorde@hetnet.nl

fólein Brinke

Top-20 DVD voor slechts € 9,99
of 1950 power points

Na tankbeurt van minimaal 25 liter. Keuze uit o.a.

Finding Nerno Something's Gotta Give
Pietje Bell 2 The Haunted Mansion
Li on King 2 The Passion of the Christ
Pinokkio Matrix Revolutions
En vele andere top dvcTs

Tankstation Klein Brinke B. V.
Zutphenseweg 85
Vorden tel. 0575-551256

TOTAL.

Uitslag Kinderboekenweek 2004

Kleurplaat:
1. Kelly Gotink, 2. Sophie Kooien, 3. Wout Engels.

Bouwplaat:
1. Lina Janssen, 2. Linsey Pardijs, 3. Jorick Benjamins.

Instrument:
1. Esther Tuinman, 2. Rianne Fokkink, 3. Milou Wolsing

Alle kinderen van harte gefeliciteerd!
Je kan je prijs ophalen bij ons in de boekhandel!

Er is een tentoonstelling in de bibliotheek van alle
zelfgemaakte kleur-, bouwplaten en instrumenten.

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

Raadhuisstraat 20 • 7251 AB Vorden
Telefoon (0575) 55 3100

Fax(0575) 55 37 31

z IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB, STICHTING VLUCHTEUNG, TEAR

F A M I L I E
DRUKWERK

drukker i j

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

DINSDAG T/M ZATERDAG

Nieuwe oogst
Spaanse grote navel sinaasappels

-.9810 voor

Triomix paprika's A QO
zak a 3 stuks € W • *f O

Heerlijke zoete witte druiven

kilo NU € l • J U

Roomwitte champignons

bak a 250 gram € \Ji m

Stoofpeer Gieser Wildeman

2 kilo voor € l • 9 W

Vers geschrapte worteltjes
n Q Q500 gram NU € V • ̂  ̂

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

Klein
Westland

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN
TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES

De salade v/d week is deze keer onze heerlijke

Witte kool - ham salade

c1.50250 gram nu

Panklaar

aardappeltjes met
spek en ui

€ ' 5500 gram nu

Plant voor de winter
• Dakplatanen • Dakmorus

• Leilinden

• Bol Catalpa

• Bol Prunus

• Haag beuken

• Haag coniferen

Leiplatanen

Bol esdoorn

Bol Essen

Haag meidoorn

Haag Ligustrum

Alle soorten beplanting voor
uw tuin. Ook voor een kadobon
kunt u bij ons terecht.

BOOMKWEKERIJ • TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

HALFMANev
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

N.B. Denk op de rotonde aan de afslag



Zilveren tentoonstelling P.KV.

Jubilarissen v.l.n.r.: Gerrit Lenselink 25 jaar lid P.K.V.; Henk Berenpas 25 jaar lid
P.K.V. en jan Marlens 40 jaar lid N.K.B.

Voorzitter Gerrit Lenselink van
de Pluimvee- en Konijnenver-
eniging Vorden e.o. (P.KV) toon-
de zich dit weekend zeer tevre-
den over de belangstelling voor
de "zilveren" tentoonstelling
die vanaf vrijdag tot en met
zondag in de Kapel in het
buurtschap Wildenborch werd
gehouden.

Om de jeugd te stimuleren en hen
te begeleiden heeft PKV een aantal
jaren geleden de wedstrijd "Kind
en Dier" in het leven geroepen.

Daarbij worden de kinderen met
hun lievelingsdier voorafgaande
aan de tentoonstelling, thuis door
een jury bezocht om het dier te be-
oordelen op huisvesting, omgang
en verzorging.

Tijdens de tentoonstelling volgt
nog een tweede beoordeling op
verzorging en conditie. De kantine

in de kapel puilde zaterdagmid-
dag bijkans uit toen voorzitter Ger-
rit Lenselink de prijzen uitreikte.
Er viel één kip in de prijzen.

Bram Weenk was er zeer verguld
mee dat zijn Antwerpse Baard
Kriel" had gewonnen, hoewel hij
aanvankelijk moeite had met de
naam van zijn lievelingsdier. In
een gesprekje met Gerrit Lenselink
had Bram het over de "Belgische
braadkip"!!

Wat de tentoonstelling in zijn al-
gemeenheid betreft, niets dan lof
van de zeven keurmeesters die de
65 dieren van de bijna 300 inge-
zonden hoenders, konijnen, sier-
duiven en cavia's bekroonden met
het predikaat Fraai. Tijdens de ope-
ning van de tentoonstelling wer-
den vier leden in het zonnetje ge
zet. J. Martens uit Vorden kreeg
door voorzitter Lenselink de gou-
den bondsspeld uitgereikt vanwe-

r i

'h

ge zijn 40 jarig lidmaatschap van
de Nederlanse Konijnen-, Cavia- en
Knagerliefhebbers Bond (N.K.B) H.
Berenpas en G. van Zeeburg zijn 25
jaar lid van PKV. Ook zij werden
gehuldigd. Voorzitter Gerrit Lense-
link werd vanwege zijn 25 jarig lid-
maatschap van PKV door tweede
voorzitter H. Gosselink gehuldigd.
Alle jubilarissen kregen een pla-
quette uitgereikt. Voor de dames
was er een bloemetje.

Uitslagen Hoofd-ereprijzen:
Mooiste grootste hoen Vorwerk:
E.H. Ruesink, Hengelo
Mooiste dwerghoen Modern Engel-
se Vechtkriel: H. van Heerde, Vor-
den
Mooiste sierduif Pauwstarrt: mevr.
M. D. Zevenhoeken, Vorden
Mooiste konijn Rode Nieuw Zee
lander: J. Bakering, Ruurlo
Mooiste cavia Borstelhaar: T. Ze-
venhoeken, Vorden
Mooiste hoen jeugd Hollandse
Hoen: Bart Tiessink, Vorden
Mooiste dwerghoen jeugd Hol-
landse Kriel: Sil Ruesink, Hengelo
Mooiste konijn jeugd Thrianta:

Sharon Eggink, Hengelo.
Mooiste konijn C- klasse Rode
Nieuw Zeelander G. Lenselink, Vor-
den
Mooiste koninen C- klasse jeugd
Franse Hangoor: Jory Brummer,
Vorden
Mooiste collectie 4 dieren:
Hoenders: H.van Heerde, Vorden
13 punten
Dwerghoenders: B. van Dijke, Lo-
chem 12 punten
Konijnen: G. Lenselink, Vorden 16
punten.

Uitslagen "Kind en Dier":
Cavia's: Ie prijs Lindsey en Lars
Pardij s uit Vorden; 2e prijs Bram
Weenk, Vorden
Konijnen: Ie prijs Anouk Kolk-
man, Vorden; 2e prijs: Carolijn

. Benjamins, Emiel Besselink, Dian
Lenselink, Jorick Benjamins, Robin
Reintjes, Nick Reintjes en Robin
Kolkman ( allemaal uit Vorden).
Verder een tweede prijs voor Sven
Janssen uit Baak en Twan Bolwien-
der uit Drempt.
Hoenders: Ie prijs Bram Weenk,
Vorden.

Prijsuitreiking bij Bakker Joop 'Stenen vertellen iets over de
prehistorie van de sterren'

De winnares van de Kubus prijs-
vraag is mevrouw M. Ruessink
geworden. Zij won een rijk ge-
vulde broodmand. Er waren 2

troostprijswinnaars, zij won-
nen een vlaaienbon.

Het aantal broodjes in de kubus

was 183. De troostprijswinnaars
hadden 182 geschat. We willen
iedereen danken voor de vele bloe-
men en attenties.

De ANBO-afdeling Vorden orga-
niseert vrijdag 12 november om
14.00 uur in het Dorpscentrum,
zaal 't Stampertje, een bijeen-
komst voor leden en overige be-
langstellenden. Dan houdt de
heer PAJConing een dialezing
over bovengenoemd onder-
werp. De spreker geniet met na-
me bij trouwe luisteraars van
radio Gelderland bekendheid
door zijn medewerking aan de
wekelijkse rubriek "Sterren-
wacht".

Na verluidt bestaan er in Europa
ruwweg vijftigduizend prehistori-
sche monumenten, welke alle-
maal circa vier- tot vijfduizend
jaar oud zijn. Ofschoon de vorm
verschilt bestaan de monumenten
uit los gestapelde stenen. Er zijn
steencirkels, enkele staande ste-
nen, tafelvormige objecten of rijen
stenen. Onze hunebedden kunnen
hier ook toe gerekend worden.
Waarom deed men dat? Met welk
doel?

In die tijd bestond de totale Euro-
pese bevolking uit plusminus één
miljoen mensen. Wat een presta-
tie voor die mensen die niet ouder
werden dan gemiddeld 30 jaar.
Stonehenge (Eng.) is wel het be-
kendste en drukst bezochte monu-
ment. Het was met betrekking tot
Stonehenge dat er sprake zou kun-
nen zijn van een astronomische
betekenis. Het bleef gissen. De leef-
wijze en de gedachten van de bou-

wers blijven verborgen. De stenen
blijven zwijgen. Intrigerend. Het
totaal is nauwelijks een beetje te
overzien. Een onbekend aantal
projecten is in de lange geschiede-
nis gesloopt en voorgoed verloren
gegaan. Pas toen de veranderingen
van de baanparameters van de aar-
de nauwkeuriger bekend werden
was het mogelijk om terug te reke-
nen naar het vermoedelijke tijd-
stip van de bouw. Afmetingen, ma-
ten en richtingen konden toen in
relatie worden gebracht met op-
en ondergaan van zon, maan en
belangrijke sterren.

Met gebruik van dia's zal de heer
Koning eerst de astronomische ba-
siskennis nader toelichten, wat
noodzakelijk is om de interpreta-
ties van ligging en oriëntatie te be-
grijpen. Dan bezien we onder be-
geleiding van de spreker eerst Sto-
nehenge, Silbury Hill en Avebury
in Engeland en Carnac in Bretag-
ne, Frankrijk.

Na de pauze Quiberon en Locma-
riaquer. Van het eilandje Gravrinis
met de wonderlijke spiralen ste-
ken we over naar Ierland. In de
grafheuvel van New Grange vin-
den we dezelfde soort spiralen.
Ook in Amerika zijn merkwaardi-
ge steenstructuren. In ons land is
ook van alles aan de hand. Het
gaat om twee kunstwerken, beide
in Gelderland en van recente tijd.
Het belooft een leerzame middag
te worden.



De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw h rtikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij
uw stoomgoed

interieuradviseur

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

Gevraagd in boomkwekerij

hulp voor de
zaterdag

leeftijd v.a. ± 15 jaar

Stamppotten uit 7 cn
Grootmoeders keuken €f,DUp.p.

BOOMKWEKERIJ • TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

HALFMAN BV
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 14 24

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

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

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

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

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

PvoA
De PvdA houdt op woensdagavond 10 november in zaal Leemreis,

Spalstraat 40 7255AD Hengelo een verkiezingsavond. Aanvang 20:00 uur.
Zaal open om 19:30.

Gasten zijn, naast de kandidaten op de PvdA lijst voor de gemeenteraad-
verkiezingen, Rob Oudkerk, oud lid van de Tweede Kamer en voormalig
wethouder van Amsterdam en Jeroen Dijsselbloem, lid Tweede Kamer
en contactpersoon voor onze regio. Discussieleider is Peter Glasbergen.
Thema van de avond: Jong en oud.tomen in Bronckhorst
Wij nodigen dan ook iedereen van harte uit om met de kandidaten en
de gasten te discussiëren over genoemd thema.

Rob Oudke Jeroen Dijsselbloem

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus" waar elke zaterdag
en zondag vanaf 14.00 uur 20 soorten schnitzels- en kipgerechten
worden geserveerd, waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip, het

bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes, drum-
sticks en kipschnitzels

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto.hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Reserveer vroegtijdig voor de Kerst

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

17 november

Breng uw STEM
uit Het is belangrijk!

\^ VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

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

«T* TUINONTWERP -:•:-
TUINAANLEG (RENOVATIE)

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

* VIJVERS #
*

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

Fax: (0575) 44 17 15

GRATIS pillewegge of kans op KORTINGEN

tijdens ACHTERHOEKSE WEEK

lm Zaterdag
november

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Kom voor de mooiste mode met
kans Op de HOOGSTE KORTINGEN

naar Dut/l/er Zutphen!

In samenwerking met Bakkerij Kuiper organiseert Duth/er-Zutphen een gezellige
ACHTERHOEKSE WEEK van 6 t/m 13 november a.s.

Een week lang uw aankopen doen in een Achterhoekse sfeer. Wij trakteren op koffie met grote plakken pillewegge. Pillewegge is brood met
heel veel krenten en rozijnen: Echte Achterhoekse specialiteit, volgens eeuwenoud recept gebakken door Bakkerij Kuiper.

uthler
Murray Mode

Zutphen

BEPAAL ZELF UW KORTING: MAAK KANS OP

10, is, 20 OF ZELFS 25% KORTING!

Troelstratean 39-40 Zutphen (v.a. Ziekenhuis ri. De Stoven - rotonde rechts - 2e str. links) • Telefoon (0575) 52 60 80
GRATIS parkeren voorde deur • maandagmorgen gesloten • vrijdag koopavond tot 20:30 uur

IN
stylingbureau

Verhuizen, bouwen
of verbouwen?
Zoekt u een andere
indeling en inrichting
voor uw huis of tuin?

Wij voorzien u van
ideeën en originele
oplossingen.
Wij adviseren op het
gebied van meubels,
kleur, licht enz.

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

www.in-stijl.nl



Peuterspeelzaal 'Peuterpret' Wichmond
vierde 30 jarig bestaan met taart en spelletjes!

Najaarsconcert 'Sursum
Corda' in het teken van
naderend concours

Een gezellig sfeertje, zaterdag-
middag in het Withmundi ge-
bouw in Wichmond, waar de
peuterspeelzaal "Peuterpret"
het 30 jarig bestaan vierde. Het
was voor de circa 40 peuters en
" aanhang" een echt feest dat
werd opgeluisterd door een
tweetal clowns.

De kinderen konden zich laten
schminken, er werden wedstrijd-
jes gehouden in het versieren van
plakjes cake. Er was zelfs een "heu-
se" disco met muziek en lampjes.
De peuters en ook de ouders geno-
ten volop. Ook voor de vijf leid-
sters: Johanna Dijkman, Rikie Bes-

seling, Monique Jansen, Dirry van
Til en Renske Ellenkamp was het
een feestelijke middag. Zij werden
namens de ouders door Bianca
Schuurman verrast met een "ver-
jaarstaart" en bloemen. Ook kre-
gen de leidsters door Esther Bak-
ker, voorzitter van de peuterspeel-
zaal, bloemen aangeboden.
In haar toespraak had Esther Bak-
ker nog een belangrijk verzoek
aan de politici van de nieuwe ge-
meente Bronckhorst: " Zorg er
voor dat de peuterspeelzaal in
Wichmond in de toekomst op de
zelfde wijze zal worden voortge-
zet. We hebben thans een goed ge-
meentelijk overleg. De ouders zijn

zeer betrokken bij het kleinschalig
gebeuren hier. We hebben al eens
eerder een probleem gehad, in
1989 toen Wichmond bij Vorden
werd ingedeeld. De subsidies wer-
den minder. Onze peuterspeelzaal
werd zelfs met sluiting bedreigd.

Gelukkig is alles nog ten goede ge
keerd en werd de subsidie alsnog
opgetrokken. Wij hopen dat wij
hier in Wichmond niet weer in
een zelfde soort situatie verzeild
raken. De peuterspeelzaal "Peuter-
pret" heeft in de afgelopen 30 jaar,
haar bestaansrecht overduidelijk
bewezen", zo sprak een bewogen
voorzitter Esther Bakker.

Vogelshow 'De Vogelvriend'
Het afgelopen weekend vond er
in 't Stampertje (Dorpscentrum)
de show van de vogelvereniging
"De Vogelvriend" plaats. De
keurmeesters A.J. Erpeka uit
Rheden (kleurkanaries), G.
Koenderink uit Hengevelde
(postuurkanaries) en A.P.
Braam uit H aalderen (exoten en
parkieten) toonden zich zeer te-
vreden over de kwaliteit van de
ingezonden vogels. In totaal wa-
ren er circa 180 vogels door de
leden bijeen gebracht. Ondanks
de optimistische geluiden van
de keurmeesters toch wel zor-
gen richting toekomst en dan
met name door Bennie Hors-
ting, technisch adviseur van de
club.

Zegt hij: " Het ledental van de ver-
eniging is de afgelopen jaren wel-
iswaar stabiel gebleven, toch heb-
ben wij moeten constateren dat
het aantal leden dat actief vogels
kweekt voor wedstrijden, steeds
minder wordt. Heeft deels te ma-
ken met de vergrijzing van onze Ie
den, maar wat ook meespeelt is
dat jongere leden geen verplich-
tingen meer willen hebben. De vo-
gelvereniging in Zelhem worstelt
met dezelfde problemen.

Beide clubs zijn aangesloten bij de
Algemene Nederlandse Bond van
Vogelhouders. Wellicht kunnen
we in de toekomst met het oog op
de nieuwe gemeente Bronckhorst,
samen wat gaan doen. Ook willen
we de mogelijkheid onderzoeken
of er hier in Vorden belangstelling
is om een jaarlijkse tentoonstel-
ling met de klein dieren sport te

organiseren", aldus Bennie Hors-
ring.

UITSLAGEN VOGELSHOW:
Hoofdgroep kleurkanaries: Stam-
men 4 vogels (agaat met rood) l
GJ. Schumaker 362 punten; 2
M.H.W. Borgonjen (geel schimmel)
359 punten
Stammen 4 vogels (Mozaïek ) l B.
Horsting 364 punten.
Hoofdgroep postuur: l WA Beren-
dsen (Gloster) 367 punten; l M.B.
Borgonjen (Five fancy) 364 punten.
Hoofdgroep kampioen: l B. Hors-
ting (Mozaïek) 92 punten
Hoofdgroep Postuur: l WA Beren-
dsen (Gloster) 92 punten
Hoofdgroep Exoten: l JA Berend-
sen (Zebravink) 90 punten
Hoofdgroep Grasparkieten: l K.
Bink 91 punten.
Hoofdgroep Agaporniden: l H.van
Amstel (Fisheri) 91 punten
Hoofdgroep Grote Parkieten: l
WJ.M. Peters (Halsband parkiet) 91
punten.
Klassement (5 beste vogels van één
soort): l en kampioen WA. Beren-
dsen 456 punten; 2 H. van Amstel
455; 3 W.J.M. Peters 454; 4 B. Hors-
ting 453; 5 M.B. Borgonjen 451.
"Dit laatste klassement hebben wij
ingesteld om elkaar scherp te hou-
den", aldus Bennie Horsting.

GOUDEN JUBILEUM HENK
HARMSEN
Vrijdagavond werd Henk Harmsen
door Kees Bink, voorzitter van " De
Vogelvriend "in het zonnetje ge
zet. Vanwege zijn 50 jarig lidmaat-
schap kreeg hij de Bondsspeld
overhandigd. Henk Harmsen had
al op zeer jonge leeftijd belangstel-

ling voor vogels. Hij ging op 6 jari-
ge leeftijd al bij mensen in de
buurt, die vogels kweekten, een
kijkje nemen. Henk: " Wij woon-
den destijds aan de Baakseweg.
Toen ik 12 jaar was mocht ik van
mijn ouders in een kleine volière
een paar vogels houden. De eerste
vogels die ik had waren roodkuif
kardinalen (tropische vogels)

Jan ter Loo en Ab Meenink, be
stuursleden van de vogelvereni-
ging "Vorden en Omgeving"
(thans dus "De Vogelvriend ) had-
den gehoord dat ik vogels hield. Zij
kwamen bij ons thuis kijken en
haalden mij over om lid te wor-
den" zo zegt hij. Henk ging gelei-
delijk aan over op parkieten.

Op gegeven moment had hij er
meer dan 50. In de loop der jaren
heeft hij met zijn vogels regelma-
tig deelgenomen aan streekten-
toonstellingen, gewestelijke ten-
toonstellingen e.d. Henk Harmsen:
"Het absolute hoogtepunt was
toch wel toen ik in Breda met een
Lutino grasparkiet kampioen van
Nederland ben geworden".

Binnenkort gaat hij in de tuin ach-
ter zijn woning aan de Hanekamp
het hok veranderen. Het ligt in de
bedoeling dat hij dan alleen gras-
parkieten gaat kweken. Henk:
"Dat is ook de lol dat ik eraan be
leef, het kweken van de vogels en
zorgen dat je er dan mooie vogels
uithaalt. Het is met het kweken
wel een vereiste dat je veel geduld
moet hebben", zo zegt de man die
dagelijks wel een paar uurtjes met
zijn hobby bezig is.

Voorafgaande aan het najaars-
concert (waaraan ook medewer-
king werd verleend door "Edel-
weisz" uit Berg en Dal) dat zater-
dagavond in de Christus Ko-
ningkerk door Sursum Corda
werd gegeven, werd er s' mid-
dags nog volop gerepeteerd.
Met de bedoeling om de laatste
puntjes nog even op de "i" te
zetten.

Dirigent Wolbert Baars had daar
een speciale bedoeling mee, want
de muziek die Sursum Corda deze
avond speelde, zal ook ten gehore
worden gebracht in Enschede,
waar de Vordense christelijke mu-
ziekvereniging op 20 november
zal meedoen aan een concours.
Aanvankelijk zou het orkest pas in
2005 op concours gaan, maar van-
wege het jubileumjaar is dat ver-
schoven naar 2004.

Wolbert Baars ziet het meedoen
aan een concours van groot belang
voor de ontwikkeling van het or-
kest. "De jeugd ervaring op laten
doen. Het gaat mij niet zozeer om
het scoren tijdens een dergelijk
concours, wel moetje er als orkest
een goed gevoel aan overhouden",
zo sprak hij.

Het "goede gevoel" bleek zaterdag-
avond duidelijk aanwezig, want in
de Christus Koningkerk met haar
prachtige akoestiek, na afloop te
vreden en opgeluchte gezichten
bij de leden van het orkest. Vier
van de vijf nummers zullen straks
ook in Enschede gespeeld worden.
Eén van de nummers, het prachti-
ge gespeelde "Alpina Saga", waar-
bij de componist Thomas Doss
zich heeft laten inspireren door de
bergen. Alle natuurlijke elemen-
ten die er in de bergen heersen,
kwamen daarbij muzikaal naar
boven, daarbij ondersteund door
de vocale geluiden van enkele or-
kestleden. De zaal luisterde " muis-
stil " toe!

Een ander muzikaal " hoogstand-
je" werd geleverd in het nummer "
Ratatouille Satirique" van de com-
ponist Erik Satie. Johan de Meij or-
kestreerde drie korte werkjes.
Componist Erik Satie, geboren in

1866 te Honfleur (Normandië ) is
één van de meest markante per-
soonlijkheden uit de Franse mu-
ziekgeschiedenis. Hij schreef luch-
tig onderhoudende werkjes en een
aantal balletten. Erik Satrie werkte
samen met vrijwel alle grote kun-
stenaars uit zijn tijd zoals Pablo Pi-
casso, Jean Cocteau e.d.

Het stuk dat Wolbert Baars voor
zijn orkest had uitgezocht bestond
uit drie delen, de 'Prélude', 'Rêverie'
(een langzaam gespeeld midden-
stuk) en "Le Piccadilly" een prettig
in het gehoor liggende mars. Be
gon Sursum Corda de avond met
"Yorkshire Ballad", een muziek-
stuk met een mooi einde, het or-
kest eindigde met het spetterende
"Broadway" naar de beroemde
New Yorkse straat met al zijn
theaters.

Het najaarsconcert bestond dus
uit twee delen. Voor de pauze was
er het optreden van "Edelweisz"
uit Berg en Dal met als bijzonder-
heid dat het orkest wordt gediri-
geerd door Vordenaar Cor Lam, die
overigens later op de avond zelf
meespeelde met Sursum Corda.
Voor de goede orde, Edelweisz is
geen Egerlanderkapel maar een
fanfare uitgebreid met een aantal
fluiten. Eén van de nummers "Sol-
daat van Oranje" is met name de
laatste tijd bekend van het pro-
gramma "Verkiezing grootste Ne
derlander aller tijden", werd
prachtig vertolkt.

Het pittige stuk "Ross Roy" heeft
betrekking op een 19e eeuwse villa
in Brisbane (Australië) waar op ge
geven moment ook het symfonie
orkest van de stad huisde. Het in-
spireerde Jacob de Haan er een
muziekstuk aan te wijden en het
inspireerde Edelweisz er iets
"leuks" mee te doen. Het orkest
oogstte eveneens veel applaus bij
het spelen van een selectie uit de
"West Side Story" van Leonard
Bernstein in een arrangement van
Hans Koldits. Na afloop van het
concert overhandigde voorzitter
Christiaan Wichers een bloemetje
aan de beide dirigenten Cor Lam
en Wolbert Baars en aan ladyspea-
ker Willy Ribbink.

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
ideale beheerder voor kasteel Vorden
De gemeente Vorden heeft aan-
gegeven een nieuwe bestem-
ming te zoeken voor kasteel
Vorden. Gaat het kasteel naar
de meest biedende of staan
duurzaam beheer en toeganke-
lijkheid voorop? Geldersch
Landschap en Geldersche Kas-
teelen zijn bereid om het kas-
teel en het landgoed opnieuw te
herenigen en duurzaam in
stand te houden voor de ge-
meenschap.

Het beheer van kasteel en land-
goed Vorden is eeuwenlang in één
hand geweest. Vanaf 1956 dreigde
het landgoed echter ten prooi te
vallen aan verkaveling en bebou-
wing, tot Stichting Het Geldersch
Landschap het in 1974 kocht en
het daarmee redde van de dreigen-
de ondergang.

Volgens afspraak werd het kasteel
in handen gegeven van de ge
meente Vorden, die het restaureer-
de en in gebruik nam als gemeen-
tehuis.

Nu de gemeente Vorden heeft aan-
gegeven afstand te willen doen
van haar bezit lijkt het bijna van-
zelfsprekend dat het kasteel weer
zal worden overgedragen aan Gel-

dersch Landschap. Het beheer van
landgoed en kasteel zou daarmee,
zoals eeuwenlang het geval was,
opnieuw in één hand komen. Dit
sluit naadloos aan bij de doelstel-
ling-van Geldersch Landschap en
Geldersche Kasteelen: duurzame
instandhouding van cultuur en
natuur in Gelderland.

De stichtingen hebben ruime erva-
ring met en bezitten de kennis om
een dergelijke landgoed te behe
ren, waardoor de toegankelijkheid
en de maatschappelijke functie
van de bezittingen zijn gewaar-
borgd.

Enkele voorbeelden van succesvol
geïntegreerd beheer van een land-
goed met zijn historische gebou-
wen zijn: huis en tuin Verwolde te
Laren, kasteel en park Rosendael
te Rozendaal en landgoed De
Schaffelaar te Barneveld.

Geldersch Landschap en Gelder-
sche Kasteelen zijn niet in staat
diep in de buidel te tasten voor een
dure aankoop. Wel garanderen zij
duurzame instandhouding en een
publieksfunctie van huis en goed,
waar elke Vordenaar, elke Gelder-
lander, kortom waar iedereen mee
gebaat zal zijn.



*tOSBARGNDSGN
Voor persoonlijke aandacht...

crtOSBARENDSEN
Voor persoonlijke aandacht...

MOGEN WE JE TRAKTEREN?

We hebben hard gewerkt en onze nieuwe winkel bruist van de energie.
Donderdag 11 november openen we om 9.0O uur onze deuren en dan is het 3 dagen lang feest.

ü/Mir u
Voor iedere bezoeker ligt er een gratis make-up tasje klaar. Dit geldt van 1 1 t/m 1 3 november,

kom wel snel, want op = op.

Vrijdag is er van 1 4.00 tot 1 8.OO uur een gezellige clown aanwezig om de kids te trakteren
op figuurballonnen en overheelijke popcorn.

U kunt een gratis make-up aan laten brengen bü onze John v. G. visagiste. Maak een afspraak in de winkel,

Ook voor de tieners van Vorden e.o. hebben we een supercool spektakel.
Voor een avondje stappen laat je jou make-up adviseren door schoonheidsspecialiste 'Harma'.

Laatje verrassen en neem gerust je vriendin mee! Van 1O.OO- 17.00 uur.

tOS BARGNDS6N Zutphenseweg 3, 7251 DG Vorden, tel. (0575) 55 40 82



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

uit de

BRONCKHO
Nog één keer komt de politieke karavaan, en wel op
zaterdag 13 november vanaf 11.00 uur op de markt in Zelhem.
Het wordt een drukte van belang, want Sinterklaas komt ook!

dereen is van harte welkom op de verkiezingsavond
!7 november in en rond gemeentehuis Zelhem^

Breng uw stem uit en kom ook naar de afsluitende avond in en rond het
gemeentehuis Zelhem. Daar zijn de uitslagen, en kunt u praten met poli-
tici en met elkaar. U bent van harte uitgenodigd! Organisatie: radio Ideaal.

Laat uw stem nu ook horen!
Dit is de laatste van de tien artikelen over de verkiezingen, waarin alle zes de politieke partijen van
Bronckhorst aan het woord kwamen. Op 17 november bent u aan de beurt. Vergeet niet te stemmen
op deze allereerste verkiezingen van uw nieuwe gemeente. Samen maken we er wat moois van!

jongens ik denk
dot we de of slag naar
Bronckhorst hebben

gemist.

Zaterdag 13 november
11.00 - 15.00 uur

Blijf op de hoogte en kijk ook op:

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

www.contact.nl
Voor meer informatie over deze krant

www.bronckhorst.nl
Er is al het een en ander te vinden op de website van de toekom-
stige gemeente. Kijk bijvoorbeeld eens naar de foto's van de
bouwvan het tijdelijke gemeentehuis.
En de politieke partijen:
www.d66bronckhorsLnI
www.wdbronckhorstjü
www.cdabronckhorst.nl
www.bronckhorst.pvda.nl
www.groenlinksbronckhorst.nl
www.bronckhorst.sgpchristenunie.nl

Bronckhorst wordt groot en modern, vooral in de manier waarop bestuurd gaat worden.
U kunt ook na de verkiezingen uitgebreid meepraten.

Een rekenmachine is dom. Beter gezegd, een rekenmachine is zo knap als degene die 'm gebruikt. Als je alleen wilt
optellen of aftrekken, gaat die rekenmachine niet op eigen houtje worteltrekken of procenten berekenen. Net zo goed
kun je stellen dat de politiek zo saai is als wij 'm maken. Wie vindt dat er in de gemeente niets bijzonders gebeurt, heeft
wellicht zelden een politicus, een commissie- of raadsvergadering bezocht, iets 'recht voor z'n raap' gevraagd of een idee
aangedragen. Daar is natuurlijk niets mis mee, tenzij u meer leven in de brouwerij wilt. Dat kan! Sinds in april 2002 het
dualisme in de gemeenten werd ingevoerd, is uw mening steeds belangrijker geworden voor de besluitvorming.

VROEGER
De taak van de gemeenteraad is veranderd. Tot april 2002 werden belangrijke zaken (vrijwel onzichtbaar) achter de scher-
men besproken. Raadsleden keken de wethouders - die tegelijk ook raadslid waren - over de schouder. Als uitvoerders
van het beleid voelden ze zich direct verantwoordelijk voor de besluiten die het college nam. Daar waren ze zo druk mee
dat ze geen tijd over hadden om samen met burgers na te denken over beleid, om zelf vraagstukken op de agenda te zet-
ten of oplossingen te bedenken. Ook worstelden ze zich dikwijls door een flinke papierbrij van Voorgekookte thema's'.
Gevolg: 'Jan met de Pet' baalde. Waar bleef zijn partij? Wat had ie nou te vertellen? Dat moest dus anders: met dualisme.

NU
In het duale stelstel zijn wethouders geen lid meer van de raad, en is de raad geen uitvoerder meer van het beleid. Nu
geeft de raad opdracht aan Burgemeester & Wethouders om taken uit te voeren, en controleert of dat inderdaad goed ge
beurt. Omdat raadsleden onafhankelijker zijn geworden, kunnen ze het college gemakkelijker aan de tand voelen. Ook
moet de raad nu intensief contact met de burgers onderhouden, en hebben burgers meer invloed. Dat is voor iedereen
een uitdaging. De kloof tussen burgers en politici (overigens zijn dat ook burgers!) is al kleiner geworden, maar het kan
nog veel beter. Daarom begint Bronckhorst straks met een andere commissiestructuur, die past bij de taken van de raad
in het duale systeem.

TWEE COMMISSIES
Momenteel heeft elke gemeente nog allerlei commissies, bijvoorbeeld voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Financiën of Soci-
ale Ontwikkeling. In Bronckhorst zijn straks nog maar twee raadscommissies: een commissie beleidsontwikkeling, en een
commissie evaluatie en controle. In de eerste commissie wordt alle informatie verzameld en besproken die nodig is om
goede besluiten te kunnen nemen. Daar is dikwijls uw kennis bij nodig! U weet immers hoe u bepaalde zaken wilt heb-
ben. Een mooi moment voor inspraak, want de raad kan op grond van wat in deze commissie wordt besproken een stand-
punt innemen en kiezen voor bepaald beleid. Zoals gezegd voeren Burgemeester en Wethouders dat beleid uit. De com-
missie evaluatie en controle gaat vervolgens toezien of dat goed gebeurt. Ook hier geldt weer dat uw stem belangrijk is.
Want politici kunnen nog geen gedachten lezen. Oftewel: u stemt op 17 november, maar u kunt ook daarna nog heel
vaak uw stem laten horen. U bent meer dan welkom, u bent nodig. Bronckhorst is van ons allemaal.

MEER WETEN?
Zie ook: http://www.vernieuwingsimpuls.nl

BRONCKHORST i.o Hengelo Steenderen Zelhem Hummelo & Keppel



E W S N F O R M A T E

CDA lijst 1: Een sterk platteland 'met elkaar, voor elkaar*
De titel van ons verkiezingsprogramma is veel belovend,
'met elkaar, voor elkaar'. Dat staat voor samen aan de
slag, samen met en voor de burger van Bronckhorst er
iets goeds van maken.
Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want zit de burger te
wachten op een grote gemeente Bronckhorst? De herin-
deling is toch eigenlijk over hen heen gekomen? Dat is zo
en zo voelen veel inwoners van ons gebied dat. Er zijn
veel vraagtekens: voor het CDA een uitdaging om een
goed bestuur neer te zetten. Daarvoor zijn actieve raad-
sleden nodig willen luisteren naar en spreken met de be-
volking in alle kernen. Het CDA wil dat onder andere
doen door:
• maandelijks spreekuur te houden,
• organisaties en clubs uit te nodigen ofte bezoeken,
• werkbezoeken af te leggen in de kernen.

Het CDA zal burgers aanmoedigen zich te laten horen.
Dat kan bijvoorbeeld doordat bewoners dorpsraden op-
richten. Raden, die gevraagd en ongevraagd adviezen
aan raad en college kunnen geven. Het CDA wil tevens
voor elke kern een vaste wethouder als aanspreekpunt
en coördinator voor het college. Zo wil het CDA met el-

kaar en voor elkaar werken
aan een sterk platteland.
Vaak horen we zeggen dat al-
les in zo'n grote gemeente
uniform moet worden. Dat is
niet zo. Dorpen en kernen be-
houden hun eigen identiteit.
Inwoners zorgen immers sa-
men voor gemeenschapszin,
saamhorigheid en cultuur in
hun dorpen. Het gemeentebe-
stuur kan dit alleen bevorde-

ren en aanmoedigen. Daarom zal Hengelo dus Hengelo
blijven, en hetzelfde geldt voor Zelhem, Vorden, Steende
ren en Hummelo en Keppel. Samen met al die andere
kernen vormen zij wel de grote plattelandsgemeente
Bronckhorst. Het CDA wil dat de gemeente voorwaarden
schept (onder andere: woningbouw voor jongeren en
starters, behoud van voorzieningen) zodat het gemeen-
schapsleven in stand kan blijven. Wij, kandidaten van
het CDA, zijn er klaar voor om deze klus te klaren en van
de nieuwe gemeente Bronckhorst een sterke plattelands-
gemeente te maken. Uw, jouw stem maakt ons sterk!!

Lijst 2 PvdA:
Solidariteit is van deze tijd

lijst 3 WD: Transparant tot op het bof
De WD kenmerkt zich als no-nonse partij; zakelijk en
vooral transparant. Die transparantie is broodnodig, wil
je in een grote gemeente weten waar je aan toe bent. Bur-
gers moeten weten waar ze met vragen terechtkunnen
én wat er met hun vraag gebeurt. De raadsleden die door
de burgers zijn gekozen, moeten zo goed mogelijk hun
partijprogramma uitvoeren. Ook zij hebben baat bij een
transparante gemeente. Je maakt regels om het leefbaar
te maken, je leeft niet om de regels te handhaven. Enkele
voorbeelden.
Stel, er moet een nieuw streekplan komen. Bij zo'n
streekplanprocedure gaat de provincie naar de Regio
Achterhoek. De besluiten die daar genomen worden zijn
feitelijk niet democratisch. Een individuele gemeente
kan zich dus verschuilen achter niet democratisch geno-
men besluitvorming. Daarmee wordt voorbijgegaan aan
de wensen van de gekozen bestuurders. Nu we een grote
gemeente krijgen, krijgen we ook een veel grotere des-
kundigheid in huis en daardoor is volgens de WD de
Regio Achterhoek overbodig.
Een ander voorbeeld is hoe B&W moeten functioneren
binnen de kaders die de gemeenteraad stelt in het duale
stelsel. Zo had de raad van Steenderen voorgesteld om
het watervisieplan Bakerwaard eerst voor te leggen aan
de inwoners, belanghebbenden en belangengroepen in
Steenderen. Het plan heeft verregaande gevolgen! De

wethouder gaf hieraan geen
gehoor en de WD trok de
conclusie dat B&W de gepre-
senteerde watervisie niet wil-
de intrekken. B&W mogen
niet aan de raad voorbijgaan!
De gehele raad heeft daarom
de WD motie onderschreven
om het plan terug te trekken.
Zeker in de nieuwe gemeente
moet de werkstructuur helder
zijn: een plan op voorhand in
alle openheid inspreken door

alle partijen, door de raad laten vaststellen, en laten uit-
voeren door het college. Daar zal de WD op toezien.

Een derde voorbeeld is de wens om een bedrijvenfunctio-
naris direct onder de wethouder aan te stellen. Als tussen-
persoon en aanspreekpunt voor ondernemers is deze
persoon, met kennis op meerdere terreinen, erg belang-
rijk. Als een afspraak met deze functionaris vrijwel gelijk
staat aan een afspraak met de wethouder, dan zijn de
ondernemers tevreden en kan de raad haar controlefunc-
tie direct uitoefenen. Transparantie betekent dus voor de
WD: geen overbodige tussenstations, heldere taal, en de
daad bij het woord voegen.

lijst 5 D66: Praktisch en resultaatgericht
Inwoners van Steenderen en Hengelo kunnen voor het
eerst bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem op
D66 uitbrengen. Voor Zelhem keert D66 terug, voor
Vorden en Hummelo en Keppel is het de voortzetting
van een lange traditie die teruggaat tot 1982.
Vernieuwend en betrokken, dat is de inzet van D66
Bronckhorst voor de komende raadsperiode. D66 ziet het
als een uitdaging om uit te blinken als plattelands-
gemeente zonder grote-stads-allures, temidden van cen-
trumgemeentes. Landschappelijke waarden, milieu en
natuur zijn kenmerkend voor het uitgestrekte Bronck-
horst. Binnen de grenzen die daar voor gelden, wil D66
initiatieven en ontwikkelingen stimuleren voor recrea-
tie, toerisme, middenstand, zorg, kleine ondernemingen
en in de agrarische sector.
Voor werk, voortgezet- en beroepsonderwijs gaan veel
inwoners van Bronckhorst naar naburige gemeenten.
Natuur en recreatie trekken inwoners van omliggende
gemeenten naar Bronckhorst, verkeer houdt niet op bij
de gemeentegrenzen. Redenen te over om aandacht te
besteden aan goed overleg met de buurgemeenten. Daar-
voor wil D66 nieuwe wegen inslaan door de samenwer-
king te richten op het ondersteunen van de uitvoering
van beleid van gemeenten. Besluitvorming moet toets-
baar en transparant zijn.
Het totaal van de bestaande tekorten van de afzon-
derlijke gemeenten werkt door in de begroting van de

nieuwe gemeente. Bovendien
neemt de bijdrage uit het ge
meentefonds af. Bezuinigen
is daarom onontkoombaar,
dat is een pijnlijk en moeilijk
proces. D66 legt de nadruk op
het zo goed mogelijk rond-
komen met de beperkte be
schikbare middelen.
Meteen na de verkiezingen
gaan de politieke partijen het
raadsprogramma opstellen

voor de komende vijfjaar. Volgens D66 kan dat alleen op
hoofdlijnen, want de begroting voor 2005 is nog niet be-
schikbaar. Daarom wil D66 het raadsprogramma na een
jaar verfijnen en meer concreet maken. Uit een evaluatie
moet büjken of de nieuwe organisatie efficiënt en klant-
gericht werkt of aanpassing behoeft.

Het voorgaande illustreert dat D66 de mens centraal stelt
en werkt aan een democratische samenleving waarin
burgers zelf verantwoordelijkheid nemen. D66 bedrijft
praktische en resultaatgerichte politiek en is niet gebon-
den aan organisaties die belangen vertegenwoordigen.
Laat uw kans niet voorbij gaan! Breng op 17 november
uw stem uit D66 verwacht veel van de kiezers van Bronck-
horst.

lijst 6 Groenlinks: Een firis geluid voor nu en de toekomst
'GroenLinks, een fris geluid in uw nieuwe gemeente'.
Dit staat op de flyers die GroenLinks deze weken uit-
deelt in de verkiezingskaravaan en op weekmarkten.
Fris, in de heldere manier waarop wij politiek bedrij-
ven. Geen overleg in achterkamertjes, maar discussie
waar die hoort: in de dorpen en in de gemeenteraad.
Geen ambtelijke geheimtaal, maar helder Neder-
lands. Niet alleen informatie, maar ook overleg en in-
spraak. Het durven stellen van kritische vragen.

Fris ook omdat we nieuwkomer zijn in de gemeente-
raad. Wij hebben daarom een frisse blik en kijken on-
bevangen aan tegen alle onderwerpen die na l janua-
ri aan de orde komen. Een nieuwe blik leidt vaak tot
nieuwe, soms onverwachte, oplossingen.

In ons programma staan de woorden
'Groen en Sociaal' centraal. Deze woor-
den horen bij elkaar. Hierop baseren wij
onze keuzes. Bij GroenLinks staat niet de
economie voorop, maar de zorg voor een
rechtvaardige en solidaire maatschappij
en de zorg voor een blijvend gezond mi-
lieu. Dit klinkt mooi, maar hoe werkt
het in de praktijk? Twee voorbeelden om
dit duidelijk te maken.

Nieuwe bedrijven zijn welkom. Maar
dan wel bedrijven die het milieu zo min mogelijk be-
lasten én een positieve bijdrage leveren aan onze ge-
meenschap, bijvoorbeeld doordat ze werkgelegenheid

Het thema van de PvdA Bronckhorst
voor deze verkiezingen is 'Meer rood
in het groen'. Dit kun je uiüeggen
als aandacht voor de woonkernen in
een gemeente met heel veel platte
land. Maar vooral als 'meer aan-
dacht voor het sociaal-democrati-
sche geluid in onze gemeente'. Hoe
je ook moet bezuinigen, mensen
mogen nooit tussen wal
en schip raken! Ze moe
ten ook niet worden
overgeleverd aan be
rustende woorden of
aan liefdadigheid van
kerk of rotary. Ieder
mens moet - voor zover
hij of zij dat kan - z'n ei-
gen leven regisseren.
Mensen die dat niet of
onvoldoende kunnen,
moeten steun en bege
leiding van de overheid krijgen: eer-
lijk, rechtvaardig én voldoende om
een menswaardig bestaan te leiden.

Belangrijk is dan ook de ondertitel
van het PvdA programma: 'Kiezen
voor mensen'. Ondanks de steeds
grotere marktwerking en individua-
lisering, blijft de PvdA kiezen voor
solidariteit. Dat is tegen het heersen-
de politieke klimaat in, want de
huidige regering vindt dat we onze
eigen boontjes moeten doppen en

ons voor calamiteiten maar moeten
bijverzekeren. Daardoor dreigen
mensen uitgerangeerd te raken;
mensen die het niet meezit. De PvdA
weigert hen als een lastig 'restpro-
duct' van onze samenleving te zien.
Nog even, en dan is iedereen een
probleem: jong, oud, grijs, arm, ge
handicapt, vrouw, allochtoon, ....

noem maar op. Het lijkt
wel of iedereen die
recht heeft op onder-
steuning die geld kost,
een probleem heet te
zijn. Maar mensen zijn
geen problemen, men-
sen zijn individuen die
samen onze samen-
leving inhoud en vorm
geven, ieder op z'n ei-
gen manier. Elk mens is
belangrijk genoeg om

de kans te krijgen een goede, mens-
waardige invulling aan z'n leven te
geven.
Daarom zal de PvdA zich sterk inzet-
ten om het sociale gezicht van de ge
meente Bronckhorst vorm te geven.
Beschaving kun je immers afmeten
aan de manier waarop we met elkaar
omgaan, bijvoorbeeld hoe ouderen
en zwakkeren worden behandeld.

Een gemeente die kiest voor men-
sen, laat niemand aan de kant staan.

lijst 4 ChristenUnie / SGP:
Welvaart is goed, welzijn is beter
De ChristenUnie/SGP is een voluit
christelijke partij. Wij willen niet
alleen persoonlijk, maar ook in het
dagelijkse en publieke leven en dus
ook in de politiek ons laten leiden
door God en zijn Woord, de Bijbel.
Dit is ook het uitgangspunt voor
ons hele programma. Dat betekent
praktisch, dat wij vóór normen en
waarden zijn. Wij zien het gezin als
veilige thuisbasis en hoeksteen van
onze maatschappij.

Vanuit ons christen-zijn willen wij
de zwakkeren in de samenleving
zoals ouderen, gehan-
dicapten en minima,
waar mogelijk helpen
om zich in deze steeds
harder wordende maat-
schappij te handhaven.

Wij zijn bijvoorbeeld
tegen koopzondagen,
omdat wij vinden we
de zondag gekregen
hebben om te rusten
van al onze doorde-
weekse beslommerin-
gen. Door de week hebben wij het
met z'n allen al druk genoeg. Het is
dan ook heerlijk om 's zondags te
kunnen genieten van de rust en
bijvoorbeeld naar de kerk gaan of
met je gezin bezig te zijn. Laten we
niet alleen maar aan werken en
welvaart denken maar ook aan rust
en welzijn.
Met dat uitgangspunt voor ogen,
vinden we dat de gemeente voor
iedereen voorwaardenscheppend
bezig moet zijn. Daaronder vallen

ook ondernemers. Een ondernemer
moet zijn bedrijf zo optimaal moge
lijk kunnen runnen. De Christen-
Unie/SGP wil gratis parkeergelegen-
heid, duidelijke regelgeving en één
aanspreekpunt binnen het gemeen-
tehuis. Dit geldt natuurlijk ook voor
de agrarische ondernemers.

Verder heeft de gemeente volgens
ons tot taak om jonge gezinnen
woonruimte te bieden, zodat ze niet
als het ware naar 'verre oorden' wor-
den Verbannen'. De oudere jongere
moet ook oudere in Bronckhorst

kunnen worden! Als
we een goed leefbaar
Bronckhorst willen
hebben, is het mooi als
hier mensen wonen
van allerlei leeftijden,
gezindten en culturen.
Daarom zetten we ons
ook in om de meer-
generatie bewoning op
het platteland te ver-
eenvoudigen. Juist daar
heb je al grote huizen,
dus kun je als gemeen-

te de regels versoepelen. Meergene
ratie bewoning betekent dat ouders
bij jonge gezinnen kunnen inwonen.

Jonge gezinnen kunnen de ouderen
ondersteunen, de vaders en moeders
kunnen weer helpen met bijvoor-
beeld de opvang van kleinkinderen.
Zo verklein je de generatiekloof en
kun je van elkaar leren. Ook houdt
iedereen veel langer verantwoor-
delijkheden en worden mensen
minder snel zogeheten 'overbodig'.

bieden. Bedrijven vrij
toelaten zou mis-
schien (!) meer econo-
misch voordeel opleve-
ren. Voor GroenLinks
zijn sociale winst en
winst voor het milieu
belangrijker.
Een ander voorbeeld is
dat Groenlinks kiest
voor betaalbare wo-
ningen in of dichtbij

de bestaande kernen. De gemeen-
te mag geen hoge prijs vragen voor
grond die ze zelf in eigendom

heeft. Ook hier geldt onze afwe-
ging: liever wat minder economi-
sche winst behalen, als daar tegen-
over het echte winstpunt staat:
meer kans voor starters en jonge
ren.

Kortom, voor Groenlinks is econo-
mische groei geen doel op zich
waarvoor alles moet wijken. Groei
moet in dienst staan van mens en
natuur, en niet omgekeerd. Alleen
dan hebben we ook over 25 jaar
nog een gemeente Bronckhorst
waar het goed leven is.



VERKIEZiNGSNIEUWS
OOK DE VVO
IS VERBIJSTERD
OVER DE REGELZUCHT
VAN DE VWA* ,.
Laten we ons alsjeblieft met belangrijktrzaken bezighouden
dan te kijken of net verzamelen van sigarenbandjes, bierglazen,
etiketten en viltjes nu wel of geen manier van reclame maken is.
Laten we «toppen met deze onzin!

De WD pleit voor een duidelijke
rijpelijke

iedereen
begrij en gelijke regelgeving!

Heeft u een voorbeeld van regelgeving die zijn doel

ruimschoots voorbij is geschoten, laat het ons dan wetenl

* VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

Speerpunten "Oude Gemeenten":
Hengelo

ONTLASTING VAN DE SPALSTRAAT.
Na de herindeling van het centrum is de verkeerssituatie in de kom van het dorp door mid-
del van eenrichtingsverkeer aanzienlijk verbeterd. Om de Spalstraat helemaal veilig te doen
zijn voor winkelend publiek maar zeker voor gebruikers van rollators en moeders met kinder-
wagens is het beslist noodzakelijk dat het vrachtverkeer uit het dorp wordt verwijderd door
aanleg van een rondweg via de Ruurloseweg naar Vorden.

REALISERING 150 NIEUWE WONINGEN
Het besluit van de gemeenteraad om de 150 nieuwe woningen te realiseren op het terrein "kwekerij" is ver-
heugend. De WD is voorstander van een verdeling waar voor starters extra mogelijkheden komen.

Hummelo en Keppel
BREDE SCHOOL
Onderzocht moet worden wat de beste lokatie is.
Bouw van de school in de kern Hummelo verdient de voor- keur gelet op de verdeling van de

4 leerlingaantallen in Hummelo en Keppel. Veilige bereikbaarheid van de school voor ouders en
kinderen is van groot belang. Uit financiële overwegingen moet ook de lokatie in Hoog Kep-
pel worden betrokken bij het onderzoek.

RONDWEG HUMMELO
Ruime oostelijke variant. Betere oplossing voor regionale verkeer, waaronder vrachtverkeer AVIKO. Betere
verkeer naar en om Doetinchem naar Al 8. Landschapsrapport van Royal Haskoning heeft deze variant als
beste aangemerkt. Deze variant meenemen in MER onderzoek.

Steenderen
| WATERVISIE

De WD wil de opgestelde Watervisie voor de gemeente Steenderen in principe niet onder-
schrijvenpas, tenzij hiervoor op democratische wijze onder de bevolking een zo breed moge
lijk draagvlak gevonden is. Een unaniem door de raad van Steenderen ondersteunde WD mo-
tie heeft B&W gedwongen deze WD eis uit te voeren.•C!"

GEENTEIIJKE BELASTINGEN
De WD heeft in Steenderen altijd gestreden voor zo laag mogelijke lasten voor de burger. Ook voor de ge-
meente Bronckhorst zal de WD eerst van het College de nodige bezuinigingen eisen alvorens over belasting-
verhogingen te praten.

Vorden
RECREATIE EN TOERISME
Ontwikkelingvan een toeristisch-recreatieve cluster van elkaar versterkende voorzienigen aan
de rand van het reeds aanwezige natuurgebied "Het Groote Veld", in combinatie met het
bestaande openluchtbad, het sportcomplex en het "TOP"punt,heeft hoge prioriteit voor de
WD. Initiatieven op het gebied van meer mogelijkheden voor uitbreiding van verblijfsrecre-
atie stimuleren.

CENTRUMPLAN
Het centrumplan Vorden wacht op uitvoering. Doel is om de parkeer en doorstroommogelijkheden te ver-
beteren d.m.v. aanleggen van rotondes op de invalswegen.aanleggen extra parkeervoorzieningen ten gunste
van het winkelend publiek en langparkeerders; het maken van een centraal plein en het combineren van
diverse (dorps) activiteiten in één multifunktionele accommodatie. Uitvoering zal de kwaliteit van het
wonen, werken en recreëren in het dorp Vorden sterk verhogen.

WILDENBORCHSEWEG
Realiseren van een vrij liggend fietspad langs de Wildenborchseweg.

Zelhem
BETAALBARE WONINGEN
Bij de ontwikkeling van inbreidingslokaties zal met name a'andacht moeten worden geschon-
ken aan betaalbare woningen (koop en huur) voor jongeren die sociaal en economisch gebon-
den zijn aan de gemeente.

W BOERDERIJ REUTERINK
Deze boerderij in elk geval bestemmen tot boerderij museum/annex opslagplaats archeologi-

sche vondsten uit Zelhem. Cultureel historisch erfgoed over het plattelandsleven van Zelhem mag niet ver-
loren gaan. Dus moet het museum een goed onderkomen hebben, Heeft zowel voor Zelhem en zelfs Bronck-
horst als de toerist een educatief karakter. Combinatie met de archeologische opgravingen van de Vinken-
kamp?

*Wie voor de WD kiest,
kiest voor kwaliteit
openheid en integriteit'
Een historisch moment. Dit is de eerste verkiezingskrant
waarmee de WD-afdeling Bronckhort naar buiten treedt;
de liberale visie op de bestuurlijke inrichting van de nieuw
gevormde plattelandsgemeente.
Uitgangspunt voor de WD is dat de kiezer zelf moet kun-
nen bepalen hoe hij of zij wil leven. De overheid is er om
voorwaarden te scheppen; ruimte om te wonen en te wer-
ken, veiligheid en een goed functionerend gemeentehuis
om de burger van dienst te zijn.
De WD zal er nauwlettend op toe zien dat de inwoners niet
de dupe worden van de schaalvergroting, dat er minder bu-
reaucratie komt en niet meer en dat de kosten van het fu-
sieproces niet worden verhaald op de burgers.

Waarom kiezen voor de
WD
Wie kiest voor de WD, kiest voor een liberale partij, een
partij met een lange en uitgesproken democratische tradi-
tie. Vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, verdraag-
zaamheid, gerechtigheid en gelijkwaardigheid behoren tot
de belangrijke liberale beginselen. De WD wil de partij zijn
voor mensen die zich in deze uitgangspunten herkennen,
mensen die deel willen uitmaken van een samenleving doe
iedereen, ongeacht ras huidskleur, godsdienst of welstand
een kans biedt zichzelf te ontplooien. De WD is bij uitstek
de partij die uitgaat van de individuele verantwoordelijk-
heid van iedere burger, de WD gelooft dat hiermee de
maatschappij als geheel uiteindelijk het best gediend is.

Een krachtig, deskundig en transparant bestuur, dat voor-
ziet in een veilige en sociale maatschappij, is een belangrij-
ke voorwaarde om de ontplooingskansen van ieder indivi-
du het beste tot uitdrukking te laten komen. Wie als inwo-
ner van Bronckhorst kiest voor de WD kiest voor een partij
die u als burger serieus neemt, u niet wil betuttelen maar
juist de ruimte geeft en inwoners niet wil opzadelen met
steeds oplopende gemeentelijke tekorten.
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EVERT BLAAUW Zelhem 50 jaar
Ervaring: Raadslid/fractievoorzitter Zelhem.
O .a. in bestuur Rabobank Zelhem.
Gaat voor:
Veiligheid en Goed bestuur

DORIEN MULDERIJE Vorden 44 jaar
Ervaring: Raadslid/wethouder Vorden.
Lid provinciale commissies. Actief in paardensport
Gaat voor:
Ruimtelijke ordening, Economische zaken, Toerisme en
Plattelandsvernieuwing

PIET HOORDIJK Hengelo 63 jaar
Ervaring: Raadslid/fractievoorzitter Hengelo.
Lid gemeentelijke commissies.
Actief als directeur zorgcentrum
Gaat voor:
Sociale zaken, Ouderenbeleid en Zorgbeleid.

MARJA HARTMAN Steenderen 46 jaar
Ervaring: Raadslid Steenderen. Onderneemster melk-
veehouderij. Provinciaal vertegenwoordiger GLTO. Lid
Toeristisch Platform Achterhoek. Actief in Jong Gelre en
peuterspeelzaal. Gaat voor: Landbouwbeleid, Kleine
Kernen en Plattelandsvernieuwing

GERRIT TE VELTHUIS Vorden 60 jaar
Ervaring: Raadslid gemeenteraad Vorden.
Directeur/aandeelhouder machinefabriek.
Brandweercommandant. Voorzitter Vordense Molens
Gaat voor: Efficiënte gemeentelijke organisatie, Gezonde
financiën en Economie

SJOERD ROORDA Steenderen 63 jaar
Ervaring: Raadslid/fractievoorzitter gemeenteraad Steen-
deren. Bestuurslid Regio Achterhoek en Recreatieschap
Oost Gelderland. Gaat voor: Correct bestuur, Met
aandacht voor Veiligheid, Onderwijs en voorwaarden-
scheppend Industrieel beleid

BETTY HARTEMINK Zelhem 66 jaar
Ervaring: Raadslid/fractievoorzitter gemeenteraad Zel-
hem. Ambtenaar Waterleidingmaatschappij. Lid school-
bestuur, bestuur VW en Raad van Kerken.
Gaat voor: Sociale zaken, Cultuur, Sport, Onderwijs en
Ouderenbeleid

GERARD VAN DER BEND Steenderen 47 jaar
Ervaring: Lid steunfractie Steenderen. Consultant
bestuursrecht Voorzitter gemeentelijke commissies.
Actief in wijkcentrum en Vereniging voor Eigenaren.
Gaat voor: Ruimtelijke ordening, Bestuurlijke aangele-
genheden en Wet- en regelgeving.

BERT BRANDEHBARG Vorden 57 jaar
Ervaring: Raadslid/fractievoorzitter gemeenteraad
Vorden. Bedrijfsjurist. Bestuurslid recreatieschap de
Graafschap en Gewest Midden IJssel.
Gaat voor: Algemeen bestuur, Sociale wetgeving en
Ruimtelijke ordening

ANDRIES BANNINK Hummelo 49 jaar
Ervaring: Directiesecretaris gemeente Rheden.
Voorzitter Paardenspprtvereniging en Medezeggen-
schapsraad Basisschool
Gaat voor: Wonen, Werken, Veiligheid en Onderwijs

||. BEN LICHTENBERG, Vorden . (2. HENK VAN UITERT, Hummelo
enKeppel . |3. LEVIEN DE LEGE, Steenderen . |4. GERRIT
MAALDERINK, Zelhem . 15. JAN ACHTERKAMP, Steenderen . 16. AP
GARRITSEN, Hengelo G. • 17. RINUS PELGRUM, Vorden . 18. DINEKE
SIMONS-HENNY, Hummelo en Keppel . 19. RENATE SCHUT-
KAARMAN, Steenderen . 20. JAN MARKVOORT, Hummelo en Keppel .
21. GERRIT NIJEN ES, Zelhem . 22. AP MEULENVELD, Steenderen . 23.
HANS UENK, Steenderen . 24. MARCHIEN OOSTERHUIS-STRAT1NG,
Hengelo G. . 25. PIETER GEERLINGS, Zelhem . 26. JEANINE
HOPPENREIJS-JANSEN, Steenderen . 27. JAN VERSTEGE, Hummelo en
Keppel . 28. JAN BORGMAN, Vorden . 29. JAN GROEN, Zelhem

kijk op www.vvdbronckhorst.nl Correspondentieadres:
Harm Waamelink, Jan Steenstraat 78, 7021 OV Zelhem

Wat wülen de WD kandidaten ?
Thema Wat vindt de WD? Wat wil de WD?

1. BRONCKHORST EEN Goede voorlichting, snelle en Korte en duidelijke lijnen.
GOED BESTUURDE
GEMEENTE.

Portefeuilles
Evert Blaauw en
Bert Branderbarg

heldere procedures en des-
kundige ambtenaren en be-
stuurders die er voor de bur-
ger zijn

Eén aanspreekpunt voor de burger met goede voorlichting, zodat de burger weet wat hij van het bestuur kan ver-
wachten.

Snelle en correcte beantwoording.
Bericht van ontvangst moet ook aangeven wat de verdere procedure is.

Duidelijke argumenten.
De beslissing dient zodanig onderbouwd te zijn, dat dit voor iedere burger begrijpelijk en niet voor tweeerlei uitleg
vatbaar is.

Regio Achterhoek.
Deze (niet gekozen) vierde bestuurslaag moet zo snel mogelijk van tafel.

2, BRONCKHORST EEN
ZUINIBE GEMEENTE

Portefeuille
Gerrit te Velthuis

Overigens ben ik van me-
ning, dat de hondenbelasting
afgeschaft dient te worden.
Op verantwoorde wijze met
belastinggeld omgaan. Door
de samen-voeging zal het

nodig zijn om loyaal reke-
ning te houden met "oude"
beslissingen. Dat zal op
transparante wijze moeten
gebeu-ren. En ook de fusie
kost (extra) geld. Daar moe-
ten we bovenop zitten an-
ders stijgen de uitgaven op
onverantwoorde wijze en
wordt een erg slechte basis
onder het toekomstige
financiële beleid gezet

Minimale lastenverzwaringen.
De WD wil de lastenstijgingen voor de burger tot een minimum beperken. Uitgangspunt is: geen lastenver-zwarin-
gen.

Geen extra kosten.
Projecten in eigen hand houden en zo hoge advieskosten voorkomen Alleen inschakeling van adviesbureau's als de
kwaliteit verbeterd wordt of kosten bespaard kunnen worden,

Juist gebruik fusiegelden.
De door het rijk beschikbaar gestelde "fusiegelden" worden alleen voor "fusiekosten" gebruikt Dus niet als sluit-
post op de begroting.

3, BRONCKHORST EEN
VEILIGE GEMEENTE

Portefeuille
Evert Blaauw,

Het gaat niet alleen om vei-
lig wonen, maar ook om de
brandweer en de politie op
tijd in actie te laten komen.
Dus snelle hulp en geen
compromissen.

Maar Bronckhorst wil als
plattelandsgemeente ook
niet geconfronteerd worden
met een verschuiving van de
criminaliteit van de-naburige
grote steden naar haar
grondgebied.

Snelle aanrijtijden.
Elke hulpdienst moet op tijd overal in Bronckhorst ter plaatse te zijn.

Blauw meer op straat
Politie meer op straat en minder achter het bureau.

Integraalveiligheidsplan

Samen met de naburige grote steden een integraal veiligheidsplan maken, waarbij de verhoging van de politiesterk-
te in de grote steden niet ten kosten van het platteland mag gaan.

Handhaven en niet gedogen.
Een krachtig bestuur dat correct optreedt en zich niet verschuilt achter allerlei mitsen en maren.

Verkeer en vervoer.
Infrastructuur moet regionaal ingevuld worden voor het totale vervoer.
Er moet een einde komen aan het steeds maar meer opwerpen van verkeersdrempels.

4. BRONCKHORST EEN
AGRARISCHE GEMEENTE

Portefeuille
Marja Hartman

Natuurlijk zijn we een agrari-
sche plattelandsgemeente.
Dat moet ook zo blijven,
want de huidige combinatie
van agrarisch gebruik en
natuur is ons lief

B, BRONCKHORST EEN
ONDERNEMENDE
GEMEENTE

Portefeuilles
Dorien Mulderije en
Gerard van der Bend

Overigens ben ik van me-
ning dat de welstandscom-
missie niet meer van deze
tijd is.

w.g. Dorien Mulderije

Mocht agrarische bedrijvig-
heid onverhoopt moeten ver-
dwijnen, dan moeten er mo-
gelijkheden zijn om andere
activiteiten in te passen,
mits deze het landschap niet
wezenlijk aantasten

Gemeente moet zorgen voor
een adequaat ruimtelijk or-
deningsbe-leid.
Mensen die hun eigen ve-
rant-woordelijkheid nemen
moeten daartoe ook de mo-
gelijkheid krijgen. Dat geldt
voor beginnende maar ook
voor bestaande onderne-
mers.
Ook vrijwilligers die zich in-
zetten voor de in stand hou-
ding of het oprichten van
verenigingen en stichtingen
moet ruimte geboden wor-
den.

Groeimogelijkheden.
Bestaande landbouw groeimogelijkheden bieden om leegloop te voorkomen

Helder buitengebied beleid.
Het buitengebied vraagt om een helder ruimtelijk beleid, waarbij ook ondersteunende maatregelen transparant en
begrijpelijk worden gepresenteerd.

Reconstructiewet moet van tafel.
De oorspronkelijke doelstelling om intensieve veehouderij nog een kans te geven is achterhaald. Nu wordt dan
maar prioriteit gegeven aan zaken als natuur, milieu en water. In plaats van kansen scheppen is het nu een bedrei-
ging geworden, want er mag straks in Bronckhorst bijna niets meer.

Buitengebied is agrarisch bedrijventerrein.
Naast het gezamenlijke industrieterrein moet het buiten-gebied als 2de bedrijventerrein gezien en behandeld wor-
den. In het buitengebied dient ruimte te zijn voor verdere economische ontwikkelingen
Het buitengebied is geen openluchtmuseum.

Het R.O. beleid moet stimuleren en niet frustreren
Het moet logisch en duidelijk zijn
Het moet ruimte geven voor een gezonde agrarische sector
Het moet kansen bieden voor wonen, werken en recreëren.

Toeristische ontwikkelingen stimuleren met zorg voor de natuur en het landschap
De gemeente Bronckhorst moet ruimte geven aan een branche die nog steeds in de lift zit, op voorwaarde dat kwa-
liteit geboden wordt. Daarbij moeten de sterke landschappelijke kanten van Bronckhorst positief gebruikt worden.

Gezamenlijk Industrieterrein
Om de werkgelegenheid in de gemeente Bronckhorst op peil te houden is een gezamenlijk industrieterrein nodig.
Een terrein dat ook ruimte biedt voor wat grotere industrieën.

Eén loket voor ondernemers
1 loket voor alle vergunningen, bemenst door een bedrijfsfunctionaris.
Een gemeentelijk cultuur die open staat voor initiatieven.

Woningbouw
Uitbreidingsplannen zoals voor Wichmond en Kranenburg moet voor alle kleine kernen mogelijk zijn.

6. BRONCKHORST EEN
LEVENDIGE GEMEENTE

Portefeuilles
Piet Noordijk en
Sjoerd Roorda

Een goed voorzieningen ni-
veau is noodzakelijk, willen
de kernen leefbaar blijven.
Een gezonde middenstand,
voldoende faciliteiten op ge-
bied van sport, cultuur en
scholing, met extra aan-
dacht voor de leefbaarheid
van de kleinere kernen.

7. BRONCKHORST EEN
MOOIE GEMEENTE

Portefeuille
Betty Hartemink

B. BRONCKHORST EEN
LIBERALE GEMEENTE

Portefeuille
Andries Bannink

Natuur, landgoederen, mo-
numenten en het agrarische
landschap bepalen in grote
mate de aantrekkelijkheid
van Bronckhorst Deze erfe-
nis moeten we koesteren,
maar plannen met een toe-
gevoegde waarde worden
niet zonder meer afgeslagen.

ledere bewoner van Bronck-
horst moet de mogelijkheid
hebben zich maximaal te
ontplooien, ongeacht huids-
kleur, geloof, afkomst gods-
dienst of seksuele voorkeur.
Daarbij is betutteling uit de
boze en moet iedereen in
zijn of haar waarde gelaten
worden.

Behoud eigen voorzieningen.
Er voor zorgen dat de huidige voorzieningen in de (kleine) kernen blijven, goed worden gebruikt en onderhouden.
Dat geldt voor trapveldjes, sportvelden, zwembaden, sporthallen, speelvelden, enz

Vrijwilligers vereningingen koesteren
De WD is voor het behoud van de vereningingen. Dit is nodig voor de leefbaarheid.
Een overkoepelende stichting moet de vrijwilligers zelf het recht geven om beslissingen te nemen.

Stimulering van winkels en bedrijven.
Open staan voor initiatieven van (startende) ondernemers. Zorgen voor goede infrastructuur en aangename archi-
tectuur. Maar ook goed en tijdig onderhoud.

Zorg voor jongeren en ouderen.
Benoeming van jeugdmedewerker en geven van goede voorlichting aan ouderen.
Aangepast wonen voor ouderen. Vervoer voor ouderen duidelijk en betaalbaar regelen.

Bronckhorst Is een echte plattelandsgemeente.
De sterke puntenfnatuur, nijvere bevolking, kleinschalig-heid)en zwakke punten(toekomst agrarische sector, vol-
doende en betaalbare woningen, kansen voor ondernemers) van Bronckhorst als plattelandsgemeente îjn bekend.
De sterke punten promoten en de zwakke punten aanpakken

Het 'streekeigen" koesteren.
De natuur, inrichting en producten die Bronckhorst bijzonder maken en haar onderscheiden, zoals het "kampen-
land, de kastelen en de uiterwaarden, koesteren en promoten.

Behoud van cultuurhistorisch erfgoed.
De natuur, de gebouwen en vergezichten, die mogelijk dreigen te verdwijnen, maar heel bijzonder zijn voor Bronck-
horst, op een rijtje zetten en er voor zorgen dat er zinvolle beslissingen worden genomen over wel of niet behoud
daarvan.

Subsidies rechtvaardig.
Daar waar subsidies nuttig zijn om bovenstaande actiepunten uit te voeren, moeten zij wel rechtvaardig verdeeld
worden

Regelgeving duidelijk.
Om iedereen gelijke kansen te geven moet regelgeving duidelijk, begrijpelijke en op tijd zijn. Discriminatie wordt
voorkomen door het daadkrachtig aanpakken van misbruik

Initiatieven belonen,
De gemeente moet open staan voor de ondernemers- maar ook burgerinitiatieven. Dat moet met een houding van
"het kan, maar..." bejegend in plaats van "het kan niet tenzij..."



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

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Vrijdag 12 november
gemeentehuis
gesloten

In verband met een perso-
neelsuitje is het gemeente-
huis op vrijdag 12 november
a.s. de gehele dag gesloten.
Op maandag 15 november
kunt u weer bij ons terecht.

Uitslagen
verkiezingen
tijdens feestelijke
bijeenkomst

, is VOI« haft* ««HM» op dt vtrtu« jingsovond
1
17Iw**cr •" «" "̂  9««««jPhu's Z***"1

Op 17 november a.s. zijn de ge
meenteraadsverkiezingen voor
Bronckhorst. De oproepingskaart
heeft u inmiddels thuis ontvan-
gen. De uitslagen van de verkie-
zingen worden na sluitingstijd
van de stembureaus (21.00 uur)
naar het gemeentehuis van Zel-
hem gebracht. Dit is het hoofd-
stembureau.

Namens de gemeente Bronckhorst
nodigen wij u van harte uit om op
de avond van de l7e november
ook naar het gemeentehuis in Zel-
hem te komen. Het wordt een spe-
ciale en feestelijke avond na deze
allereerste verkiezingen van de
nieuwe gemeente. En het zal ze
ker spannend zijn om de uitsla-
gen te bekijken en te zien wie er
gaan winnen! De deur van het
gemeentehuis staat voor u open
vanaf 20.30 uur.

Adres:
Burg. Rijpstrastraat 5
7021 CP Zelhem

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en -wethouders van Vorden

17 november

Kies
uw kandidaat

voor de nieuwe
Gemeente

Bronckhorst

Alle panden
op foto voor

in Bronckhorst
WOZ-taxatie

Vanaf november 2004 tot en met
februari 2005 gaan medewerkers
van het bedrijf SMQ.uk Hengelo
O. in opdracht van de gemeenten
alle panden in de gemeente
Bronckhorst fotograferen. De
foto's worden gebruikt voor de
taxatieverslagen die u vanaf
volgend jaar kunt opvragen naar
aanleiding van uw nieuwe WOZ-
beschikking. De fotografen kun-
nen zich legitimeren en wij ver-
zoeken uw medewerking te ver-
lenen bij het maken van de foto's.
Bij vragen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de
afdeling belastingen van de
gemeente.

Werkzaamheden voor nieuwe gemeentekantoor op schema
De bouw van het gemeentekan-
toor aan de Banninkstraat 24a in
Hengelo Gld. verloopt op schema.
Op dit moment brengt bouwbe
drijf De Groot de donkerblauwe
gevelbeplating aan. Verder is een
overdekte fietsenstalling geplaatst
en is gestart met de bestrating.
Een klinkerweg loopt inmiddels
naar het pand. Binnen in de
nieuwbouw zijn verschillende
installatiebedrijven in de weer
met onder meer het aanbrengen
van elektriciteit, water en centra-
le verwarming. Ook worden deu-
ren aangebracht en de laatste
binnenmuren geplaatst. Verschil-
lende kamers zijn al geverfd. Het
gemeentekantoor moet half
december klaar zijn. Eind decem-
ber staat de verhuizing op stapel.

Een nieuw tijdperk breekt aan.

Bronckhorst

Een oud tijdperk wordt afgesloten...
Vorden houdt

-! De

december naar Sporthal 't Jebbink,
vanaf 20.00

Toegang: natuurlijk gratis



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Bouwaanvragen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Ruurloseweg 6, voor het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst:

l november 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Baron v.d. Heijdenlaan la in Wichmond, voor het bouwen van een woning met

vrijstaande schuur, datum ontvangst: 2 november 2004
• Deldenseweg 3, voor het bouwen van een opslagdepot, datum ontvangst:

29 oktober 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Lindeseweg 21, voor het vervangen van vier bijgebouwen door een kapschuur,

vrijstelling voor: vervangend bouwen

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Galgengoorweg 12, voor het vernieuwen en veranderen van een woning,

vrijstelling voor: hoogte
• Lindese Enkweg l, voor het vernieuwen van een bergruimte

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Lindese Enkweg l, voor het gedeeltelijk slopen van een berging

Ka pve rg u n n i n g e n
• Broekweg 2 in Wichmond, voor het vellen van 6 populieren
• De Horst 3, voor het rooien van l eik en l conifeer

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het houden van de Batavierenrace op 23 april 2005

door de gemeente Vorden
• Vergunning verleend voor de verkoop van planten op 5 maart 2005 in de

gemeente Vorden

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het leveren van vuurwerk aan een verkooppunt op de

Zutphenseweg

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

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n s m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan 'Schapenmeer 1981' voor het vergroten van een
recreatiewoning op het perceel het Schapenmeer 9.

• Burgemeester en wethouders van Vorden hebben het voornemen op grond van
artikel 19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan voor een opslag- en verwerkingsbedrijf van hakhout
op het perceel Zelledijk 9 in Vorden. Het verzoek om vrijstelling heeft ter inzage
gelegen voor inspraak van 21 augustus tot en met 17 september 2003.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
11 november t/m 8 december 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan
een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

V o o r b e r e i d i n g s b e s l u i t ( a r t i k e l 21 W R O )
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat de gemeenteraad in
zijn openbare vergadering van 28 oktober jl. heeft besloten, dat voor de percelen,
kadastraal bekend gemeente Vorden,
a. sectie L nr. 522 (ged.), plaatselijk bekend Joostinkweg 8;
b. sectie D nr. 2158 (ged.) en 2390 (ged), plaatselijk bekend Mosselseweg 3;
c. sectie D nr. 2023, 2203 (ged.) en 2503 (ged.), plaatselijk bekend Mosselseweg 4,
een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

De voorbereidingsbesluiten treden in werking op 11 november a.s. en liggen voor
een ieder ter inzage in de openbare bibliotheek te Vorden en, tijdens kantooruren,
in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).

Tot en met 22 december 2004 kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten
bezwaar indienen bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom ook een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Monumenten
A a n w i j z i n g t o t b e s c h e r m d m o n u m e n t
De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat met ingang van 11 november t/m
22 december 2004, voor een ieder in de bibliotheek en op het gemeentehuis, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het besluit
van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 13 oktober 2004 om
het complex 'buitenplaats 't Suideras', Vierakkersestraatweg 34, aan te wijzen tot
beschermd monument als bedoeld in artikel l van de Monumentenwet 1988.

Gedurende bovengenoemde termijn kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, dat het

besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet worden geadresseerd aan het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie
voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Wet kinderopvang
Op l januari 2005 treedt de nieuwe Wet kinderopvang in werking. Hierin wordt de
financiering en kwaliteit van de kinderopvang en medezeggenschap van ouders
geregeld. Hoe de gemeente Bronckhorst de nieuwe wet gaat toepassen staat in de
Nota Wet kinderopvang Bronckhorst. In de nota staat onder meer dat de gemeente
het ontbrekende werkgeversdeel van bepaalde groepen gaat betalen, kindercentra
en gastouderbureaus zich moeten laten registreren bij de gemeente en de
gemeente toeziet op de kwaliteit van de geregistreerde kindercentra.

De gemeenteraad heeft op 28 oktober 2004 besloten de Verordening kinderopvang
gemeente Vorden 1996 met ingang van l januari 2005 in te trekken en de
Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Vorden 2004 vast te
stellen.

Burgemeester en wethouders achten dit raadsbesluit referendabel, dat wil zeggen
dat dit besluit onderwerp kan zijn van een referendum. Tegen dit besluit van
burgemeester en wethouders staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. De termijn voor het indienen van een beroepschrift
bedraagt zes dagen na deze bekendmaking.

De inwerkingtreding van deze verordening kan niet worden uitgesteld, omdat
aanvragen van ouders voor een gemeentelijke tegemoetkoming alleen op grond
van de verordening kunnen worden ingediend. Vervolgens dient de gemeente voor
l januari een besluit op deze aanvragen te hebben genomen. Daarom heeft de raad
besloten op grond van artikel 25 lid l van de Tijdelijke Referendumwet dat de
verordening direct daags na de bekendmaking in werking treedt. Dit neemt niet
weg dat het besluit alsnog aan een referendum kan worden onderworpen.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 .41 W m b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 12 november t/m 9 december 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• de heer WJ. Harmsen, Lindese Enkweg l, 7251 NH Vorden voor het veranderen

van een melkrundveehouderij (vervanging werktuigenberging), volgens het
Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Lindese Enkweg l in Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g on t w e r p - b e s l u i t ( a r t . 1 3 . 4 Wmb
e n a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 12 november t/m 9 december 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:
• maatschap Harmsen, Baakseweg 3, 7251 RH Vorden, voor: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende, vergunning voor een runr1 melkveehouderij, datum
aanvraag: 6 september 2004, adres van de inrichting: Baakseweg 3, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie N, nr. 369 / 370

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 10 december
2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u
op verzoek inbrengen tot 10 december 2004.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 16 november 2004 vanaf 09.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 28 oktober t/m
10 november, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
18 november behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door
de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf 11 november 10.00 uur
ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
wordt tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de
website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 10 november om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn,
met uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van
de bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht.
Alleen de indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht.
Tijdens zittingen van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo)
komen bouwplannen uit het gehele rayon van de commissie aan de orde.
Over de definitieve locatie en het verwachte behandelingstijdstip van
de Vordense plannen kunt u op de dag vóór de zitting informatie
inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
tel. 55 75 13.



Ijsvereniging Vorden' hoopt dat er
deze winter wel geschaatst kan worden

Najaarsmarkt

Huldiging ereleden Geurt Harmsen (links) en Bertus Maalderink

De ijsvereniging "Vorden* hoopt
op betere tijden, met andere
woorden graag een winter met
ijs.

Het afgelopen winterseizoen is de
ijsbaan niet één dag open geweest
en dat "steekt" bij de bestuurders.

De schaatsliefhebbers die voor het
afgelopen seizoen een abonne-
ment nebben gekocht, kunnen de-
ze kaart inleveren en ontvangen
dan 50 procent korting op het
abonnement 2004/2005, dat wil
zeggen dat men dan 4 euro be-
taalt. Een tarief dat voor volwasse-
nen en kinderen gelijk is.

De "oude" abonnementen kunnen
op onderstaande dagen in de kan-
tine van de ijsvereniging aan het
Hoge worden ingewisseld: vrijdag
26 november tussen 19.00 en 20.30
uur; zaterdag 27 november tussen
11.00- 14.00 uur; woensdag l de-
cember tussen 14.00- 16.00 uur;
vrijdag 3 december tussen 19.00-
20.30 uur en tot slot op zaterdag 4
december tussen 11.00-14.00 uur.
Na die datum gaat een abonne-
ment 12 euro kosten

Mocht Erwin Krol of Jan Versteegt
wat betreft" het vriezen" het sein
op groen zetten, dan kan de ijs-
baan aan het Hoge binnen 24 uur

onder water worden gezet. Inmid-
dels is er op de baan een midden-
wal aangelegd zodat er straks op
twee banen zijn geschaatst kan
worden. Een kleine baan voor be-
ginners en een grotere baan voor
de geroutineerde schaatsers. Geurt
Harmsen en Bertus Maalderink,
beiden al vanaf de oprichting lid,
zijn benoemd tot ere- lid. Zij wer-
den door voorzitter Hennie Reind-
sen gehuldigd. Beide heren ontvin-
gen een plaquette ( een medaille
in een doos) en een lintje. Bij de be-
stuursverkiezing werden Gerrit
Nijenhuis, Gerard Beek en Mari-
nus Groot Jebbink bij acclamatie
herkozen.

Rabobank Graafschap-West gaat
plaatselijke projecten financieel ondersteunen
Oproep aan alle inwoners van de gemeente Vorden
"Wat zou het mooi zijn voor
Vorden, als we van de
grond zouden kunnen krijgen,
maar ja er is helaas geen- of niet
voldoende geld beschikbaar.
Dus kan het niet doorgaan."

Deze uitspraak is voor iedereen
wel herkenbaar. De Rabobank wil
daar verandering in brengen en
heeft een coöperatiefonds opge-
richt en daarin € 50.000,— gestort.
Voor elk van de huidige gemeen-
ten Vorden, Hengelo en Steende-
ren is hiervan een evenredig deel
(€ 16.500,-) beschikbaar ten be-
hoeve van projecten die een bijdra-
ge leveren aan verbetering van de
leefbaarheid in de gemeenschap.
De Rabobank laat op deze manier
zien dat zij midden in de samenle-
ving staat en zich opnieuw weet te
onderscheiden van andere ban-
ken.

Een aantal maanden geleden heeft
de Rabobank Graafschap-West een
oproep geplaatst in haar ledenblad
'D'r Bij' waarin zij leden vroeg mee
te denken en mee te praten. In-

middels zijn er drie ledenplat-
forms gevormd uit de aanmeldin-
gen. Eén voor het gebied Hengelo,
één voor Steenderen en één voor
Vorden.
Als eerste zullen deze platforms
één of meerdere projecten aanwij-
zen die in aanmerking komen
voor een financiële ondersteuning
uit het coöperatiefonds. Niet de
bank, maar de leden bepalen dus
aan welke projecten bedragen
worden toegekend. Iedere inwo-
ner mag een project inbrengen. U
hoeft dus geen lid of klant van de
Rabobank te zijn.
Wel is er een aantal voorwaarden
aan verbonden:
- het verzoek moet schriftelijk

worden ingediend en duidelijk
zijn omschreven met vermel-
ding van het benodigde be-
drag en de besteding ervan

- besteding van het geld moet
plaatsvinden binnen de huidige
gemeentegrens van Vorden

- een zo groot mogelijk deel van
de plaatselijke bevolking moet
er profijt van kunnen hebben
(denk bijvoorbeeld aan vrijwilli-

gerswerk, jongeren, ouderen,
zorg, werkgelegenheid)

- in principe komt een project
eenmalig in aanmerking, het
moet dus geen project zijn
waarvoor elk jaar een financiële
bijdrage nodig is om te kunnen
slagen

- het bedrag mag niet worden
aangewend ter dekking van te
korten van lopende projecten of
acties

- het project mag geen commer-
cieel doel nastreven

- het project mag geen politiek of
levensbeschouwelijk doel nast-
reven

Projecten kunnen tot uiterlijk 10
december aanstaande schriftelijk
worden ingediend bij de Rabo-
bank Graafschap-West, Postbus 28,
7250 AA Vorden, ter attentie van
Reinier Klein Brinke.

De ledenplatforms zullen zich
daarna over de ingediende voor-
stellen buigen. Inzendingen die op
of na 11 december binnenkomen,
worden niet meer beoordeeld.

Op 27 november a.s. zal er een
najaarsmarkt gehouden wor-
den op de Wehme. Op deze
markt kunt u allerlei verschil-
lende artikelen kopen.

Sinterklaas en kerst staan weer
voor de deur, de najaarsmarkt is
de gelegenheid om leuke cadeau-
tjes te vinden of artikelen te kopen
waarmee u uw huis kan versieren.
Op deze markt vindt u kraampjes
met o.a. zelfgemaakte kaarten, ho-
ning, kaarsjes, hoeden en manden.
De najaarsmarkt valt samen met
de open dag van de Wehme.

Tijdens deze dag kunt u o.a. infor-
matie krijgen over de diensten die
de Wehme haar bewoners aan-
biedt.
Natuurlijk hopen wij deze dag ook
weer geld in te kunnen zamelen
voor de personenvervoerbus voor
onze bewoners. Wij zijn op zoek
naar mensen die ons hiervoor wil-
len sponsoren. Wilt u ons finan-
cieel bijstaan meldt u dan bij de
Wehme, tel. (0314) 35 74 50) en
vraag naar Anne-Marie Vos of Kat-
ja Manuela. Ook voor informatie
over de bovenstaande activiteiten
kunt u bij hun terecht.

CDA top vijftien
a Het CDA streeft naar een woningbouwprogramma dat voorziet in mogelijkheden

voor jong en oud in het dorp waar men is geboren en getogen en/of waarmee men
een sociale binding heeft.

o Landbouw blijft voor het CDA een belangrijke economische pijler van het
buitengebied.

a Waar agrarische activiteiten ophouden of niet meer toereikend zijn worden ten
behoeve van de leefbaarheid aanvullende bestaansmogelijkheden geboden als
recreatief medegebruik, woon/zorgcombinaties of woningsplitsing.

a Het CDA stimuleert de wording van dorpsraden en betrekt die bij het bepalen van
het beleid

a Het CDA is nadrukkelijk voor het handhaven van regels Gedogen is

a Het CDA wil de financiële lasten voor de burger laag houden Bestaand beleid
moet worden uitgevoerd. Voor nieuw beleid is slechts plaats als hier nadrukkelijk
om wordt gevraagd en de financiële middelen aanwezig zijn.

a Het CDA wil bestaande verenigingen en accommodaties zoveel mogelijk
behouden en ziet draagvlak onder burgers, zelfwerkzaamheid en onderlinge
samenwerking als belangrijke criteria voor gemeentelijke subsidie

a Het CDA wil herkenbare politiezorg

a Het CDA schenkt veel aandacht aan ouderen, waarbij passende huisvesting
hoog scoort. Beleid vindt plaats in overleg met een ook in Bronckhorst in te stellen
commissie ouderen

a Het CDA doet al het mogelijke om de huidige scholen te handhaven

a Het CDA benoemt recreatie en toerisme als een vooraanstaande economische
drager met optimale benutting van het fraaie landschap en de cultuurhistorische en
archeologische waarden

a Het CDA betrekt de jongeren actief bij het beleid Het instellen van een
jongerencommissie dient daarvoor de eerste stap te zijn

D Het CDA pleit voor goed gespreide afvalbrengpunten. Zij huldigt het principe "de
vervuiler betaalt", waarbij de tarieven voor iedereen betaalbaar moeten blijven

D Het CDA wil maximaal 2 goed geoutilleerde bedrijventerreinen laten
ontwikkelen.

o Het CDA streeft naar behoud en verbetering van het openbaar vervoer tussen de
kernen van Bronckhorst en stimuleert vervoer op maat zoals de regiotaxi

www.cdabronckhorst.nl

Super de Boer Yvonne en Wilbert
3 febr. 2005 12y2 jaar in Vorden
Hoe kunt u meesparen? Weekprijzen
Bij elke € 12,50 aan boodschappen
besteed ontvangt u één stempel op
deze stempelkaart. Als u 20 stem-
pels bij elkaar heeft, is uw kaart
vol en kunt u deze in de winkel in-
leveren. U mag zoveel kaarten inle-
veren als u zelf wilt.

Elke week hebben wij een week-
prijs in de vorm van een overheer-
lijke taart. Alle kaarten doen mee
met de einduitreiking.

n op WWWiCOntaCt.nl voor het allerlaatste plaatselijke

Stempelkaart
U ontvangt vanaf 8 november de
gratis stempelkaarten. Op deze
stempelkaart vult u, uw naam,
adres en leeftijd in. De naam op de
kaart bepaald ook de winnaar op
15 februari. Bent u de kaart een
keer vergeten? Dat maakt niet uit,
u krijgt zo een nieuwe en halfvolle
kaarten kunnen zo bij elkaar wor-
den opgezet.

Hoofdprijzen
Vanaf 8 november kunt u stempels
sparen en zo kans maken op fan-
tastische prijzen. De prijzen be
staan o.a. uit een mountainbike,
elektronica en een fantastische
hoofdprijs zijnde een auto!

Prij suitreiking
Op 15 februari 's avonds om 19.00
uur maken we de prijswinnaars be-
kend. Wilt u tot de prijswinnaars
behoren moet u persoonlijk aan-
wezig zijn. Onder de aanwezigen
worden de prijzen weggegeven.

Aktieperiode
De aktieperiode bestaat uit, hoe
toepasselijk, 12,5 week. U heeft
dus ruim de tijd om uw kaart vol
te krijgen. De aktie start op 8 no-
vember en stopt op 3 februari om
16.00 uur.

Wilt u meer weten?
Bel even met Yvonne of Wilbert
(0575) 55 27 13 of loop binnen in
de Super de Boer gelegen aan de
Dorpsstraat 18 te Vorden.
Advertenties volgen in Contact.



BADJAS ROYAL UNI
1OO% katoenen badstof met
shawlkraag. Verkrijgbaar in
diverse kleuren en maten
S t/m XXL.

UNITED COLORS
OFBENETTON.

BADJAS BENETTON
1OO% katoenen velours
met capuchon.
Verkrijgbaar in diverse
kleuren en
maten S t/m XL.

62

BADJAS STRIPE
1OO% katoenen velours
met shawlkraag. Verkrijgbaar
in diverse kleuren en
maten S t/m XXL.

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

van

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

HANDELS
DRUKWERK

Uw handelsdrukwerk is
het visitekaartje van uw
bedrijf.
Laat het professioneel
door ons verzorgen!

drukker i j
\V
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



Marga Tump: 'Bij geneeswijze 'Mesologie'
moet de patiënt wel mee willen werken'!

Groenlinks: het verschil

"Ik kan mij heel goed voorstel-
len dat de mensen nog een beet-
je vreemd aankijken tegen het
woord "Mesologie". Wanneer je
dan vertelt wat het inhoudt dan
nog kijkt men eerst de kat uit
de boom", zo zegt Marga Tump
die nu bijna twee jaren een
praktijk voor Mesologie runt

Twee dagen in de week praktiseert
zij in Holten, één dag in de week in
Deventer en één dag in de week
thuis aan de Prins Bernhardweg in
Vorden. In haar praktijkruimte
achter de woning, waar een serene
rust heerst en waar de geluiden
van buiten nauwelijks doordrin-
gen, vertelt ze wat haar heeft be-
wogen zich juist met de geneeswij-
ze "Mesologie" bezig te houden en
dan te bedenken dat zij jaren gele
den onder meer werkzaam was in
het Emma kinderziekenhuis in
Amsterdam waar zij onder meer
ernstig zieke kinderen behandel-
de.

Voor het beroep "mesoloog" heeft
zij een 5 jarige deeltijd- opleiding
op HBO- plus niveau gevolgd. De
mesoloog is een beschermd beroep
en voert volgens bepaalde richtlij-
nen praktijk uit en is verplicht
zich regelmatig bij te scholen. Mar-
ga Tump: "Mesologie is geneeskun-
de voor chronische aandoeningen
zoals bijvoorbeeld aanhoudende
vermoeidheidsklachten, reuma,
rugklachten, hoofdpijnen en mi-
graine, spijsverteringsstoornissen,
menstruatiestoornissen e.d. In fei-
te is mesologie een geneeswijze
waarin kennis uit de reguliere ge
neeskunde (wat een huisarts doet)
en kennis uit de natuurgeneeswij-
zen worden samengevoegd. Ik on-
derzoek welke orgaansystemen
niet goed functioneren.
Let wel, ik ben geen reguliere arts,
ik mag niet "prikken", ik mag de
patiënt ook niets voorschrijven.
Mesologen zijn aangesloten bij de
NWM (Nederlandse Vereniging
Voor Mesologie). Een beroepsver-
eniging met een tuchtcollege en
een patiënten platvorm", aldus
Marga Tump. Een voor de hand lig-
gende vraag aan haar, "wie komen
er bij de mesoloog op consult en
hoe is dan de werkwijze"? Marga
Tump: "De mensen die bij me ko-
men hebben vaak al van alles ge
probeerd. Een paar voorbeelden,
de migraine gaat maar niet over,
de darmklachten blijven maar

steeds aanhouden, de buikpijnen
nemen niet af, nog steeds huidpro-
blemen etc. Dan hopen ze dat ik
hen van advies kan dienen.

Natuurlijk komen er soms mensen
bij me, die ik adviseer om eerst de
arts te raadplegen. Overigens wil
ik altijd graag overleg met de huis-
arts voeren. Hoe ik dan verder te
werk ga? Wanneer ik met een pa-
tiënt een afspraak heb gemaakt,
stuur ik hem of haar een intakefor-
mulier. Ik verzoek hun dit formu-
lier goed te lezen, de klachten die
er zijn aan te geven en de uitge
breide vragenlijst goed in te vul-
len. Tijdens het daarop volgende
gesprek nemen we het formulier
door en worden de klachten be
sproken en volgt een onderzoek.
Dit gebeurt onder meer volgens de
traditionele Chinese geneeswijze,
middels het meten van de acu-
punctuurpunten.

ADVISERENDE FUNCTIE
Ik ga dan op zoek naar wat er mis
gaat. Welke prikkel heeft het li-
chaam nodig om het orgaan weer
goed te laten functioneren. Daar-
na geef ik een advies. Voor de dui-
delijkheid, uitsluitend advies," de
bal" ligt duidelijk bij de patiënt,
deze beslist zelf of hij/ zij mee wil
werken. Ik kan al naar gelang de
klacht, bijvoorbeeld het gebruik
van homeopatische middelen ad-
viseren, of het gebruik van krui-
denmiddelen adviseren of bepaal-
de vitaminen en mineralen te ge-
bruiken. Of ik geef een leefadvies
(voeding- rust en dergelijke) Een
consult duurt 1,5 tot 2 uur en kost
70 euro.

Ik benadruk nogmaals, ik ga abso-
luut niet op de stoel van de huis-
arts zitten", zo zegt Marga Tump
die er bij vertelt dat ze tijdens haar
werkzaamheden als mesoloog,
daarbij zelf veel energie opdoet.
Marga:" Ik heb mij altijd zeer in de
gezondheidszorg geïnteresseerd.
Ik wil altijd graag mensen helpen.
Dat zat er van jongs af aan al in.
Wij woonden in Landsmeer, onder
de rook van Amsterdam. Na de
middelbare school wilde ik kleu-
terleidster worden. Mijn moeder
raadde mij een studie huisarts
aan. Prachtig beroep natuurlijk,
maar ik vond de studie te lang. Uit-
eindelijk koos ik voor de opleiding
fysiotherapeut en dat beroep heb
ik 20 jaren uitgeoefend.

EMMA KINDERZIEKENHUIS
Eerst in het Emma kinderzieken-
huis in Amsterdam (een afdeling
van het Antonie van Leeuwenhoek
ziekenhuis. Ik heb daar kinderen
behandeld van O tot 16 jaar, kinde
ren. in couveuses, kinderen met
kanker, met psychische verlam-
mingen, geboorteafwijkingen e.d.
(Behalve het Emma kinderzieken-
huis, is ook het Wilhelmina zie
kenhuis in Utrecht en het Sofia
ziekenhuis in Rotterdam gericht
op kinderen met dit soort ziektes
en aandoeningen). Toen ik zelf kin-
deren kreeg (inmiddels is Sander
20 en Merel 18) kon ik na zes jaren
in het Emma ziekenhuis te hebben
gewerkt, het mentaal niet meer
opbrengen. Ik had het op dat mo-
ment helemaal gezien.

Een paar jaren later toch weer de
kriebels om ergens aan de slag te
gaan. In ben toen als fysiothera-
peut in een particuliere praktijk
gaan werken. Leuk werk, de beken-
de klachten waarmee een fysiothe
rapeut geconfronteerd wordt.
Voor mij een ideale combinatie:
werken en voor de kinderen zor-
gen. In geval van nood paste mijn
moeder op", zo zegt Marga Tump.
Vanwege de werkzaamheden van
haar man (werkzaam in de grafi-
sche sector) verhuisde het gezin op
gegeven moment naar Vleuten,
waar Marga Tump op de ingesla-
gen weg als fysiotherapeut verder
ging.

Daarover zegt ze: "Ik kreeg in die
tijd last van hooikoorts, niet voor
even maar het hele jaar door, een
soort allergie dus. Je probeert van
alles om van die hooikoorts af te
komen. Ik kwam daardoor met al-
lerlei mensen in aanraking. Zo op
gegeven moment met de " bewe
gingsleer". Deze "leer" gaat uit van
je voeten. Heeft te maken met be
wegingsritme. Door goed op je voe
ten te gaan staan, krijg je meer ba-
lans, waardoor bijvoorbeeld rug-
klachten kunnen verdwijnen of je
kunt een betere stabiliteit van je
bekken krijgen. Deze bewegings-
therapie wordt "all done in move
ment" genoemd", zo zegt Marga
Tump die op gegeven moment in
een tijdschrift een advertentie zag
staan voor een oproep voor een
open dag op de "Academie voor
Mesologie", hetgeen voor Marga
Tump in 1997 betekende, deze op-
leiding volgen!

U heeft de afgelopen weken al
veel kunnen horen en lezen
over wat de politieke partijen
in de gemeente Bronckhorst
willen. Over veel zaken denken
de diverse partijen ongeveer
hetzelfde. De zal u niet vermoei-
en met het herhalen hiervan.
Belangrijker voor het maken
van uw keuze voor de verkiezin-
gen van 17 november is te we-
ten op welke punten Groen-
Links zich van de andere partij-
en onderscheidt.

In ons programma zijn twee on-
derwerpen belangrijk: een recht-
vaardige, sociale samenleving en
natuur en milieu. Deze twee ho-
ren bij elkaar. Het eerste mag niet
ten koste gaan van het andere en
omgekeerd. Ons programma heet
dan ook: 'Groen en Sociaal'. Wat
onderscheidt ons?

- Groenlinks zal zich maximaal in-
zetten voor de minima. De huidige
regering heeft dit jaar de uitkering
aan de gemeenten voor het geven
van inkomensondersteuning en
voor het minimabeleid verlaagd.
Dit betekent dat onze gemeenten

taalt van een aantal kosten voor de
(bijna)minima. Het gaat om kosten
voor bijvoorbeeld bijzondere bij-
stand, de aanschaf van duurzame
verbruiksgoederen zoals wasmachi-
ne en koelkast, de bijdrage aan
schoolkosten zoals de ouderbijdra-
ge, de kosten voor sociale, culturele
en sportactiviteiten.
De huidige regering vertrouwt erop
dat door economische groei alles
vanzelf goed zal komen: wij niet.

- GroenLinks is vóór de verdere
ontwikkeling van agrarische be
drijvigheid. In onze visie hoort
echter intensieve veehouderij met
haar belasting van het milieu met
ammoniak en nitraat en het onvol-
doende welzijn van dieren hier
niet bij. Wél past in onze visie de
ontwikkeling van agrarische be
drijven die de nadruk leggen op
kwaliteit: kwaliteit van het pro-
duct, kwaliteit van het milieu en
kwaliteit van het leven van dieren.
Voor dergelijke ontwikkelingen
zijn bovendien ruime subsidiemo-
gelijkheden beschikbaar.

- GroenLinks is vóór de vestiging
van milieuvriendelijke bedrijven

ruim 500.000 Euro per jaar minder
te besteden hebben ten behoeve
van ouderen, werklozen en men-
sen in de bijstand. Wij zijn er voor
dat de gemeente Bronckhorst uit
haar eigen middelen een deel be

die de werkgelegenheid in onze
gemeente bevorderen. Dit bete
kent dat we bedrijven die milieu-
vervuilend zijn en bedrijven die
geen bijdrage leveren aan de werk-
gelegenheid zullen weren.

Wilde Zandcross
succesvol verlopen
Onder zeer fraaie weersomstan-
digeheden is afgelopen zondag
in Vorden de Wilde Zandcross
gehouden. Dit evenement is een
hardloop-wedstrijd in combina-
tie met een zgn. run-bike-run.
In totaal 175 deelnemers ver-
schenen aan de start voor de di-
verse onderdelen.

Dit aantal was beduidend meer
dan bij de vorige edities. De door
de AV Hanzesport en Freewheel
Sport en Recreatie georganiseerde
wedstrijd werd voor de eerste
maal gelopen/gefietst in Vorden in
de prachtige omgeving van Na-
tuurgebied 't Groote Veld.

Bij de diverse crosslopen en de run-
bikerun waren de deelnemers af-
komstig uit de hele regio. Bij de 7,5
km eindigde Saskia Bekhuis uit En-
schede als eerste bij de dames. Bij
de heren ging Maarten van den

Heuvel uit Warnsveld als eerste
over de streep. De 15 km dames
werd gewonnen door Kirsten Kamp
uit Twello. Bij de heren ging de Ie
prijs naar Marcel de Zwart uit Die
ren. De run-bikerun overwinning
ging naar Ronald Bessellink uit
Apeldoorn. Nederlands kampioen
winterstriathlon 50+ , Co Looijeste
ij n uit Anna Paulowna eindigde
net naast het podium als gevolg
van materiaalpech met zijn ATB.

De organisatie kan terugzien op
een geslaagd evenement, wat op
onderdelen nog voor verbetering
vatbaar is. De locatie van free
wheel en de faciliteiten voor de
deelnemers waren uitstekend.
De atletiekvereniging Hanzesport
heeft besloten de samenwerking
met freewheel een vervolg te ge
ven. Ook volgend jaar zal er in no-
vember weer een wedstrijd wor-
den gehouden op dezelfde locatie.



Reiger Racing Suspension is een internationaal opererend
bedrijf met ruim 20 medewerkers. Sinds 1989 zijn wij
gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van schok-
dempers voor de auto- en motorsport. Het succes van
Reiger wordt mede bepaald door de kwaliteiten van onze
medewerkers. Dat vertaalt zich in een lange erelijst van
[internationale] overwinningen in diverse takken van sport
zoals het WK Rally, Paris-Dakar, WK zijspancross etc.

Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Ervaren CNC-draaier m/v
De ervaren CNC-draaier is verantwoordelijk voor het bedienen van de
CNC-draaibank, het oproepen en wijzigen van bestaande CNC-programma-
's en het schrijven van nieuwe programma's (zowel aan de machine als op
afstand). U bent een zelfstandig werkende, allround vakman met een
ruime werkervaring. U denkt mee in de ontwerpfase in zaken als werkvol-
gorde, materiaalkeuze en de haalbaarheid van aangegeven toleranties.
Het leveren van kwaliteit vindt u vanzelfsprekend.

Aankomend CNC-draaier m/v
Uw opleiding is gericht om in de toekomst uit te groeien tot een vakman
met de hierboven genoemde kwaliteiten. Daar wilt u in investeren door het
volgen van de juiste cursussen en het leren in de praktijk.

Uw reactie in de vorm van een korte brief met opleiding en (werk)ervaring
ontvangen wij graag voor 25 november. U kunt deze sturen aan:

Reiger Racing Suspension, t.a.v. de heer G. Seesing, Molenenk 5a, 7255 AX Hengelo Gld.
Mailen mag ook: seesing@reigersuspension.com

GEVRAAGD: INBRENG VOOR ONZE
DECEMBER KUNST EN ANTIEKVEILING

Wij zijn op zoek naar goede inbreng van o.a. antieke meube-
len, schilderijen , glas, aardewerk, porselein, wapens, goud,
zilver enz. U kunt dagelijks aan ons veilinghuis terecht voor

inbreng of het maken voor een afspraak bij U thuis voor
taxatie van meerdere of grote objecten.

Kijkdagen 23-24 en 26 dec. veiling 27 t/m 30 dec.

ATTENTIE
ZATERDAG 20 NOV. A.S. IS ER EEN
TAXATIEDAG AAN HET VEILINGHUIS

VAN 14.00 TOT 10.00 UUR.
U kunt Uw goederen dan gratis laten taxeren

door taxateurs.

VEILINGHUIS DE ATLAS B.V.
Mr. h.f. de Boerlaan 21107

7411 AJ Deventer
tel. 0570-627666.

info@veilinghuisdeatlas.nl

ZONDAG
14 NOVEMBER

1 2 - 1 3 november
MAGAZIJNOPRUIMING

van 10.00-16.00 uur

decoratieglas - kerstdecoratie,
betonnen beelden, enz.

Industrieterrein Borculo
Harperinkskamp 10-12

Kair-^s—

„Er is meer "
16 NOVEMBER 2004

Aanvang 20.00 uur - Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00; www.kairospraktijk.nl
Plaats: 't Zwaantje, Zieuwentseweg l, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

R E I J R I N K
HOT f l K h S I A l l K A N I / A A I .

üevelderweg 118 - L ievelde - 0544-371287

www.reijrink.nl info@reijrink.nl

AANVANG
15.00 uur

INHOUD BUFFET
Diverse stamppotten
en vleessoorten mei

bijpassende
garnituren

Feestelijk
dessert-buffet.

prijs € 17,50

Uw advertentie in

Weekblad Contact

valt beter op!

Komt u even kijken?
TOWARD - Eetkamerset in mixwood met rvs en lederen eetkamerstoel

Eetkamertafel 200 cm l .245,-
Tijdelijk 995,-

Eetkamerstoel 235,-
Tijdelijk 179,-

€ 586,
voordeel

STIRLING
Hoekbank in leder
2.495,-
Tijdelijk 1.995,-
(excl. accessoires)

Niet afgebeelde aanbiedingen:

NEWARK - Zitgroep in stof met contrabies 3 + 2,5 zits 2.320,- Tijdelijk l .850,-
JARROW - Hoekbank in stof 2.495,- Tijdelijk l .995,-
SADDELL - Zitgroep in leder met contrabies 3 + 2,5 zits 3.375,- Tijdelijk 2.695,-
TYRAM - Eetkamerset in massief eiken met armstoel in leder
Eetkamertafel 180 cm 1.245,- Tijdelijk 995,- Eetkamerstoel 325,- Tijdelijk 259,-

Eetkamertafel 180 cm 1.195,-Tijdelijk 965,-
Eetkamertafel 220 cm l .325,- Tijdelijk l .065,-

7ONDAG
\ 4 november

GEOPEND
V**~ _\7.00uur

N www.novastyl.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 31 december 2004

M E U B E L E
W O N E N & S L A P E N

Bezoek ook onze totaal vernieuwde afdeling SLAAPKAMERS (Iste verdieping)
Laat u verrassen door onze uitgebreide collectie. Kom kijken. U slaagt gegarandeerd!

WEHLSEWEG 4 KILDER - TEL 0314 683041
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Koopovond vrijdag tot 21 .OOuur - a.s. zondag: koopzondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Vanaf de AIS afrit 2 Wehl/Kilder, richting Kilder. Na 500 meter...Bulsink Meubelen.

Samen
één grote
gemeente
en toch

een eigen
dorps-

karakter
behouden.

17 november

STEM



Donderdag in Hengelo Gld:

Gratis* ruit repareren

OORRUIT?
VANDAAG op dit terrein

GRATIS
REPARATIE

•Gratis Voorruit Repareren en
Ruit Inspecteren vanaf WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger
knalden de ruiten er in zijn geheel
uit. De huidige gelaagde ruiten
doen dat weliswaar niet, maar
scheuren veelal in een later stadi-
um alsnog door, ook nog na één of
twee jaar! Dat betekent uiteinde
lijk toch weer een tijdrovende ruit-
vervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico
van normaal n 136,-. Echter, bij
een WA-Plus, WA-Extra, Casco of
All-Risk verzekering is harsrepara-
tie van de ster vrijwel altijd zonder
kosten. Sterreparatie is daarom
veel aantrekkelijker dan vervan-
ging! Verzekeraars hebben dan
ook voorkeur voor harsreparatie
boven vervanging.

Technisch Onderzoek: Vorst +
Pekel geeft 3000 maal grotere
doorscheurkans!
Op gelijmde voorruiten staan
enorme spanningen. De stijfheid
en daarmee de sterkte van de car-
rosserie wordt voor 40% bepaald
door een goede, verlijmde voor-
ruit. Een zwakkere voorruit bete
kent dus een zwakkere auto. Breu-
ken in het glas verzwakken de
voorruit. Water en zout in breuk-
jes zetten uit bij nachtvorst en zor-
gen voor grote spanningen, die

doorscheuren van de voorruit ver-
oorzaken. Ook het dichtgooien
van een deur (luchtdruk) veroor-
zaakt extra spanning. De kans op
doorscheuren is meer dan 50% (!).
Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden: laat de
ruit niet barsten! Bent u voor ruit-
schade verzekerd en wordt u door-
verwezen naar een ruitschadespe
cialist, dan kunt u bij Automark te
recht. Automark werkt voor ieder-
een die voor ruitschade verzekerd
is en stuurt de rekening recht-
streeks naar de verzekeraar. Voor
de klant zijn er geen kosten of
moeite verbonden aan ruitrepara-
tie. De klant betaalt geen eigen ri-
sico en heeft geen no-claim verlies
(behalve bij Centraal Beheer).
Automark gebruikt voor reparatie
de meest moderne harsinjectie
methode. Bij ruitreparatie moet de
laatste groene kaart worden mee
gebracht voor de juiste verzeke
ringsgegevens.

Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts € 15,- per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
€ 5,- extra wordt een speciale re
flectielaag over de gravures aange
bracht, waardoor de gravures bij
regen en 's avonds goed zichtbaar

blijven. Graveren helpt tegen dief-
stal: wil een dief een gestolen auto
verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

Gratis Voorruitinspectie op de
parkeerplaats van marktterrein
Deze week komt de Mobiele Ser-
vice van Automark in Hengelo Gld
voor een actie Ruit Repareren /
Kenteken Graveren. Op verzoek
van de klant wordt de voorruit ter
plekke gratis geïnspecteerd en
krijgt men een deskundig en vrij-
blijvend advies m.b.t. eventuele be
schadigingen. Men hoeft niet van
te voren een afspraak te maken:
voor Voorruitinspectie of Ruitrepa-
ratie meldt men zich direct bij de
reparateur. Reparatie van de voor-
ruit is voor WA-Plus, Casco en All-
Risk verzekerden geheel zonder
kosten. Voor de juiste verzeke
ringsgegevens moet bij reparatie
wel de laatste groene kaart wor-
den meegenomen. Klaar terwijl u
wacht/winkelt! Let op: deze aanbie
ding geldt niet voor particulier
verzekerden van Centraal Beheer.
Donderdag 11 november kunt u
terecht van 09.00 tot 17.00 uur
op de parkeerplaats van het
marktterrein. Bij regen kunt u
rustig in de auto blijven zitten. Let
op de gele tent van Automark.

Erwin Nyhofif en André Manuel
live op het podium van Witkamp
Zaterdag 13 november heeft
Dancing/Discotheek Witkamp
weer een erg leuke act voor je in
petto. Erwin Nyhoff én André
Manuel komen voor de tweede
keer naar Laren om in het
supergezellige rockcafé te spe-
len. Dit doen beide heren teza-
men en geheel akoestisch. Ui-
teraard zijn alle andere zalen in
Witkamp ook gewoon geopend.

Erwin Nyhoff en André Manuel
zijn twee illustere namen in onze
regio. Nyhoff was jarenlang de
frontman van The Prodigal Sons,
die een grote hit scoorden met het
nummer "You Still Think". Al eni-

ge jaren speelt Erwin Nyhoff solo
door het hele land. André Manuel
kennen velen vast nog wel van
Fratsen, de roemruchte Neder-
landstalige band uit het Oosten
van het land. Maar ook treed Ma-
nuel al heel wat jaartjes als cabare
tier op en staat daarbij bekend om
zijn gortdroge en tevens keiharde
humor. Beide heren hebben het af-
gelopen jaar de handen ineen ge
slagen om eens wat samen te doen
en Witkamp had wat dat betreft
vorig jaar een van de eerste shows.
Het repertoire zal bestaan uit lie
deren van de vorige bands van bei-
den aangevuld met de meest on-
verwachte covers. Denk hierbij

aan Elvis Presley, Neil Young, maar
bij Nyhoff en Manuel weet je het
maar nooit. Dat maakt de optre
dens van deze jongens ook zo leuk.
Veel interactie met het publiek en
gelukkig ook veel humor. Dit be
looft een erg leuke en bovenal erg
gezellige avond te worden.
In de grote Balustradezaal staat de
ze avond de Top-100 formatie Jen
Rog en in de Beachclub is er een
Majorcaparty met DJ Jeronimo. In
de kelder wederom de beste dan-
ce, trance en R&B met DJ Roy Rade
maker. Ook is er normaal busver-
voer op deze avond. Meer info vind
je op de website van Witkamp in
Laren, www.witkamp.com

Rommelmarkt
Voor de eerstvolgende rommel-
markt van muziekvereniging Eu-
terpe in Halle kunnen wij weer
spullen ontvangen, in onze opslag

is weer plaats. Dus hebt u in ver-
band met verhuizen of vernieu-
wen meubelen, huisraad of wat
dan ook over, u kunt het weer aan-
melden bij de onderstaande adres-
sen.

Men komt het graag bij u opha-
len.
Advies commissie Euterpe Halle
W. Scheffer, tel. (0314) 63 14 85;
G. Roenhorst, tel. (0314) 63 16 47;
G. legters tel, (0314) 63 13 90.

Reurles Huus
Werk in de winkel van Reurles
Huus. Dit is de naam van de
creatieve afdeling van de Kunst-
Kring Ruurlo. Deze afdeling
verzorgt deze winter werkwin-
kels/workshops op velerlei ge-
bied.

Voor een aantal workshops wordt
papier als basis gebruikt. Tijdens
de eerste workshop wordt een tijd-
loze sfeerverlichting gemaakt die
het hele jaar door gebruikt kan
worden. Door middel van het aan-
passen aan het seizoen van de ver-

siering past deze zelfs goed bij de
verschillende feestdagen. Kook- de
monstraties en lessen, teken- en
schilderlessen, Paverpol, beter le-
ren voorlezen en vele andere work-
shops staan op het programma
van deze winter.

Dit programma ligt voor u klaar
bij de bibliotheek en bij de super-
markten en is via internet te lezen
op www. KunstKringRuurlo.nl

Zie voor de eerste workshop de
advertentie elders in Contact.

Houd het oude instond, het nieuwe komt vanzelf!

Midwinterhoorn blazen
Zoals ieder jaar weer zullen ook
dit jaar de blazers van d'Olde
Roop' uit Zelhem hun Midwin-
terhorens laten schallen door
de Kmisbergse bossen.

Zoals de traditie, al vele jaren ge-
bruikelijk, mogen vanaf de eerste
Advents zondag de hoornblazers
tot aan 6 januarie hun kunnen la-
ten horen. Dus zondag 28 novem-
ber a.s. zal men bij kasteel 'De Kel-
der' achter het Slingeland zieken-
huis te Doetinchem kunnen genie
ten van de klanken die zij ten ge
hore brengen op hun zelfgemaak-
te instrumenten. Ook hebben de
leden van d'Olde Roop wederom
een mooie boswandeling uitgezet
voor u, tussen 14.00 en 16.00 uur,
waarbij u op verschillende punten
enkele blazers u opwachten omu
ook daar van de klanken uit hun
horens mee te laten genieten.

Als extra toevoeging stelt de gale
rie van Marian Merk en het atelier
van de Hagense school, haar deu-
ren open tijdens de wandeling aan
de tweede Loolaan 50.

In het Koetshuis, bij de Kelder, zul-
len wij zorgen dat de koffie bruin
is en de thee klaar is. Verder zal er
weer onze overbekende erwten-
soep uit grootmoeders keuken zijn
en niet te vergeten de overheer-
lijke Gluhwein, voor de liefheb-
bers.

Enkele leden van d'Olde Reep zul-
len weer aanwezig zijn met oude
ambachten, waaronder natuurlijk
het zelf snijden van de Midwinter-
horens.

Traditiegetrouw is de entree tot
dit oude folkloristische gebeuren:
geheel gratis.

Kledingactie van Mensen
in Nood was een succes!
Op 16 oktober jl. heeft de Kle-
dingactie van Mensen in Nood in
de Achterhoek een kledinginza-
melingsactie gehouden. Deze
actie was dit jaar succesvol.
Totaal werd er ruim 16.645 kg
kleding ingezameld. Een fan-
tastisch resultaat!

De Kledingactie van Mensen in
Nood wil iedereen hartelijk bedan-
ken die hieraan heeft bijgedragen.

Volgend jaar organiseren de vrij-
willigers van de Kledingactie van
Mensen in Nood weer een kleding-
inzamelingsactie. Om de actie ook
dan weer tot een succes te maken,
wil Mensen in Nood iedereen vra-
gen om vanaf nu de kleding voor
deze inzameling te bewaren.
Voor meer informatie kan men
bellen naar (073) 68710 60 of kijken
op onze website:
www.kledingactie.nl

David Olney bij Erve Kots
Op zaterdag 20 novem-
ber vindt er in ge-
noemde lokaliteit een
dubbelconcert plaats.
In het voorprogram-
ma staat 'Beans-
prouts', een formatie
die u laat genieten van
authentieke muziek.

Men moet daarbij den-
ken aan songs van de Carter Fami-
ly en muziek zoals te horen is in de
film 'O Brother Where Art Thou',
een soort bloemlezing van de Ame
rikaanse folkmuziek. De teksten
beslaan alle grote levens themais
zoals liefde, haat, vreugde, ver-
driet, zonde, de dood, religie, etc.
Zeer onderhoudend. Hoofdgast
van de avond is de Amerikaan Da-
vid Olney.

Hij stond reeds op ontelbare podi-
ums van naam, van poptempel
The Bottom Line' in New York Ci-
ty tot en met 'Paradiso' in Amster-
dam. En overal waar hij komt laat
hij een verpletterende indruk ach-
ter. Hij is in staat om in amper drie
minuten een compleet verhaal de
revue te laten passeren waar ande
re schrijvers een boekwerk nodig
hebben om hetzelfde te vertellen.
De worsteling en de geneugten
van het bestaan ontdoet hij in een

paar minuten van hun
complexiteit. Het is de
expressie van een man
die scherp waarneemt en
met zijn teksten en klan-
ken het hele spectrum
van menselijke emotie
en ervaringen bestrijkt.
In ons tijdsbeeld bezien
is zijn werk welhaast nog
interessanter, mysterieu-

zer dan dat van Dylan. Olney heeft
het financieel gemaakt sinds zijn
songs worden opgenomen door
andere, internationaal bekende ar-
tiesten. Toegegeven, al die ande
ren hebben met Olneyis liedjes
een fraai werkstuk afgeleverd,
zondermeer waar. Maar tóch... als
je daar de uitvoering van de
meester zelf tegenover zet ontdek
je een heel andere wereld. Met Ol-
ney's stemgeluid en zijn fantasti-
sche gitaarspel komen zijn weer-
galoos mooie songs het beste tot
hun recht - onnavolgbaar en in-
drukwekkend. Dit keer wordt daar
een extra dimensie aan toege
voegd door het kleurrijke spel van
topgitarist Thomm Jutz waardoor
het klankspectrum nóg groter
word.
De organisatie van dit concert is in
handen van Stone Valley Concerts
(voor informatie over aanvang, en-
treeprijs, etc. zie Contactjes).



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

HOijSLAG
i RUURLO

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

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

D E S P A N N E V O C E L

... gel&uf'tofne&t, wiaor '

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

... 't 6^ moor da/j 'twet,

ACTIE LOOPT IN OKTOBER,
NOVEMBER EN DECEMBER

KOOPZONDAG 21 NOVEMBER
VAN 11 TOT 17 UUR

ALLÉÉN SHOWROOM HENGELO GID.
*̂*-*«^

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

1919 85 jaar 2004

Fa. Jansen rr
Wie jarig is trakteert:

wij geven 25% korting
op alle artikelen.

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

Ie prijs: Magnetron L.6.
2e prijs: Moulinex ghgirer
3e prijs: Anti aanbak wafelyzer
Deze actie loopt tot en met eind december 2004.

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

'

U W A D R E S

17 november
Op wie u moet stemmen?

ALS u maar stemt

HOUT

VERSNIPPEREN?

Bel dan
Edwin Bretveld
na 16.30 uur

06-51 923 274

DA DISCO I I I \

dJ
i

VlYfi ^

Ontwerp en realisatie internetsites

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

ROCKCAFE:
ERWIN NIJHOF &
ANDRE MANUEL

KUUKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

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

Badkamermeubelen
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel mouw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinerneubilair
Burostoelen

n
Q>

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelljks-
adwertentie als u de kaarten laat

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

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

70 JAAR

WUKIUD

KONTACT

n n u « A " gun i

drukke r i j Weevers

f
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

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

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575)51 23 06

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573)45 1286

LICHTEIWOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23

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

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

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40

* Warnsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50
* Eefcte, De Uitrusting 21:55 *Almen, Kazerne 22:00 *
Borculo, Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 *

Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Ruurio ,Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

* Gorssel, Gemeente huis 22:45 *
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond
• gebroken puin

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

Uw advertentie in

Weekblad Contact

valt beter op!

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

M deBos

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger!.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40



Grote hobbybeurs Jong Gelre revue 'Bongo Bongo'
leuk avondje uit met een verrassend slot!

De jaarlijkse hobbybeurs in
Vorden is elk jaar weer een
groot succes, daarom organise-
ren wij dit jaar zondag 14 no-
vember a.s. weer een hobby-
beurs in het Dorpscentrum
Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Op deze beurs is er dan ook van al-
les te zien, zelfs leuke attentie's
voor de Sint of Kerstdagen. Ver-
schillende hobbyisten zullen hun

technieken laten zien waaronder:
figuurzagen, gips en betondecora-
tie's, sieraden van fimo klei, ther-
mometers, filigraankaarten, eigen
gemaakte kaarsen, 3D schilderij-
en, filigraankaarten, eigen ge
maakte kinderkleding, de warmte
zakken van Rita Roekevisch. Alleta
en Rianne Kappers (van in de Lood-
se) met wilgentenen vlechten en
groendecoratie's. Toon Stolten-
borg is er met eigen gemaakte

spelletjes zodat u zich de lange
winteravonden niet hoeft te verve
len en eigen gemaakte meubelties.

De beurs is ook toegankelijk voor
rolstoelgebruikers doordat wij het
royaal op hebben gezet.

Voor verdere inlichtingen:
wwwJiobbybeurs .organiseert.nl
of tel. (0573) 49 12 61.
Zie ook Contactjes.

Oud & Nieuwfeest sporthal 't Jebbink
Net als vorig jaar organiseert de
STEVO ook dit jaar weer een
oud & nieuwfeest in sporthal 't
Jebbink. De STEVO hoopt dat de
jaarwisseling er net zo gevierd
zal worden als afgelopen jaar
en de STEVO en haar medewer-
kers zullen daar ook alle moge-
lijke moeite voor doen.

De sporthal zal dan ook weer om-
getoverd worden tot een echte
feestzaal in sylvestersfeer. En deze
zal niet meer als zodanig herken-
baar zijn mede dankzij de gezelli-
ge aankleding.

De deuren van de zaal zullen van-
af 00.45 uur geopend zijn en slui-
ten rond de klok van 05.30 uur.
Om 01.00 uur zal de aftrap op het
podium verricht worden door de
band HAZE. Om 03.00 uur tot het
einde zal de vordense DJ "OLIVER"
de zaal op z'n kop zetten met zijn
kunsten. De entree kaarten a

€ 8.50 voor dit grootse feest zullen
vanaf heden alleen in de voorver-
koop te koop zijn bij: Kantine
Sporthal 't Jebbink, Tankstation

Weulen Kranenbarg, Fashion Cor-
ner en Slijterij Mitra Sander Pard-
ij s allen te Vorden, wees er snel bij
want vol=vol.

CDA Kamerleden en
op bedrijfsbezoek in
Vrijdag 12 november a.s. is een
drukke dag voor het campagne-
team van het CDA Bronckhorst.

's Morgens staat men op de markt
in Vorden en 's middags op de
markten in Hengelo, Steenderen
en Zelhem.

Tevens brengt een delegatie van
Tweede Kamerleden en kandidaat
raadsleden van het CDA bezoeken
aan een tweetal bedrijven in de ge
meente Bronckhorst.

kandidaten voor de gemeenteraad
Bronckhorst

De delegatie, die bestaat uit de
Kamerleden: Joop Atsma (eerste
landbouwwoord-voerder), Annie
Schreijer (voorzitter vaste kamer-
commissie Landbouw Natuur en
Visserij) en Henk Jan Ormel (ö.a.
woordvoerder biotechnologie, die
renwelzijn en dier-geneesmidde
len én inwoner van Bronckhorst)
en de kandidaat-raadsleden Ab
Boers (lijsttrekker) en Anny Stapel-
broek (de nr. 2 op de lijst) zullen
het volgende programma afwer-
ken:

10.30-13.30 bezoek aan proefboer-
derij de Marke, Roes-
sinkweg 2 in Hengelo
(Gld)

14.00-16.00 biologisch varkensbe
drijf Harmsen, Tolweg
l .Hengelo (Gld)

Voor vragen over het programma
kunt u terecht bij:
Lijsttrekker Ab Boers, Burg. Gallee
straat 16, 7251 EB Vorden, tel.
(0575) 55 11 57, email:
abboers@hetnet.nl

Bibliotheek
Vrijdagmorgen 12 november
(aanvang 10.00 uur) geven He-

len Niemeijer en haar cursisten
in de galerie van de Vordense
bibliotheek een demonstratie
portrettekenen.
Belangstellenden zijn van harte

uitgenodigd om deze cursus bij te
wonen. Tegelijkertijd kan ook de
expositie van het werk van de cur-
sisten over de afgelopen 10 jaar,
bekeken worden.

Eén ding is zeker, wanneer je
een revue opvoert waaraan veel
mensen (ca. 50) meewerken en
die nemen allemaal wat fami-
lie, vrienden of kennissen mee,
dan kan het niet missen of de
zaal is in no-time uitverkocht.
Dat werd afgelopen weekend
bewezen met de uitvoering van
de revue "Bongo Bongo" die
zich afspeelde in een bomvolle
zaal van het Dorpscentrum.

Onder regie van Gerrit Borgman
zorgde Jong Gelre Vorden/ Warns-
veld voor een amusant avondje.
Een zanggroep zorgde voor goed
gezongen liedjes, terwijl de dans-
groep liet zien heel wat in huis te
hebben. Grappige "tussendoor-
tjes" tijdens de sketches, soms heel
modern in glitterjasjes gestoken,
terwijl ook een nummertje "rap-
pen" niet ontbrak. Alleen jammer
dat met name voor de pauze, de
zangers een paar keer door de
band werden overstemd, waar-
door flarden tekstverloren gingen.
Gelukkig was daar na de pauze
niets meer van te merken en
kwam de zanggroep goed uit de
verf, hetgeen hen menig open
doekje van het publiek opleverde.

De revue "Bongo Bongo" die werd
geschreven door Gerrit Borgman,
Nout Nijenhuis, Nicole en Frank
ten Damme, Cordrik van der Meu-
len en Jochem ter Bogt ging over
een " gestolen" trouwjurk, althans
die indruk werd gewekt. Dit alles
aan de vooravond van het huwe
lijk van Floris en Emma, dochter
van Jan Jaap en Constance met de
prachtige achternaam Chateau de
Groenlo.

Dus veel consternatie en een voort-
durend huilende bruid. Bruideg-
om Floris ging er niet gebukt on-
der. "Wat een drukte om een
trouwjurk, die heb je maar één
keer in je leven aan. Een trouwpak
is een heel ander verhaal, die kun
je tenminste nog aantrekken bij
de begrafenis van je schoonmoe
der", waarmee de toon voor deze
revue dus duidelijk was gezet.

Veel verwikkelingen en kostelijke
dialogen. Natuurlijk ontbrak de
politie niet. Hoofdinspecteur de
Vrie-ès, en zijn hulpje de Cock (met
COCK) zouden de trouwjurk wel
even opsporen. Wanneer het poli-
tie duo op onderzoek uitging,
klonk de tune van Baantjer (Toots
Tielemans) door de zaal.

Grappig gevonden, evenals het
buurtonderzoek. Wat te denken
van buurvouw Precilia, een vrouw
van lichte zeden die bij binnen-
komst de hoofdinspecteur als
klant herkende. Zij verwelkomde
de heren met pikante opmerkin-
gen en toespelingen waar sommi-

Door AbVelhorst
ge "hondjes" echt geen brood van
lusten! De Vrie-ès dook weg in zijn
kraag en zo informeerde hulpje de
Cock, hoe vaak kom je hier? Och,
zo sprak zijn chef, de ene dag va-
ker dan de andere dag!

Ook vond de politie een zwarte
vingerafdruk, dus, zo werd gecon-
cludeerd moet de dader een neger
zijn. Trouwens de verhoren en de
"vondsten" daarbij van de tekst-
schrijvers, leuk bedacht, waarbij
bleek dat het in de gevangenis best
aangenaam toeven is.

De dronken buurman, beticht van
de diefstal, was zich van geen
kwaad bewust. "Ik heb alle bruids-
jurken van mijn vriendinnen uit
het raam gesmeten, waarom zou
ik er dan één stelen? Een andere
buurvrouw bij het zien van de po-
litie: "Kom binnen wat leuk, jullie
zijn toch van de postcodeloterij?
O, jullie zijn echt van de politie,
eerlijk mijn man heeft niets met
de bankoverval te maken. Hij is nu
met vakantie in Hawaï. O, een
trouwjurk, daar weet hij niets van
hoor! De zaal vond het prachtig.

Ook de modeshow leverde de mo-
dellen een ovationeel applaus op.
Om Emma een hart onder de riem
te steken, showden een vijftal
vriendinnen van haar diverse
trouwjurken, waaruit zij een keus
kon maken. Van achter uit de zaal
schreden de dames richting podi-
um. Trouwjurken in wit, in rood,
in zwart, een broekpak met sluier
en een hele "hippe". En sprak aan-
staande bruidegom Floris, "zijn al
die meiden voor mij gekomen"!

Ook een grappige inbreng, de hoc-
keydames van D.K.I.L '78 (een af-
korting van "De Kantine Is Leuk".
Een maffe sigaren rokende coach,
terwijl in de dugout de laatste rod-
dels de ronde deden, waarbij de
wisselspeelsters duidelijk lieten
merken best wel een beschuitje te
willen eten met bruidegom Floris!

Aan het lot van de revue weer alle
aandacht voor hoofdinspecteur De
Vrie-ès. Als een rasechte speurneus
zou hij natuurlijk de gestolen
bruidsjurk weer ten tonele voeren.
Eerst een reconstructie om twee
uur s'nachts, het tijdstip waarop
de jurk was verdwenen en tot slot
de oplossing. Wat bleek, de trouw-
jurk was niet gestolen.

Zij was per abuis terecht gekomen
in de "zak van Max" met bestem-
ming Afrika en zie daar stond plot-
seling "Bongo Bongo" op het to-
neel, het meisje dat door de fami-
lie Chateau de Groenlo als Poster
Parents kindje was geadopteerd.
Zij had de trouwjurk aan, een per-
fecte "plot" tijdens een avondje ge
zellig uit!

Boris Dittrich in Vorden,
Lousewies van der Laan naar Zelhem
Boris Dittrich en Ursie Lam-
brechts van D66 bezochten za-
terdag 6 november de politieke
markt in Vorden. Heel wat men-
sen maakten van de gelegen-
heid gebruik om met hen te
spreken over allerlei politieke
zaken. Beiden benadrukten zij
het belang van een grote op-
komst bij deze verkiezingen.

Lijsttrekker Anneke Hacquebard
en de andere kandidaten van D66
voor de gemeenteraad praatten
hen bij over de gemeente Bronck-
horst.

Veel vragen gingen over de natuur
en groenbeheer, onderwerpen die
bij D66 een hoge prioriteit hebben.
Ook het winkelend publiek kon
met hen kennismaken bij het uit-

delen van folders. Het viel de Twee
deKamerleden op dat "de mensen
hier zo vriendelijk waren".

Zaterdag 13 november is er weer
een politieke markt, van alle par-
tijen, nu op de Markt in Zelhem.
Dan komt het D66 TweedeKamer-
lid Lousewies van der Laan. Ook zij
zal zich .op de hoogte stellen over
het reilen en zeilen van Bronck-
horst en Zelhem.

De markt begint om 11.00 uur.
Lousewies van der Laan is aanwe
zig van 11.00 uur tot 12.30 uur. De
mensen kunnen haar spreken,
maar ook Anneke Hacquebard en
andere kandidaten op de D66-lijst.
Voorlichtingsmateriaal is ruim-
schoots aanwezig. De markt sluit
omstreeks 15.00 uur.
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truidsshow met High Tea Entree €15 per persoon

Zondaemic 3.00 uur
Reserveringen:

(0573) 45 11 22
ACCOMMODATIE AVENARIUS

& ORANGERIE RtJURIX)
Dorpsstraat 2 • 726 1 AW Ruurio

BRIJIDSHUIS
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Bcijer Besselink bruidsmode
Albert Bakker Videoproducties

Pearle Opticiens
De Wonerij voor Sfeervol Wonen

Kapsalon Swift Hairfashion
(•oudsmid Annemiek Heppe

Pandora Bloom & Style
Drukkerij Weevers/Studio Contact

Fotografie Monique Snuiverink
Garage Groenouwe, Bathmen

Ingrid's nagelstudio
MaiCa Dentistry, Westervoort

BVIPM
KOFFIE & KOOK punt, Lochem

Orangerie-Avenarius

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Tonny Jufoéns
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315) 24 11 69

Donderdag in Hengelo (Gld.):

GRATIS* RUIT REPAREREN
LET OP DE GELE TENT VAN

Donderdag 11 november kunt u
terecht op de parkeerplaats van het
marktterrein in Hengelo (Gld.)
en wel van 09.00 tot 17.00 uur.

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten.
N.B.: Kenteken graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u
een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen,
waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven:
betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen,
dan moet hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT:
BIJ VORST MEER DAN 50% DOORSCHEURKANS!
Vrieskou zorgt voor grote spanningen in voorruiten: ijs-
en zoutkristallen (pekel!) zetten uit en doen kleine barst-
jes/sterretjes doorscheuren tot een grote barst Volgens
technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan
50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeuring bij
de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de
voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren.
Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico meest-

al € 136,-!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit
Laat uw ruit niet barsten!

* Reparatie van een sterretje/breukje in de voorruit door middel
van harsreparatie is daarom voor bijna alle WA-Plus, Casco en
All-Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel
goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar
uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-

claim verlies. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij re-
paratie wel uw laatste groene kaart meenemen.
Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden
van Centraal Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere ver-
zekeraars, dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Auto-
mark, specialist in harsreparaties. Meldt u zich bij aankomst
direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een
vrijblijvend en deskundig advies.

* 'Reflectielaag', 'Automark', het 'STOP" togo, de Heur 'geef, de 'vorm tenf en "Safe Sighf zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst



Politieke karavaan van start
De allereerste politieke
karavaan van de nieuwe
gemeente Bronckhorst: die
mocht niet geluidloos van
start gaan. Vandaar dat er
in het stadje Bronkhorst
op zaterdag 30 oktober
al vroeg een dweilorkest
stond te spelen, in afwach-
ting van wat - nee, wie! Er
zou komen....

En daar kwamen ze, mensen
van de zes politieke partijen
die meedoen aan de verkie-
zingen in bronckhorst: CDA,
PvdA, WD, ChristenUnie
/SGP, D66 en GroenLinks. Ze
werden 'opgewacht' door een
echte dorpsomroeper....
Vervolgens arriveerden de
burgemeesters van Hengelo,
Hummelo en Keppel, Vorden
en Zelhem, en de loco-burge-
meester van Steenderen. Al-
len met de voorzittershamer
van hun gemeenten in de
hand.
De hamers werden in een kist
gedaan, die burgemeester
Haasjes overhandigde aan de
lijsttrekker van D66. Het was
bedoeld als symbolisch ge-
baar van overdracht: straks
moet de nieuwe raad aan de
slag.... Daarna ging de stoet
naar Steenderen, waar een
politieke markt werd inge-
richt. Er was van alles te zien
en te doen en het was er heel
gezellig, al leek Steenderen
zelf welhaast uitgestorven.

Maar de kandidaten voor de
nieuwe raad laten de moed
niet zakken! Na 30 oktober
hadden ze nog twee karava-
nen te gaan, en een debat in
Hengelo, en een debat in
Drempt, en... en.... Het is hier
geen Amerika, maar er wordt
zeker zo hard gewerkt.

En dat geeft hoop voor de
toekomst van Bronckhorst!

Politieke karavaan Zelhem;
Markt.

Zaterdag 13 november
11.00 - 15.00 uur

Nu kruien wc
gewoon die hele
karavaan door.



Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag l nov.
Groep A:
l dhr./mw. Hoftijzer 60,9%; 2
mw. Warringa/mw. Rossel 54,7%;
3 dhr. en mw. Vruggink 53,1%.

Groep B:
l dhr. en mw. Wullink 66,0%; 2
dhr. Spreij en dhr. Molendijk
63,9%; 3 mw. de Bruin en mw.
Lamers 62,2%.

Woensdag 3 november:
Groep: A
l Mw. Simonis/Mw. Webbink
62,08%; 2 Dhr. Duinkerken/Dhr.
Post 58,75%; 3 Mw. v.d. Stouwe/
Mw. T. Velde 54,58%

Groep: B
1 dhr en mw. Koekkoek 69,38%;
2 dhr en mw. Stertefeld 59,48%;
3 dhr. den Elzen/dhr. Hissink
57,29%.

Voetbal

SOCII
Afgelopen zondag moest Socii na
koploper Z.V.V. '56 in Apeldoorn.
Socii kreeg hier min of meer voet-
bal les, de gastheren waren op alle
fronten beter al hoewel de rust
stand 1-0 dit nog niet liet zien.
In de tweede helft speelden Z.V.V.
net iets agressiever dan Socii en
gingen beter dan in de eerste helft
met de kansen om en bepaalden
de eindstand 5-0. Voor Socii is het
zaak de komende wedstrijden de
punten te behouden dit zal dan
zondag al moeten gebeuren tegen
S.H.E. thuis.

Socii Fl mag zich herfstmeister
noemen na met 3-11 gewonnen te
hebben van Halle Fl.
Dit staat zaterdag ook te gebeuren
voor E team zodat de platte wagen
weer van stal gehaald kan worden
voor een rondrit door het dorp.

Verdere uitslagen:
Halle Fl - Socii Fl: 3-11
PAXE5-SocüEl:l-10
Socii 2 - AZ.C. 4: 3-5
Socii 3 - Steenderen: 2-3
Socii 4 - S.H.E. 4: 2-4
S.H.E. 5 - Socü 5:4-0

Programma 13/14 november
Socii Fl - Zelhem Fl; Socii El - De
Hoven E2; DZC '68 D4 - Socii Dl;
Voort Cl - Socii Cl; Lochem A2 -
Socii Al; Socii - S.H.E.; Witkampers
4 - Socii 2; Zutphen 3 - Socii 3; Rhe-
den 4 - Socii 4; Socii 5 - W.H.C.Z.11

RATTI
Uitslagen zaterdag 6 november
Ratti 4 - Zelos 7: 0-4
Ratti Cl - Erica '76 C2: 5-0
Ratti El - DZC '68 E10: 9-1
Angerlo Vooruit D3 - Ratti Dl: 4-2
Zelos E4 - Ratti E2: 5-3
Sint Joris Fl - Ratti Fl: 16-0
Witkampers B2 - Ratti BID: 2-0

Uitslagen zondag 7 november
Ratti DA1 - Wilp DA1:1-1
Barneveld l - Ratti 1: 2-0
KSV 4 - Ratti 2:4-0
Eibergen SC 7 - Ratti 3: 2-3

Ratti l - Wüp l (dames)
Afgelopen zondag werd het duel
aangegaan met de dames van
Wilp. Een team met veel ervaring
in deze klasse. Ratti ging vanaf het
eerste fluitsignaal vol aan de bak.
De dames van Ratti hadden hun
handen vol aan de dames van
Wilp, maar de duels werden fana-
tiek en hard uitgevochten. Het was
Wencke Olthuis dat al vrij vroeg in
de wedstrijd zorgde voor de 1-0.
Een pass vanaf het middenveld
zorgde ervoor dat Wencke Olthuis
een sprint kon trekken over de lin-
kerkant en daarna zorgde voor een
perfecte afronding. De dames van
Wilp wisten elkaar goed te vinden.

Wilp bleef Ratti goed onder druk
zetten en creëerde veel kansen. De
voorhoede had echter moeite met
de afronding. In de eerste helft
bleef de score voor Wilp dan ook
op nul staan en had Ratti genoeg
aan een enkele kans om te scoren.
De tweede helft werden de duels
even fanatiek uitgevochten als de
eerste helft. Wilp bleef zoeken
naar het doelpunt. Aanvallend was
Wilp sterk, maar de achterhoede
van Ratti stond geconcentreerd te
verdedigen. Een bal werd terug ge-
legd op een speelster van Wilp en
zij haalde vervolgens vanaf de zes-

.tien uit. De bal kreeg onbewust
een draaiend effect waardoor de
keepster van Ratti werd verrast.
Dit leverde dan eindelijk het doel-
punt op voor Wilp waar zij zo ont-
zettend veel kansen voor nodig
hadden gehad. Beide teams gingen
vervolgens voor de winst, maar de
negentig minuten bleken niet ge-
noeg voor een beslissing en zo ein-
digde de wedstrijd in een gelijk-
spel. Gezien de kansen voor Wilp
had er misschien meer ingezeten,
echter door een uitstekende inzet
van de dames van Ratti hebben zij
er toch weer een zwaarbevochten
puntje bij. Aanstaande zondag
staat er wederom een zware tegen-
stander op het programma uit te-
gen Victoria Boys.

Barneveld - Ratti
Zondag stond de uitwedstrijd te-
gen Barneveld op het programma.
Niet naast de deur dus, maar ge-
lukkig had leider Reinier Hendrik-
sen voor elke chauffeur een route-
beschrijving gemaakt. Iedereen
kwam ruim een uur voor de weds-
tijd aan in Barneveld, behalve Rei-
nier zelf, die was verkeerd gere-
den.... Trainer Kattenbelt eiste van
zijn ploeg er in de wedstrijd me-
teen bovenop te zitten. Ratti deed
dit en het resulteerde meteen in
een aantal kansen. De mooiste
kans was voor Michiel Gudde,
maar helaas zat er nog een Barne-
velds been tussen. Toch kreeg Bar-
neveld steeds meer grip op de wed-
strijd. Enkele minuten voor rust
was er een uitval voor Barneveld
en keeper Wouter Gudde werd ge-
passeerd. Na de rust werd de sfeer
grimmiger op het veld en waren er
soms grove overtredingen. Keeper
Wouter Gudde raakte bij een actie
geblesseerd en moest het veld ver-
laten. Sander Roelvink verving
hem en bewees zijn waarde voor
dit elftal. Toch wist Ratti niet echt
een vuist te maken tegen het fy-
siek sterke Barneveld. Ratti kreeg
nog enkele mogelijkheden, maar
het was toch Barneveld dat met de
eer ging strijken. De tweede treffer
van Barneveld kwam 10 minuten
voor tijd. En toen was het spel ge-
speeld. Geen punten mee naar de
Kranenburg. Maar komende zon-
dag in Ede liggen weer mogelijk-
heden om punten te pakken.

Programma zaterdag 13 nov.
Ratti Dl - Be Quick Z. D2; Ratti E2 -
Keijenburg. Boy E3; Ratti Fl - Kilder
F2; Ratti BID - ABS Bi; ABS C2D -
Ratti Cl; Brummen E4M - Ratti El

Programma zondag 14 nov.
EDS l - Ratti 1; Ratti 2 - Rietmolen
5; Ratti 3 - Witkampers 6; Victoria
Boys DA2 - Ratti DA1

WVORDEN
Uitslagen zaterdag 6 november
Vorden BI - DAVO BID: 2-5
Vorden Cl - Holten Cl: 8-0
Vorden Dl D - Zutphania Dl D: 5-0
Vorden D2 - Peeske 't Dl: 2-1
Vorden D3 - DZC '68 D8:1-1
AZC El-Vorden El:Afg.
Vorden E2 - DZC '68 E4: 3-3
WHCZ E4 - Vorden E3:1-13
Vorden E5-AZC E3: 3-7
Vorden Fl - Concordia-W Fl: 34
WHCZ F4 - Vorden F2: 0-9
Vorden Fl - Concordia-W Fl: 3-4
Vorden F4 - Warnsv. Boy F6: 5-1

Uitslagen zondag 7 november
Vorden l-Ruurlo 1:3-1
Vorden 2 - Gendringen 2: afg.
Vorden 5 - Baakse Boys 2: afg.

Vorden - Ruurlo: 3-1
Afgezien van de drie winstpunten
die Vorden tegen Ruurlo pakte
zijn terugblikkend de opening van
de nieuwe tribune door de voorzit-
ter van de activiteitencommissie
Jan van Ark en de overhandiging
van de nieuwe shirts door hoofd-
sponsor Henk Barendsen de hoog-
tepunten van deze voetbalzondag.
Zwart als hoofdkleur met een bre-
de gele baan over het shirt wordt
de nieuwe outfit van W Vorden.
Nieuw? Wie het jubileumboek van
de W Vorden openslaat ziet, dat
Vorden in de jaren dertig al met de
"nieuwe" outfit was uitgerust.
Vorden vergat namelijk te voetbal-
len of had het mededogen met het
zwak operende Ruurlo of mis-
schien wel om oud Vorden trainer
Maarten Wolvetang, thans trainer
van Ruurlo, een afgang te bezor-
gen? De doelpunten tellen en Vor-
den heeft door deze derde over-
winning op rij weer aansluiting bij
de middenmoot in de 4 klasse C.
Alle ingrediënten waren aanwezig
voor een mooie voetbalmiddag.
Een feestelijke stemming na de of-
ficiële opening van de nieuwe tri-
bune en het nieuwe tenue. Het
heeft niet mogen baten, want het
werd een inspiratieloze wedstrijd.
Het is wel zo, dat Vorden meerdere
keren met enthousiast voetbal de
bietenbrug op ging. Het bleef zon-
dag vanuit een gesloten defensie
spelen en nam geen enkele risico.
De verdediging had trouwens een
makkie, want Ruurlo brouwt niet
veel klaar. Vorden zette vanaf het
beginsignaal de tegenstander vast
op eigen helft en het kon naar har-
telust combineren. De eerste kans
ontstond via Arjan Vruggink die
met een fraaie passeerbeweging de
verdediging inclusief de keeper
buitenspel zette, maar zijn voorzet
werd over het doel gekopt. Even la-
ter was het wel raak toen een afge-
slagen bal voor de voeten van Joris
Platteeuw kwam. Hij bedacht zich
niet en volleyde van grote afstand
de bal in de touwen 1-0.
Ruurlo kwam er niet aan te pas en
de ploeg van Maarten Wolvetang
zal het dan ook heel moeilijk gaan
krijgen om zich te handhaven. In
de 35e minuut bracht Jan Bert Es-
selink na goed doorzetten Hugo
van Ditshuizen in stelling, die met
een ferme uithaal voor de 2-0 te-
kende. Op slag van rust onder-
schepte Arjan Vruggink de bal en
stevende op doelman Witteveen
af, die kansloos was op zijn inzet.
3-0
In de tweede helft viel er weinig
meer te genieten, want Vorden oe-
fende geen enkele druk uit om de
score een beter aanzien te geven
en Ruurlo was onmachtig. Vorden
speelde de wedstrijd plichtmatig
uit en het stond zelfs een tegen-
doelpunt in de slotfase toe. Ko-
mende zondag speelt Vorden de
lastige uitwedstrijd tegen subtop-
per Gendringen.

Programma zaterdag 13 nov.
Holten Al - Vorden Al; Vorden BI
- Oeken BI; Vorden Cl - Kon. UD Cl;
SHE C1D - Vorden C2; Vorden D1D
- Lochem D2; VIOD D3 - Vorden D2;
AZC D3 - Vorden D3; Vorden El -
DZC '68 E2; Brummen E2 - Vorden
E2; Vorden E3 - Brummen E3; Vor-
den E4 - DZC '68 E9; Doetinchem
E4 - Vorden E5; Brummen Fl - Vor-
den Fl; Vorden F2 - Concordia-W
F3; Zelos F2 - Vorden F3; Keijen-
burgse Boy F2 - Vorden F4; Vorden
F5-WorthRhedenFl

Programma zondag 14 nov.
Gendringen l -Vorden 1; Longa '30
3 -Vorden 2; Vorden 3 - Keijenburg.
Boys 3; Be Quick Z. 6 - Vorden 5;
Vorden 6 - Brummen 6

Volleybal

PELGRUM DASH
Zaterdag 6-11 Pelgrum Dash -
Longa 3, balsponsor is DA dro-
gisterij ten Kate

De derde thuiswedstrijd van Pelg-
rum Dash was tegen Longa 3 uit
Lichtenvoorde. De wedstrijd begon
met een eerste set die gelijk op-
ging. Beide teams speelden een re-
delijk spel, met over én weer wat
foutjes maar ook een paar mooie
punten.
Deze eerste set ging uiteindelijk
naar Dash met een stand van 25-
19. Longa had dus wat goed te ma-
ken in de volgende set. Toch had
Dash de beste start. Maar doordat
halverwege deze set Dash meer
persoonlijke fouten begon te ma-
ken kwam Longa weer helemaal
terug in de set. Dash kon wisselen
wat ze wilde, maar kwam niet
meer in het spel van de eerste set.
Longa won dan ook met 25-22.
Vervolgens de derde set. In het be-
gin ging het nog aardig gelijk op.
Na een stand van 8-4 in het voor-
deel van Dash nam Longa een ti-
me-out. Wellicht dat ze toen al het
gevoel hadden de grip kwijt te ra-
ken, want hierna liep Dash alleen
maar verder uit. Dash houdt ver-
volgens de druk goed vast waar-
door Longa, ook na enkele wissels,
niet meer in het spel komt. Dash
sluit deze set dan ook vrij gemak-
kelijk af met 25-17.
Dan de vierde set. Longa zou deze
moeten winnen als ze er nog een 5
setter van willen maken. De dames
uit Lichtenvoorde gaan dan ook
voortvarend van start en komt op
een 7-4 voorsprong. Dash geeft het
alleen niet zomaar op en knokt
zich terug naar 9-8, waarna Longa
een time-out neemt en daarmee
hoopt het ritme van Dash te bre
ken. Maar ook na deze time-out
houdt Dash de dames van Longa
goed onder druk en heeft het bete-
re van het spel.
Dash komt dan op 18-13 en heeft
de winst al bijna te pakken, maar
dan komt Longa toch nog goed te-
rug, door ook wat slordige foutjes
aan de kant van Dash. Zo wordt
het nog 20-20 en komt de span-
ning weer terug in de wedstrijd.
Maar toch houdt Dash het hoofd
koel en weet ook deze vierde set
winnend af te sluiten met 25-21.

Een 3-1 overwinning dus voor de
dames uit Vorden. Zaterdag 13 no-
vember om 16.00 uur speelt Dash
een uitwedstrijd tegen Vios Eefde.

Harfsen MB1 afgeserveerd door
PMDash Mesjes BI
Het meisjes BI team van PM Dash,
gesponsord door Visser mode Vor-
den heeft het eerste BI-team van
Harfsen in krap een uur terugver-
wezen naar de kleedkamer. In de
eerste twee sets bood Harfsen nog
enige tegenstand en werden een
aantal punten afgedwongen. Een
technisch beter Dash wist beide
keren in de tweede helft van de
sets de overwinning door een ho-
gere servicedruk en beter aanval-
lend spel in winst om te zetten: 25-
16 en 25-16. De derde en vierde set
kwam Harfsen er niet meer aan te
pas.

Door goede opslagbeurten en geva-
rieerd aanvalsspel, waarbij ook de
achterveldspelers werden inge-
schakeld, werd Harfsen in beide
sets onder de tien punten gehou-
den. Volgende week staat de altijd
moeilijke uitwedstrijd naar Longa
59 op het programma, vrijdag 3 de-
cember spelen de meiden een be-
kerwedstrijd tegen het A-team van
WSV uit Warnsveld. Voor meer in-
fo: zie www.wdash.nl

Uitslagen 6 november
Huevo '85 - Pelgrum Dash MCI: 3-1
DVO D7 - Pelgrum Dash D5: 3-2
Dijkman Hl - Pelgrum Dash Hl: 3-1
Wevoc H5 - Pelgrum Dash H3: 3-1
Pelgrum MB1 - Harfsen MB1:4-0
Pelgrum Dash MC2 - DVO MC2: 3-2
Pelgrum D3 - Wil. Gemini Dl: 3-1
Pelgrum MBS - Longa '59 MB2:04
Pelgrum Dash D2 - DVO D2: 2-3
Pelgrum D6 - Time Out '75 D3:1-3
Pelgrum Dash Dl - Longa '59 D3:3-1
Pelgrum Dash H2 - Marvo '76 Hl: 04

Programma dinsdag 9 nov.
Pelgrum Dash D5 - Revoc D3

Programma zaterdag 13 nov.
Avanti D2 - Pelgrum Dash D3; Lon-
ga '59 MB1 - Pelgrum Dash MB1;
DES MB2 - Pelgrum Dash MB3;
Avanti Hl - Pelgrum Dash H2; Vios
Dl - Pelgrum Dash Dl; Avanti Dl -
Pelgrum Dash D2; Pelgrum Dash
MCI - Huevo 85 MC2; Pelgrum
Dash H3 - Smash 68/SCM H3; Pelg-
rum Dash D4 - Brevolk Dl

Wielrennen

Thijs v Amerongen wint veldrit
in Aalten.
De Vordense R.t.v.er Thijs v Ame-
rongen won zondag in Aalten zijn
eerste veldrit bij de categorie Ama-
teurs, op een splinter nieuwe ful-
carbonfiets starte Thijs in Aalten.
Het materiaal wordt ook dit sei-
zoen beschikbaar gesteld door de
Firma Goossens uit Borculo, hij
krijgt voor dit crossseizoen de be-
schikking over twee super lichte
Gossini fietsen.

Van Amerongen reed vanuit het
vertrek weg bij de concurentie,
met een dikke minuut voorsprong
op de nummer twee kwam hij als
eerste over de streep. Zijn eerste
wedstrijd dit cross-seizoen verliep
voor hem naar wens, de eerste Na-
tionale wedstrijd zal in het Bra-
bantse Lieshout zijn. De Leuven-
heimse amateur Bart Besemer
reed in deze wedstrijd naar een
nette elfde plaats. De Vordense da-
me Gretha kl Brinke behaalde hier
een tweede plaats zij reed een ster-
ke wedstrijd.

De Wichmonder Rudi Peters reed
naar een zevende plaats, de Neder-
lands Kampioen Bonny Leemreise
uit Beltrum won deze wedstrijd.
De Lindese crosser Richard Sleu-
mer reed in Dordrecht bij de cate-
gorie junioren naar een vijftiende
plaats. Aanstaande zondag staan
de dame en de R.T.V.heren in Ei-
bergen aan de start, zij willen al-
len goed voorbereid zijn voor de
wedstrijd te Vorden op 4 decem-
ber.

Boeiend
cabaret
Op zondagmiddag 14 novem-
ber 15 uur spelen Nini Derlagen
en Elly Janssen hun cabaret
Entr'acte in het Theateronder-
deMolen te Linde (gem.Vorden).
Ze brengen, begeleid door Guus
Haverkate, piano, hun pro-
gramma Silicoware.

Het is een cabaretesk programma,
dat met lichtvoetigheid de grote
ernst en de kleine tragiek van het
dagelijkse leven behandelt.

Het theater Onder de molen wordt
de locatie van een homeparty waar
Entr'acte optimistisch de strijd
aanbindt tegen het geknaag van
de tand des tijds, een thema dat
Elly en Nini ook blijkens hun vori-
ge programma 'Het komt als het
gaat' op hun lijf geschreven is.

In het dagelijkse leven is Elly Jans-
sen dans- en dramadocente, Nini
Derlagen studentendecaan van de
AKI in Enschede en Guus Haverka-
te docent aan het Conservatorium
te Enschede.

Het programma wordt omlijst
door het Theaterorkest The Mills-
fathers met Peter Westera, piano,
Tony 'Toots' Fraas, accordeon, Jan
Grotenhuis Bas en Boris Tomas
(vocal), die enkele onvergetelijke
cabaretliederen ten gehore zullen
brengen.

Entree 12,50 euro. Om half drie is
de koffie bruin.



AH Hengelo

U komt toch oo
Op het feest van de trekking van de 50 TASSEN VOL LEVENSMI

en de

et komt echt niet zo vaak voor dat een supermarkt een auto verloot onder zijn klanten.
Daarom gaan we daar een leuk feest omheen bouwen en feest betekent:

^öüB

Winkel geopend tot
Wij nodig» u allemaal :op zaterdag 13 november a.s. van 15.30 uuii de
parkeerplaats naast hel ïmeentehuis. Wij raden u aan om met de fiets te komen als dat mogelijk is.

n Dennis en het

TREKKINGSREGELS
1. De trekking wordt uitgevoerd onder

toeziend oog van een notaris.
2. De trekking geschiedt in het

openbaar.
3. De trekking vindt plaats tussen 16.00

en 18.00 uur. ^fjm^^
4. Over de trekking kan niet worder

gecorrespondeerd.^
5. Kaarten kunnen warden ingeleverc

tot zaterdag 13 no\l lur.

DE WINKELHOEK VAN HENGELO

Openingstijden:
'ag t/ 'm donderdag

vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00 -



AH Hengelo
in aktie

DE EINDSTREEP

IS IN ZICHT
'AH Hengelo

in aktie

dus nog één keer

GRATIS ZEGEL BIJ ELKE € 5.00 AAN BOODSCHAPPEN VOOR DE LAATSTE

voor de
Troeven
Kansen

en 50 tassen vol levensmiddelen (€ 50,00)
Bij elke [ 023 een gratis zegeHje. Met 2O zegels een volle kaart. Tel uitje kansen! (kaarten).
Kans op een gratis auto of 5O tassen vol levensmiddelen. Ook bij Gall & Gall is het genieten!

GREENFIELDS BIEFSTUK
ChH.O.H GEHAKT

kg van 17.29 voor

KG NU

12?9

3?
Oh OVENHEERLUK
BRUIN/WIT/VOLKOREN

500 gram NU 1.29

PERLA KOFFIEPADS
o"NU \tm

doos

Oh WITLOF
500 gram

NU

69
Oh BRAADWORST
KG

NU

99

GA J.EGA
VOORDEELSELECTIE

VRIJBUITER JONGE JENEVER
1 liter

VRIJBUITER BESSENJENEVER
1 liter

99

O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
oh
(0575) 46 12 O5 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00 - 21.00 uur
zaterdag 8.00-15.00 uur



PLUS
Weekendvoordeel

G e l d i g v a n d o n d e r d a g 1 1 t / m z a t e r d a g 1 3 n o v e m b e r 2 0 0 4

BESTSELLER!
E C H T N E R C E N S G O E D K O P E R En... klaar is uw

'Quick' tussendoortje!

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

Dr. Oetker
Intermezzo quick
Chicken of Hawaï.
Broodsnack, even opwarmen
in de magnetron.
Pak 120-135 gram O89
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Roomboter
croissants
Vers uit eigen oven

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

Sucadelappen
Kilo

49

Grote Hollandse
bloemkool
Per stuk

59
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

SCHARRELEIEREN

PLUS
Scharreleieren
Groot. Doos 10 stuks

BESTSELLER!
G O E D K O '

Lay's
Chips
Diverse smaken.
Zak 200 gram

6*
MEER VOOR MINDER WEKEN

MÉÉR,
V O O R \JA

Sun
Vaatwastabs
Capsules 3 in 1,
pak 26 stuks of
2 in 1 tabletten
citroen, normaal,
pak 30 stuks
of tabletten normaal,
pak 45 stuks.
Per pak vanaf 6.99

Calvé
Snack
sauzen
Curry, mosterd,
knoflooksaus,
ketchup, fritessaus,
mayosaus,
American fritessaus
of smulsaus.
Flacon 500 ml.
Vanaf 1.55

PLUS akken

Vrij vast- l Uiukorti"3
kokende
aardappelen
Redstar.
Nieuwe oogst.
Zak 5 kilo 1.99

Kipfilet
Prijs per kilo 6.98

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

tpeniru
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem

Tel. 0573 -251056

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

zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
46/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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