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Jubilerend 30 plus koor gaat voortaan
verder onder de naam *Vokate'

Verandering van spijs doet eten, een gezegde dat iedereen kent. Bij het
voormalige 30 plus koor is een andere variant beter van toepassing
Verandering van dirigent doet beter zingen'. Waarmee bedoelt dat het
best verfrissend kan werken wanneer een zangkoor eens door een ander
persoon gedirigeerd wordt. Een andere dirigent, andere opvattingen,
kortom een andere aanpak. Volgens de dames Marian van Langen. Mar-
jan van Duin. Maurien Stokman en voorzitter Jan Gerritsen, heeft het
bij het Vordense zangkoor zeer inspirerend gewerkt, dat dirigent Felix
Smeets (die het koor 12 jaar onder zijn hoede heeft gehad en toen te
kennen heeft gegeven te willen stoppen) is opgevolgd door Jan Visser
uit Steenderen.

Maar, zo werd er in de huiskamer van
Jan Gerritsen direct aan toegevoegd,
niets ten nadele van Felix Smeets.
Deze heeft heel veel verdiensten voor
het koor gehad. Felix heeft het koor
enorm gestimuleerd en heeft er zijn
eigen muzikale stempel op gedrukt.

Jan Gerritsen: 'Dat werd wel bewezen
toen wij Jan Visser vroegen het diri-
geerstokje van Felix te willen overne-
men en Visser letterlijk over het koor
zei:' Ik kan er wel wat mee, er is een
goede basis gelegd, ik denk overigens
wel dat ik het koor nog kan ' kneden'
en dat ik er in muzikaal opzicht nog
meer kan uithalen'.

Maurien Stokman: 'Jan Visser pakt
andere toonhoogtes, laat ons drie- en
vier stemmig zingen, wij hebben het
zelf ook gemerkt, wij zijn anders en
beter gaan zingen'. Marian van Lan-
gen: 'Jan heeft de afgelopen maanden
veel aandacht besteed aan het zang-
technische gedeelte (onder andere aan
de ademhaling)'.

Trouwens, deze Jan Visser is geen on-
bekende in de regio. Hij is niet alleen
dirigent van een harmonieorkest, ook
dirigeert hij meerdere zangkoren.
Toen Felix Smeets het Vordense zang-
koor mededeelde dat hij er mee wilde
stoppen en het bestuur vervolgens Jan
Visser contracteerde, vond men het te
vens tijd worden voor een facelift.

Dat wil zeggen dat ook de naam '30
plus koor' gewijzigd diende te worden.
Na 'rijp beraad en de meeste stemmen
tellen', werd gekozen voor de naam
'Vokate'. Jan Gerritsen: 'Een nieuwe
identiteit, "Vokate* wil zeggen dat het
koor zich verbonden voelt met de
Katholieke kerk. Dat houdt zeer zeker
niet in dat onze leden katholiek moe-
ten zijn. Beslist niet, we hebben ook
niet katholieke koorleden, dus wat
dat betreft is iedereen welkom', zo
zegt hij. Het koor repeteert wekelijks
op de woensdagavond in de Christus
Koningkerk. Zo is het 12,5 jaar geleden
ook begonnen.

•WONDERLIJK VRIJ'
Ans Heuvelink, Ingrid Heering en
Gerard Eykelkamp, de oprichters van
het koor en zelf toentertijd de dertig
gepasseerd besloten om het zangkoor
de naam '30 plus koor' te geven. Nu de
dertigers inmiddels veertigers zijn,
sommigen ook ouder, (natuurlijk ook
leden die jonger zijn) heeft dat tevens
meegespeeld om de naam in "Vokate'
te veranderen. In 1997, bij het vijfjarig
bestaan, heeft dirigent Felix Smeets
en zijn (meren deels) dames veel werk
verricht om middels veel repeteren
een CD uit te brengen met als titel
'Wonderlijk vrij'. Een CD met liedjes
als bijvoorbeeld 'Steun op mij', 'De
heer is mijn herder', 'Blijf je hele leven
werken' en het nummer 'Wonderlijk
vrij' (tevens dus de titel van de CD) en

dergelijke. Een CD met in totaal 15
liedjes waar het koor terecht nog heel
trots op is.

Richting toekomst heeft men wellicht
dezelfde doelstelling, onder leidingvan
Jan Visser een tweede CD uit te bren-
gen! Behalve de reeds genoemde be-
stuursleden, maken ook Ans Hendriks,
Ineke Helmink en Joke Moor, deel uit
van het bestuur. Zes dames en een heer
(Jan Gerritsen) en een koor met 28
dames en drie heren, doet vermoeden
dat Vokate' met een groot tekort aan
mannenstemmen kampt! Jan Gerrit-
sen: 'Dat valt best mee hoor. We willen
er wel graag een aantal mannelijke
leden bij hebben. Bovendien zijn we
dringend op zoek naar een toetsenist
(keyboard) en een gitarist. Onze huidi-
ge toetsenist Jaap Harmsen stopt er in
januari mee. Gitarist Gerard Wiegerink
is inmiddels al gestopt en die vacatures
moeten zo snel mogelijk ingevuld
worden,' zo zegt Jan Gerritsen.

Geïnteresseerden kunnen zich voor
nadere informatie melden bij secreta-
resse Marjan van Duin (0575-) 55 36 80.
Marian van Langen: 'Nieuwe leden
zullen zich heel snel bij ons thuis
voelen, wij hebben namelijk een heel
bruisend koor', zo zegt ze. Wie mocht
denken dat 'Vokate' zich alleen be-
perkt tot het zingen van kerkliederen
heeft het mis. Ook bijvoorbeeld liedjes
van Marco Borsato (Speeltuin) van' De
Kast' (Nije Dij)en Engelstalige liedjes
worden maar al te graag door het
koor gezongen. De leden van 'Vokate'
komen vrijwel allemaal uit Vorden en
directe omgeving. Behalve zingen bij
een tiental kerkdiensten, zingt' Voka-
te' jaarlijks ook regelmatig tijdens an-
dere gelegenheden zoals bij openlucht
diensten, de Kerstmarkt en bij instel-
lingen (De Wehme, de Zonnebloem
e.d.) Jan Gerritsen tot slot: 'Ik kan ge
rust stellen dat ons zangkoor in deze
regio een belangrijke sociale functie
vervult'!

Ark leverde € 1238 op
De bazar/rommelmarkt 'Ark', die zater-
dag in het 'Achterhuus' achter de Gere-
formeerde kerk werd gehouden, trok een
flinke publieke belangstelling. Onder
hen ook de zogenaamde 'koopjesjagers',
mensen die alle markten en bazaars af-
struinen om te proberen direct de kren-
ten uit de pap te halen. Voor de organisa-
tie geen enkel probleem, want daar gaat
het tenslotte op, trachten zoveel moge
lijk spullen te verkopen. Trouwens keuze
genoeg tijdens deze bazar 'Ark'. Kleding,
speelgoed, meubels, huishoudelijke arti-
kelen gingen als het bekende broodje
van de bakker over de toonbank. Ook
werd er een veiling gehouden, waarbij
één schilderij zelfs € 45 opbracht. Toen
aan het eind van de dag de balans werd
opgemaakt, bleek dat er voor € 1238 was
verkocht. Het geld zal worden aange
wend voor 'het potje' waaruit straks een
interne verbouwing van het 'Achter-
huus' bekostigd zal worden.
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Herfstconcert van het
Vordens Mannenkoor
Zaterdagavond stond het ope-
ningsconcert van het Vordens Man-
nenkoor in het teken van de herfst.
Samen met het vrouwenkoor "Con
Brio" uit Etten was een gevarieerd
programma samengesteld. De wis-
selende stemmingen, die ook de
herfst met zich brengt waren in de
keuze van de liederen duidelijk te-
rug te horen.

Het Mannenkoor opende met drie li-
turgisch getinte gezangen uit verschil-
lende culturen. Bij het "Izje Cheruwi-
ni" uit de Byzantijnse ryte was duide
lijk te horen dat dit koor zich dit gen-
re liederen steeds beter eigen heeft ge
maakt. Ook Con Brio begon hun deel
van het concert met enkele zwaardere
nummers. In deze liederen liet dit
koor een harmonische volle klank ho-
ren, die een streling voor het oor was.
Onder andere in het "Fie Jesu" uit het
Requiem van Gabrièl Fauré kwam de
ze mooie koorklank mooi tot uitdruk-
king.

Ook het lichtere genre, waarvan het
vrouwenkoor uit Etten enkele liede
ren liet horen, past ook heel goed bij
dit koor. De bevlogen wijze van dirige
ren van Nick Moritz en de virtuele be
geleiding op piano van Miriam Ver-
steegen zorgden er voor dat het pu-
bliek van dit optreden van "Con Brio"
een halfuur echt kon genieten.

Van de aarzeling die je in het eerste
optreden van het Vordens Mannen-
koor nog soms kon horen, was bij het
begin van hun tweede optreden vanaf
de inzet van "The long day closes"

niets meer te merken. Dit herfstlied
klonk evenwichtig harmonieus en
aan Frank Knikkink, de dirigent van
dit koor, was merkbaar dat hij de man-
nen met steeds subtielere bewegingen
tot hun ware kunnen kon brengen.

Later, bij "Happy days" kon het pu-
bliek de verleiding niet weerstaan om
de pianobegeleiding van Riet Louwes
nog met handgeklap te ondersteunen.
En toen bij het slotlied, dat het verhaal
vertelde van een kikkerbruiloft, de
lachspieren van het publiek ook nog
werden aangesproken, was de avond
compleet.

Al met al een mooi verzorgd concert,
waarvan de zingende deelnemers,
hun verwanten en de donateurs van
het Vordens Mannenkoor nog een
paar uurtjes konden nagenieten tij-
dens een gezellige bijeenkomst in "De
Herberg".
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 oktober 10.00 uur ds. B. Nepppelenbroek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 oktober 10.00 uur ds. L.D. Horjus.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 oktober 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 oktober 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 okt. 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang.
Zondag 16 oktober 10.00 uur Woord- en Communieviering
m.m.v. herenkoor.

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

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

Tandartsen:
15-16 oktober: G.M. Wolsink, Laren, telefoon 0573 - 40
21 24. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen
van 11.30- 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg), Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.3O uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (GkL)/Lichtenvoorde
Tel.(0314)626140
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag

13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
13.30-17.30 uur en 13.30-20.00 uur, vrijdag 13.30-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Tweede jeans voor de halve prijs!
Keuze uit: Cars - Vingino - Blue seven - Blue Pepper - etc.

De Smidse 3 Ruurlo 0573-45 28 75

Aktie: van 14 oktober t/m 22 oktober.

www.sim-sam.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

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

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

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

• Noten te koop. Zelf ra-
pen. Zaterdag 15 oktober van
9-12 uur. Huize Zelle, Ruurlo-
seweg 92. Hengelo Gld.

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

• Nordic Walking met de
juiste techniek is de meest
effectieve manier om fitter te
worden, conditie op te bou-
wen en vet te verbranden.
Info over cursus: (0575)
46 36 O3.

• Gezellige afslankcur-
sus met gegarandeerd
resultaat. Opgave/informatie:
0575 - 46 35 77.

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

• Te koop of te huur:
dwerggeitbokken Bruinstip-
pel en wit-schimmel. W.
Engbers 0575 - 46 36 22 of
06 - 5342 9249.

• Te huur: ruimte voor auto
stalling. Centrum Vorden. In-
lichtingen tel. 55 28 03.

• Tijdelijk te huur in Cen-
trum Vorden: Vrijstaande
semi-bungalow met garage,
woonopp. ca. 80 m2. Huur-
prijs: € 750,00 exclusief. Info
tel. (0575) 55 57 33.

• Te koop voerwortelen,
aardappelen. Diverse soor-
ten groenten en fruit. In
plaats van zaterdag 15 okt
is er verkoop van aardap-
pelen, groenten en fruit op
vrijdag 14 okt Dit is van
9.45 tot 12.00 uur op de
parkeerplaats van pannen-
koekenrestaurant Kranen-
burg. André Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76.

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

Internationaal

bedrijf zoekt

jonge, serieuze,

enthousiaste mensen

(18-30 jaar!).

Die parttime of fulltime

(werktijd zelf

aan te passen)

willen werken in de

wellness industrie.

Aanmelden/info:

(0575) 463205 of
www.geenbaasmeer.com

De eerste herfstblaadjes beginnen te vallen

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

Vlaai v/d week

Perenvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag — brooddag

3 grofvolkoren bus
€4,00

Weekendaanbiedingen

Berenklauw
p.st. € 1 ,OO

Pure chocolade met een
heerlijk zoete vulling

Weekendcake
Met heerlijke noten vulling € 355O

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

• Te huur ± 200 m2 opslag-
ruimte geheel geïsoleerd en
verwarmd, tel. 0575-46 13 45.

• Gezocht Atelier met evt.
woonruimte door beeldend-
kunstenaar. Tel. 06-13 63 56
66.

• YOGA in Brummen,
Dev., D'chem, Eibergen,
Groenlo, Vorden o.l.v. Theo
de Gans. Cursus HEALING in
Warnsveld vanaf 30-10. Inl.
(0573) 44 11 38 www.dhan-
wantari.nl.

• Gezin met 2 kinderen
zoekt woning in Vorden en
omg. Graag tips: (0575) 55
62 17.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Brui),
tel.(0314)621959.

Omdat het werkt!

®HERgALIFE.
voor:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Lekker intensief sportuurtje
o.l.v. ervaren sportlerares.
Elke dinsdagmorgen van 11-12 uur
in de sporthal aan het Jebbink
in Vorden.
Info: Marianne Groenenberg

tel.(0575)491488

OPEN HUIS bij
Massagepraktijk

op zat. 15 okt. van 14-17 uur
Organic Move M. Aartsen,
Raadhuisstraat 6, Vorden

0575-556217.

• OeRpA Dagmenu's
12 t/m 18 oktober 2OO5
Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7.75

Dagmenu's kunt u krijgen «n 16.00 uur tot 22.00 uur.
U mag uw dagmenu aankleden met extra garnituren ot een extra gang dan zijn dit onze

ifhnl prijzen: Prijs mor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.
Prijs roor soep € 2,25 p.p.

Prijs wor ijs mat stogroom € 1,75 p.

Woensdag 12 oktober
runderbouillon met vermicelli / spies Hawaï van kip en
ananas, aardappelen en groente

Donderdag 13 oktober
varkensmedaillon met champignonsaus, aardappelkroket-
ten, groente / apfelstrudel met vanillesaus en slagroom
Vrijdag 14 oktober
pompoensoep / weense visfilet met saus tartaar,
aardappelen en groente
Zaterdag 15 oktober
spare ribs met zigeunersaus, frieten en groente /
ijs met slagroom (alleen afhalen)

Maandag 17 oktober
gesloten
Dinsdag 18 oktober
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groe
ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 1]
Ook A la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
"̂  - -^s»* ^^* Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Sam
Madeion Anne

9 oktober 2005

Dochter van:
Marijn Bontje en Erik Rakitow

Het Kerspel 4
7251 CV Vorden
Tel. 0575 - 55 07 37

Als u Sam wilt komen bewonderen,
belt u dan eerst even.

22-10-2005 422-10-1965

Op zaterdag 22 oktober zijn wij

Reint Wesselink
&

Annie Wesselink-
Bakkerweerd

40 jaar getrouwd.

Dit hopen we te vieren met kinderen en kleinkin-
deren en u. Gelegenheid om ons te feliciteren van
14.30 tot 16.00 uur bij de Herberg, Dorpsstraat 10
te Vorden.

Dr. W.C.H. Staringstraat 17
7251 AL Vorden

ZELFDE W

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

G RAPSTEE NSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

GEBOORTE VAN EEN TWEELING

é

Cïion

Geboorte sieraad
Zet de tijd even stil, maak

van dit moment een monument.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zo3enaamde
„vintase" horloges.

De Klokkenmaker
uurwerk reparatie-atelier

Tevens in- en verkoop uurwerk reparatie-atelier

van jaren Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort
50, 60 en 70 horloges. Tel.: 0543 - 47 78 30

Zat. 22 OKT.
ENTREE V.VERKOOP €15,00 A/D ZAAL €17,50

KAARTEN : WITKAMP LAREN,
HAARSALON FIGARO LOCHEM
MEER INFO: WITKAMP.COM

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Marcel te Boome.

Airco's compleet geplaatst bij u vanaf
€ 795,-. Installatiebedrijf Weulen
Kranenbarg. Zelhem, tel. 0314 -
62 13 64 www.weulen-kranenbarg.nl

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

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

"Mogen we deze aan-
bieding er instampen?"

Zin in een onvervalste Hollandse itomppot, maar niet in
.d ei,U gestamp? Geen probleem, dat heeft uw Keursl-iger
al gedaan. We hebben een grote keus in verse gemaakte,

kant-en-klare stamppotjes. Extra makkelijk: u kunt
meteen het vlees voor erbij meenemen.

Keurslagerkoopje

Shoarmavlees met broodjes
en SaUS 500 gram €

Vleeswarenkoopje

Gebraden gehakt 100 gram €

Special

Polder kip (ham-
champignons)

89

Vleeswarenspedal

Kalfsleverworst

Weekaanbieding

Bief/baklappen

100 gram €

100 gram €

100 gram €

L50

O?9

1.29

|Stamppotje ^49
| Diverse soorten stamppot 500 gram € «^ •
ra

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

15

l Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

7.

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

bij ons opeten c 7,50 • afhalen € e,oo

• Salade
• Spare ribs

• Friet
• Rauwkost

Elke zondagavond
warm 81 koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tf\cn.s uw vertrouwde adres voor:

onderhoud aan bestaande monumenten

/ouis • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen

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

Schoonmaakbedrijf

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

Appel kaneel VORDENSE- Marmer
STOET cake

% grote
klein €

vlaai

590
•

890•
De enige (fehte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept

donker meer-
granenbrood

±800 gram _^ E\f\

nu €i.5 nu 3•49

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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



'Het klinkt misschien hard, maar u zult er toch mee moeten leren leven
dat u een handicap hebt. Nu u op de scootmobiel bent aangewezen mag
u naar eigen keuze op het fietspad rijden, of op het trottoir of op de
rijbaan rijden. Maar wel altijd uiterst rechts blijven en wel de verkeers-
regels in acht nemen', zo sprak Lens Vossen donderdag in het dorpscen-
trum tegen een aantal scootmobiel gebruikers.' Rijdt u op een pad met
het bordje Voetganger* dan bent u op dat moment ook gewoon voet-
ganger. Rijdt u met de scootmobiel op een fietspad, dan valt u onder de
verkeersregels die gelden voor fietsers". Zomaar adviezen die Lens
Vossen tijdens deze voorlichtingsdag aan een aantal gebruikers van
een scootmobiel gaf.

Een bijeenkomst die gehouden werd
op initiatief van verkeersorganisatie
'3VO', welzijnsorganisaties en oude-
renbonden uit de gemeente Bronck-
horst. De verkeersveiligheidsorganisa-
tie '3 VO' is ontstaan na een samen-
gaan van de 'Voetgangersvereniging',
'Kinderen Voorrang' en Veilig Verkeer
Nederland. Lens Vossen is als voorlich-
ter bij ' 3 VO' Steunpunt Oost werk-
zaam. Zegt hij: ' Ik geef in de gehele
provincie Gelderland voorlichting aan
ouderenbonden, welzijnsorganisaties
en andere doelgroepen.

In dit geval hier in Vorden een soort op-
friscursus voor scootmobielgebruikers.
De mensen die op zo' n voorlichtings-
bijeenkomst afkomen, zijn in het begin
veelal terughoudend, om toch vooral
niet, wanneer er wat wordt gevraagd,
dom over te komen. Toch wel een be-
paalde schroom omdat ze gehandicapt
zijn en daardoor gebruik moeten ma-
ken van een scootmobiel. Na verloop

van tijd merk je toch dat ze meer en
meer 'los komen'. Wij willen met deze
voorlichting graag bereiken dat, wan-
neer ze straks in de praktijk bepaalde
dingen tegen komen, ze die situatie
herkennen', zo zegt Lens Vossen.

'Veiligheid, zo hield hij zijn gehoor
voor, hebt u zelf in de hand. Het ge-
drag in het verkeer wordt door de deel-
nemers zelf bepaald. Zo is de gemoeds-
toestand waarin je verkeert, die dag
zeker van invloed op het rijgedrag.
Ook het reactievermogen speelt een
rol. Sommige mensen denken dat
wanneer je ouder wordt het reageren
afneemt. Dat is niet helemaal waar, de
reactie blijft wel, alleen de snelheid
van reageren wordt minder. Ook van
groot belang, hou in het verkeer je
gedachten erbij. Uit onderzoek is ge-
bleken dat, wanneer men een uur aan
het verkeer deelneemt, men 45 mi-
nuten met de gedachten elders is', zo
sprak Lens Vossen.

Theorieles

VERKEERSBORDEN
Een pluspunt in het verkeer is toch
wel de 'verbeterde' verkeersborden.
'Waren het voorheen veelal borden die
aangaven wat de verkeersdeelnemer
niet mocht, thans geven veel verkeers-
borden juist aan, wat wel is toege-
staan. De aanwezigen in de zaal kre-
gen enkele voorbeelden over het rij-

Praktijk oefening,

den met de scootmobiel in Vorden
voorgeschoteld. Daaruit bleek bijvoor-
beeld, dat komende vanuit de ingang
naast Super de Boer, het uitermate
lastig is de Dorpsstraat in te rijden.
Geparkeerde auto' s en borden op het
trottoir belemmeren vaak het uitzicht,
waardoor zeer gevaarlijke situaties
kunnen ontstaan.

'Dat klopt, het winkelen is daar een
heel gedoe, voor scootmobielgebbrui-
kers zeer gevaarlijk', zo vertelde Sia
Markvoort uit Vorden, desgevraagd.
'Dat is eigenlijk het enige minpuntje
want verder kun je in Vorden goed
met de scootmobiel rijden. De wande-
laars tonen zeer zeker begrip, wan-
neer we op het trottoir rijden.

Met de scootmobiel in het buitengebied
rijden is ook heerlijk. Mijn man Wim
begeleidt mij dan op de fiets. Ik moet
er wel bij vertellen dat ik 'een mooi
weer' scootmobielgebruiker ben. In de
winterdag rij ik niet, dan krijg ik de
bovenbenen te koud', zo zegt Sia la-
chend. Margaret Meade-Taylor, Engelse
van geboorte, al 28 jaren woonachtig
in Nederland, waarvan de laatste
jaren in Vorden, vertelde dat ze deze
dag toch weer iets nieuws heeft opge-
stoken. ' Ik wist niet dat het bord ' par-
keren voor gehandicapten' ook geldt
voor scootmobielgebruikers' zo merk-
te zij op.

Teun Meyerink vertrok vier jaren gele-
den met zijn vrouw vanuit Rotterdam
naar de rustige Achterhoek. 'Nog
maar nauwelijks hier, was ik genood-
zaakt om gebruik te gaan maken van
de scootmobiel. Zijn wij even blij dat

we nu hier in Vorden wonen. Ik kan
hier met de scootmobiel prima 'uit de
voeten'. Wanneer ik hier rond rij,
fietst mijn echtgenote Lenie met mij
mee. Wij maken veel tochtjes, soms
wel 35 kilometer op een dag', zo zegt
Teun die het niet aan humor ont-
breekt.

Toen de scootmobielgebruikers even
later vanuit het dorpscentrum naar de
parkeerplaats van de voormalige A&P
winkel aan de Nieuwstad vertrokken
om daar wat praktische oefeningen te
doen, reed Teun de' wandelende pers'
voorbij met de opmerking' je mag wel
bij mij achterop zitten hoor'!

Onder het toeziend oog van Frank
Massop, eigenaar van een verkeers-
school uit Winterswijk, werkten de
scootmobielgebruikers vervolgens en-
kele 'rondjes' op het parkeerterrein af;
slalommen tussen de pionnen door,
een drempel over en dat soort kleine
hindernissen. Hilariteit bij het begin,
bij het achter elkaar aan rijden, toen
een scootmobieler zijn voorganger
toucheerde.' Je mag hier niet bumper-
kleven hoor', zo klonk het uit de
mond van één der omstanders! Frank
Massop: 'Wij proberen met dit soort
trainingen mensen over een bepaalde
angst heen te helpen. We leren ze om
'behendig' met de scootmobiel om te
gaan. Speciaal voor deze praktijkles
hebben we onlangs enkele bestuurs-
leden van een ouderenbond uit Vor-
den een training gegeven, waardoor
ze hier vanmiddag de scootmobiel-
gebruikres kunnen begeleiden. Ik hou
alleen maar een oogje in het zeil',
aldus Frank Massop.

YOGA, een weg naar lichamelijke
en geestelijke gezondheid

Ruim honderd medewerkers in touw bij organisatie

'Oost Gelderland Rit'
Het is gemakkelijker gezond te blij-
ven / worden dan de meeste men-
sen beseffen. Ook ouderen kunnen
d.m.v. yoga hun gezondheid nog
verbeteren.

Wanneer je gaat voelen hoe je d.m.v.
ritmisch ademhalen je energieën
kunt bereiken, a.h.w. een stroomver-
snelling in je opbouwkrachten kunt
opwekken, geeft dat een heel positieve
kijk op het leven.Je lichaam is als een
beekje kunt niet tweemaal in dezelf-
de beek stappen, omdat er steeds
nieuw water in stroomt. Je cellen wor-
den steeds weer vervangen. Bijv. vet-
weefsel elke drie weken.

Elke vijf dagen nieuw maagslijmvlies.
De binnenste laag maagcellen wordt in
de loop van enkele minuten vervangen,
als je je voedsel verteert. Elke vijf weken
een nieuwe huid. Elke drie maanden
nieuwe botcellen. De cellen van het li-
chaam vernieuwen zich dus continu
en vaak binnen kort tijdbestek.

Goed ademen en vooral ritmisch ade-
men versterken de opbouwkrachten.

In een yogales leer je spanningen los
te laten.Daardoor maak je ruimte in je
weefsels, kan de ademhaling beter
doorkomen en kunnen de energietn
beter stromen. Je krijgt vertrouwen in
die krachten. En je merkt geleidelijk
aan dat je steeds minder vaak verkou-
den bent, griep hebt, je voelt je ener-
gieker en schoner.

Met dit lichamelijk proces ruim je
haast ongemerkt ook emotionele en
geestelijke spanningen uit de weg. Je
voelt je meer betrokken bij de wezen-
lijke processen van het leven en je
durft de sleur, de oude patronen te
doorbreken.

De lessen worden gegeven in Brummen,
Deventer, Doetinchem, Eibergen,
Groenlo en Vorden door Theo de Gans,
gediplomeerd leraar Yoga-Vedanta,
N.S.F, masseur, alternatief therapeut.
In Warnsveld start 30 oktober een cur-
sus HEALING

Geïnteressseerd? Bel (0573) 44 11 38
of klik op www.dhanwantari.nl
Zie advertentie bij contactjes.

De gehele week drukke dagen voor
de Vordense auto- en motorclub '
De Graafschaprijders'. Immers za-
terdag 15 oktober wordt de 42e edi-
tie van de' Oost Gelderland Rit' ge
reden, een enduro-rit die meetelt
voor het kampioenschap van Ne-
derland en dat wordt georgani-
seerd door 'De Graafschaprijders'.
(Overigens wordt de afsluitende
kampioensrit volgende maand in
Borculo gehouden). Zaterdagmor-
gen gaan om exact 9.00 uur de eer-
ste rijders in de klassen Inters na-
bij het pannenkoekenhuis 'Kra-
nenburg' en rondom het clubge-
bouw van 'De Graasfchaprijders'
aan de Eikenlaan van start.

Door de organisatie is een zeer gevari-
eerde route door akkers, bos- en zand-
paden uitgestippeld. Een parcours
met een lengte van circa 60 kilometer.
De 'inters' moeten deze route vier keer
afleggen en de 'nationalen ' drie keer.
In het parcours zijn drie klassements-
proeven met tijdopname opgenomen.
De eerste crossproef vindt plaats op de

Kostedeweg/ Bekmansdijk en is 2700
meter lang. Crossproef 2 wordt gehou-
den op het crosscircuit van ' De Graaf-
schaprijders' in het buurtschap Del-
den. Deze proef heeft een lengte van
4200 meter. De derde crossproef vindt
plaats op de oude stortplaats aan de
Hamelandweg. Deze proef is 2500 me
ter lang. De organisatie verwacht on-
geveer 210 deelnemers. Vanaf de start
in de Kranenburg gaan de rijders eerst
richting "Delden' om daarna via het
Medler (tijdcontrole 1) de weg te ver-
volgen richting het Galgengoor. Ver-
volgens keren de rijders na het rijden
van klassementsproef 3 aan de Hame
landweg, terug naar de Kranenburg.
Hier wordt de tweede tijdscontrole ge
houden.

In het parcours zijn tevens drie route
controles opgenomen. Inclusief de of-
ficials van de KNMV en de plaatselijke
VW en vrijwilligers van ' De Graaf-
schaprijders' zelf komen er deze zater-
dag ruim honderd medewerkers in ac-
tie om alles in goede banen te leiden-
Dat betekent tevens dat aanstaande

donderdag en vrijdag al wordt begon-
nen met het uitzetten van de proeven,
het bepijlen van de route en de op-
bouw van het pare ferme.
De 'Oost Gelderlandrit' zou niet kun-
nen plaatsvinden zonder de medewer-
king van de plaatselijke overheden, de
politie, grondeigenaren, EHBO afde
ling Vorden, KNMV officials, sponso-
ren, grondverzetbedrijven en niet te
vergeten de bewoners van de Kranen-
burg en omgeving en de vele vrijwilli-
gers van de organiserende vereniging
" De Graafschaprijders'. Dat houdt in
dat er ook zondag wederom hard ge
werkt moet worden teneinde alle pa-
den en wegen weer in de oorspronke
lijke staat terug te brengen! Overigens
komen zaterdag tijdens de 'Oost Gel-
derland' alle kanshebbers voor de na-
tionale titels aan de start.
Tot de kanshebbers in de klasse A In-
ters t/m 125 CC 2-takt en 250 CC 4-takt
behoren onder meer Pedro Tragter uit
Harfsen en Amel Advokaat uit Noor-
derbos. Kanshebbers in de klasse B: In-
ters t/m 250 CC 2- takt en 251 CC t/m
450 CC 4-takt zijn Hans Vogels uit Best,
Ralph Hubers uit Middelaar en Mark
Wssink uit Lochem. De favorieten in
de Klasse C: Inters 251 CC en hoger en
451 CC en hoger 4- takt zijn Vordenaar
Erwin Plekkenpol en Erik Davids uit
Holten.



VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor Protestants Christelijk
Onderwijs u uit tot het bijwonen van de

LEDENVERGADERING.
Deze zal worden gehouden op maandag 31 oktober 2005
in de gemeenschapsruimte van basisschool Het Hoge om 19.30 uur.

AGENDA
1. Opening.
2. Notulen van de ledenvergadering van 2004.
3. Jaarverslag van basisschool 'Het Hoge'.
4. Financieel verslag.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur (zie onder a).
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR).
8. Verkiezing leden van de MR (zie onder b).
9. Jaarverslag van de oudercommissie.

10. Verkiezing leden van de oudercommissie (zie onder c).
11. Rondvraag.
12. Pauze.
13. Uitleg over vernieuwingen in het onderwijs door de heer Bart van

Campen.
14. Sluiting.

a. Aftredend en niet herkiesbaar voor het bestuur zijn Jan Blom en
Henk Olthaar. Het bestuur is op zoek naar kandidaten voor de func-
tie van penningmeester.

b. Aftredend en niet herkiesbaar voor de MR zijn Hans Boers en Frank
Veenendaal. Er zijn drie kandidaten waaruit tijdens de vergadering
twee kandidaten zullen worden gekozen. De kandidaten zijn Mirjam
Heijenk, Marieke van de Loo en Dick Westerneng.

c. Aftredend en niet herkiesbaar voor de Oudercommissie zijn Ans
Gotink en Ans Veenendaal. De oudercommissie draagt voor als
nieuwe leden Anneke Esselink en Harriët Schouten.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenminste 5 kies-
gerechtigde personen namen van tegenkandidaten inleveren.
Deze kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur instemmen.

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs
p/a Het Hoge 36, 7251 XX Vorden.

F A M I L I E D R U K W E R K
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.
De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie
als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

v.o.f.

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

d r u k k e r i j Weevers
CERTIFICAATHOUOEH

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

NEVENVESTIGINGEN:

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

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

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

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

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID

BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

f Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m••.- -.Jk.
BOVAE

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

DE(PRSIGN
^>» <4

websotutions & computers

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48
7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

Polplein Zutphen

Zondag 16 oktober
Open van

12 tot 17 uur
Pollaan 50H Zutphen tel .0575584980

Industrie terrein De Mars

Donderdag in Warnsveld
GRATIS* RUIT REPARERE

Let op de gele tent van Automark

Donderdag 13 oktober kunt u terecht op de parkeerplaats van
Winkelcentrum Dreiumme in Warnsveld en wel van 09.00 tot 17.30 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 gra-
vures '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!

Vakantiehïtte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen voor grote spanningen in voorrui-
ten: uitzetting en inkrimping doen kleine barstjes / sterretjes doorscheuren tot een gro-
te 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 re-
paratie voorkomt een dure (eigen risico!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit. Een voorruit op vakantie laten vervangen is lastig en de afwikkeling met
verzekeraars (buitenland!) ingewikkelder. Laat geen barst in uw vakantie ontstaan!

* 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 reparatie 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 verzekeraars dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Automark, specialist in hars reparaties. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gratis voor-
ruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig advies.

"'Reflectielaag", "Automark", het "STOP"logo, de kleur "geel", de "vorm tent" en "Safe Sight" zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst



HEROPENING 14 OKTOBER 16.00 UUR
INSTALLATIEBEDRIJF

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

door
ERIK HULZEBOSCH

• CV • GAS • WATER • ELECTRA • DAKBEDEKKING • LOODGIETERSWERK • ONDERHOUD • 24-UURS SERVICE

CV-SHOW 14 t/m 22 oktober
Energiezuinige, milieuvriendelijke verwarmingsketels met Hoog Ren-
dement bestaan al 25 jaar. Installatiebedrijf Arendsen viert dat met
een grote jubileumactie: wie tussen 14 oktober en 31 december
2005 een betrouwbare, comfortabele Nefit HR-ketel laat installeren,
krijgt gratis 12 jaar garantie op onderdelen en een gratis moduleren-
de klokthermostaat.

Een kwart eeuw geleden introduceerde Nefit de eerste, echte HR-
ketel ter wereld. Daarmee begon de opmars van zuinig stoken in de
Nederlandse huishoudens.
Als erkend Nefit-dealer was Installatiebedrijf Arendsen een van de
eerste installatiebedrijven die de energiezuinige HR-ketels plaatsten.

Nu, 25 jaar later, zijn HR-ketels de norm. Praktisch iedereen die zijn
oude cv-ketel vervangt, kiest voor een HR-ketel. Meestal van Nefit,
want dat is al 25 jaar de meest verkochte HR-ketel. Inmiddels zijn
Nefit HR-ketels geplaatst in meer dan 1,5 miljoen Nederlandse wo-
ningen.

Volgens verwarmingsspecialist Installatiebedrijf Arendsen is de be-
langrijkste reden voor die populariteit de bewezen kwaliteit van Ne-

fit HR-ketels."Mensen nemen bij een verwarmingsketel liever het ze-
kere voor het onzekere. Ze willen een ketel die het gewoon altijd
doet. Zodat ze niet opeens in de kou zitten of zonder warm water
voor de douche."

Uit ervaring weet Installatiebedrijf Arendsen dat de meest verkochte
HR-ketel van Nederland door en door betrouwbaar is. Daarom
durft hij het best aan als jubileumactie gratis 12 jaar garantie te ge-
ven op Nefit HR-ketels. Hierbij krijgt u ook nog eens een module-
rende klokthermostaat gratis. De actie loopt tot 31 december. Meer
informatie op de cv-show van Installatiebedrijf Arendsen van 14 ok-
tober tot en met 22 oktober.

Locatie cv-show:
Expert Arendsen Raadhuisstraat 14 Hengelo GLD

Openingstijden:
ma : 13.00 -l8.00
di-do : 9.00-12.30 13.30-18.00
vr : 9.00-12.30 13.30-21.00
za : 9.00-16.00

Jubileumactie:
gratis 12 jaar garantie op

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

Nefit houdt Nederland warm

Bij aanschaf
van een Nefit

HR-ketel:
Gratis 12 jaar

garantie op
Nefit
HR-ketels

Gratis klok-
thermostaat

bij Nefit
HR-Ketel

eicpert

uMusic": uw persoonlijke Disk Jockey

LIFESTYLE'48 systeem

Prijs: € 5.995,-
exd. verwijderingsbijdrage.

Luidsprekers i'
kleuren zwart, .

Bose' LIFESTYLE' 48/38 systemen

Als muziek een belangrijke rol speelt in uw
leven, heeft Bose voor u een innovatie zonder

vergelijk: het intelligente weergavesysteem

uMusic.

De unieke voordelen worden zichtbaar

wanneer u nummers afspeelt vanaf het
systeem. uMusic luistert naar u en onthoudt

uw muzikale smaak, het leert zelfs uw voor-
keuren voor bepaalde tijden en stemmingen,
en 'begrijpt' u steeds beter naarmate u meer
muziek afspeelt. In korte tijd ontwikkelt

uMusic de vaardigheid om muziek voor u uit
te zoeken. Geen gezoek meer naar de juiste
CD. Daarentegen uMusic. Gebruiksvriendelijk

en doordacht, exclusief van Bose.

(

Installatiebedrijf
Ned Arendsen is erkend

GasNed-installateur!

GasNed is hét nationale installateurscollectief op het gebied van

cv-ketels, combiketels en warmwatertoestellen, service en ener-

gie. Een groot aantal erkende installateurs heeft zich in GasNed

verenigd. Deze samenwerking heeft een landelijk werkgebied en

een servicenetwerk dat geheel Nederland bestrijkt. Ook bij u in

de regio kunt u met vragen en wensen terecht bij onze

specialisten in verwarming, warmwater en energie.

Zo is Installatiebedrijf Arendsen uit Hengelo onlangs GasNed-in-

stallateur geworden. Een GasNed-installateur onderscheidt zich in

de markt, doordat hij veel comfortconcepten kan aanbieden.

Kopen, huren of leasen

U kunt een verwarmings- en warmwatertoestel aanschaffen door

het te kopen, te leasen ofte huren, tegen de scherpste prijzen

van Nederland! Uw GasNed-installateur biedt u een bijzonder

aantrekkelijke formule voor het leasen of huren van kwaliteitstoe-

stellen, compleet met optimale service, professioneel onderhoud

en snelle reparaties. Hij adviseert u graag over een toestel dat bij

uw wensen en woonomstandigheden past. Met een vrijblijvende

offerte-op-maat ziet u precies waar u aan toe bent.

15-jaar zekerheidsplan van Installatiebedrijf Arendsen
Installatiebedrijf Arendsen verkoopt cv-toestellen waarbij m.

liefst 15 jaar all-in service wordt gegeven aan de klant. Het Zeker-

heidsPlan van GasNed biedt de mogelijkheid uw aankoop v,

cv-ketel, combiketel of warmwatertoestel te combineren met 15

i vice.Tegen geringe maandkosten bent u dan verzekerd van

een jaarlijkse onderhoudsbeurt, gratis storingsbeurten en kostelo-

ze vervanging van materialen. Ook brengt de GasNed-installateur

u geen arbeidskosten of voorrijkosten in rekening. Voor een gering

bedrag per maand haalt u dit comfort in huis.

Snelle service én kosteloos onderhoud

Zowel bij leasen, huren als bij het 15-jaar Zekerheidsplan geldt dat

uw toestel een jaarlijkse, kosteloze onderhoudsbeurt krijgt vanaf

het 2e jaar. Eventuele storingen worden snel én gratis verholpen.

U krijgt dus nooit te maken met onverwachte kosten aan het toe-

stel gedurende de contractperiode. Daar staat uw GasNed

lateur garant voor!

Slimme onderhoudscontracten
1 1 iebedrijf Arendsen heeft ook een a i:kelijke on-

derhouds- en service abonnementsvormen. Uw GasNed-installa-

teur heeft immers altijd de 'waakvlam' aan als het gaat om het

verlenen van service.

GasNed Energie

Groene stroom, grijze stroom of gas tegen aantrekkelijke prijzen.

Bereken uw voordeel met de energiecalculator op www.gasned.nl

en vraag naarde energiefolder bij Installatiebedrijf Arendsen!

uMusic slaat honderden CD's op in het media-
center en is onderdeel van de LIFESTYLE 48

en 38 DVD home entertainment-systemen
van Bose.

De geautoriseerde Bose dealer

Product gereed voor demonstratie

Direct uit voorraad leverbaar

Kwaliteitsadvies

Installatie service

A f ter sales service

Better sound through research*

EXPERT ARENDSEN, HENGELO, Raadhuisstraat 14, Tel: 0575 - 46251 1
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Succesvolle gezamenlijke avond Passage Bronckhorst

"Gery Groot Zwaaftink, Troubadour en Verhalenverteller, gaf op het podium in 'Ons Huis' in Hengelo gld. een sfeervol optreden tijdens de
gezamenlijke avond van Passage Bronckhorst."

Op woensdagavond 28 september 2005 werd het seizoen 2005-2006 voor al-
le afdelingen van Passage in de gemeente Bronckhorst geopend. Een uit-
stekende voorstelling werd in 'Ons Huis' in Hengelo gld. gegeven door
Troubadour en Verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink, die de meer dan
130 dames zeer goed kon vermaken met zijn programma Tussen Dage-
raad en Tweeduuster': Verhalen uit de Achterhoek afgewisseld met zelfge-
schreven liedjes.

Mevrouw Genie Bossenbroek opende
de avond met het welkom heten van
alle dames, afkomstig van de Passages
uit Toldijk, Vorden, Zelhem en Henge-
lo gld. Zij was zeer verheugd over de
opkomst. De gezamenlijke avond was
door één der besturen bedacht en na
overleg waren zij overeengekomen dat
het een prima idee was. Troubadour
Gery Groot Zwaaftink uit Vorden werd
gewaagd om deze avond op te treden.
Passagevrouwen van een zeer groot ge-
worden Gemeente Bronkhorst die sa-
men waren om het nieuwe jaar te be-
ginnen, hadden in de pauze gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten en con-
tacten te verstevigen.
De psalm die mevrouw Bossenbroek
las leerde over saamhorigheid met el-
kaar. Het gelezen gedicht 'Jouw leven'
van Truus van der Roest ging over 'Ver-
trouw, werk, waag en win!'

Nadat Gery Groot Zwaaftink tegen de
dames "Goedenavond" zei, antwoord-
den zij allemaal tegelijk terug. Hij
moest er om lachen en begon met gi-
taarspelen. Hij boeide het publiek met
liedjes en verhalen. Er werd gelachen,
maar ook ademloos gekeken en geluis-
terd. Zijn liedjes gaan over hem zelf, zo-
als 'De Dageraad', waarvoor hij vroeg
was opgestaan. "Ik wilde gewoon eens
zien hoe de dag begon, want als ik's
avonds tot laat werk dan slaap ik uit."
En 'Het is juist zo bijzonder', een liedje
over het luisteren naar liedjes.
Van Herman van Velsen vertelde Gery
Groot Zwaaftink het prachtige verhaal
over 'zijn' opa, de handelende, gewe-
zen klompenmaker. Het was net of de
luisteraar achterop de Sparta, die over-
bleef na het verkopen van de handel
naar Beltrum, meeging. Opa's verhaal
van de twee gratis biggetjes was gewel-
dig. De verwarring werd gevoeld, die
ontstond over deze in de wieg verstop-
te 'tweeling', zonder oormerken en
niet eens aangegeven! Maar wat er be-
doeld werd met de gezinsuitbreiding,
dat wisten ze niet. De gekregen ca-
deau's werden gehouden want zo
breed hadden ze het ook niet met ne-
gen kinderen! Het liedje 'waar is de
tijd gebleven' sloot hier prachtig bij

aan. Het verhaal over drie heren, één
uit het Westen, een Achterhoeker en
een Fries, die elkaar op latere leeftijd
gevonden hadden, deed een ieder la-
chen. Het publiek mocht meeluiste
ren met een gesprek over kussen ge-
ven om de relatie te onderhouden,
overdag. Gery Groot Zwaaftink vertel-
de dat Achterhoekers de kat uit de
boom kijken. Ze worden stug ge-
noemd, maar er is altijd koffie en ze
hebben de tijd voor een praatje. Ze zijn
als riet: De wind laat de kop neerbui-
gen, maar als de wind voorbij is dan
komt de kop weer omhoog. Het liedje
'Het land waarin ik woon' sloot hier
ook weer prachtig op aan.
Net voor de pauze werd samen het Pas-
sagelied gezongen, geschreven door
Bartha Dankers-Adriaanse. De melo-
die was van Lenny Kuhr, 'Visite', wat
bekend bleek. "Passage, Passage, als lid
van Passage, zijn wij hier vandaag voor
ontmoeting bijeen." Hierna was er
koffie of thee, wat werd rondgedeeld
door de bestuursleden.
Nadat de gesprekken verstomden ver-
volgde het programma met het liedje
'Vriendschap'. Als iemand het goed
heeft, zijn er vrienden zat, maar échte
vriendschap is een stuk lastiger.
"Slaap maar zacht, zolang ik kan
houd ik voor u de wacht" zong Gery
Groot Zwaaftink over zijn zoon van 13
in 'Mien jong'. Hij vertelde hierna over
het onregelmatige van zijn werk als
troubadour. "Gelukkig verdient mijn
vrouw meer en dat is een soort verze-
kering zal ik maar zeggen," aldus Ge-
ry. Hij glimlachte om de reacties uit de
zaal en vertelde over zijn ervaringen
als parttime huisman-: over huishou-
den met een goede opleiding van zijn
moeder, over koffie drinken met de
buurman en de cursus macramé. Hij
stak de draak er mee en zong erover.
Het liedje 'Ik ben een huisman' bleek
zeer geschikt als meezinger, maar de
tekst moest worden aangepast: "ik ben
een huisvrouw, dus ik blijf lekker
thuis, mijn man die gaat uit werken
en ik sta bij 't fornuis." "'t blijft altijd
een gok hoe het uitpakt," aldus Gery
die ontdekte dat de tekst nog niet zat.
"Het klonk geweldig," riep hij na wat

oefenen tevreden. Wederom een anek-
dote van Herman van Velsen, over Di-
nie. Ze was de oudste van negen kinde-
ren en had nog geen verkering. Haar
buurman, een oudere weduwnaar
met kinderen, deed haar een aanzoek.
Het was doodstil in de zaal! Het ver-
haal ging dat Dinie zich de adverten-
tie in Contact herinnerde over het
zwarte gerei voor in de haren. Gery
was zeer overtuigend als Dinie die
zich na het aankleden voor het uit-
gaan, bekijkt in de spiegel. Het kermis-
bezoek werd een fiasco toen de regen
de verf deed uitlopen. Willem van de
bakker ging met een ander weg. Tij-
dens een ochtendwandeling langs de
Beek, accepteerde Dinie een aanzoek
van de buurman en ze leefden nog
lang en gelukkig. "Je kunt vanavond
lekker slapen na al die verhaaltjes,"
zei één van de dames tegen haar ach-
terbuurvrouw. Er werd zichtbaar ge-
noten van de verhalen en liedjes van
Gery Groot Zwaaftink.
'Als ik de toren zie' was een liedje over
de skyline van Zutphen aan de goede
kant van de IJssel. Het refrein kon wor-
den meegezongen: "als ik de toren in
de verte weer zie staan, dan gaat mijn
hart onwillekeurig sneller slaan, het is
de plek die 'k vol vertrouw, het is de
plek waarvan ik zoveel houd."
Over kletsen en roddelen ging het ver-
haal van Jansen, die dacht dat als je ie
mand naar beneden praat, dat je zelf
groeit. Toen hij ouder werd, wilde hij
veranderen om een plaatsje in de hè
mei te verkrijgen. De dominee werd
gevraagd om hulp en die liet hem wat
opdrachten doen met kippenveren.
Mensen de deur uitjagen is geen pro-
bleem, ze terug halen wel. 'Je doet het
nooit helemaal goed' werd speciaal
voor de bestuursleden gezongen.
Het allerlaatste liedje was 'Tweeduus-
ter', wat avondschemering betekent.
Ook dan zal iets nieuws beginnen,
zelfs 'nu' begint een nieuw moment.
Met een "Laat het u goed gaan en mis-
schien zien we elkaar nog eens," nam
Gery Groot Zwaaftink onder luid ap-
plaus afscheid van het publiek.
Mw. Bossenbroek eindigde de avond
met de hoop dat het bestuur het wel
goed gedaan had en groot applaus
volgde hierop. Het was 22.00 uur en
Gezang 427 werd, met pianobegelei-
ding van mevrouw Aagje Politiek, ge
zongen. In het dankgebed werden
"Goede gedachten over deze avond"
gewenst. Het bestuur zou een evalua-
tie houden over eventueel een vervolg

van gezamenlijke avonden.
Aandacht werd gevraagd voor de tafel
met verhalenboekjes en CD's van de
Troubadour en Verhalenverteller. 'De
legende van de witte wieven', was het
eerste boekje dat in 1994 werd uitgege
ven. Tekenaar Geert Schreuder bood
aan een verhaal te illustreren. Gait Po-
stel uit Zwiep gaf toestemming om
zijn verhaal door te vertellen. Een
drukkerij wilde het verhaal uitgeven
en nu zijn er 3000 exemplaren ver-
kocht.

Het tweede boekje 'De legende van de
draak van Gelderland' kwam uit in
1997. Grondslag van dit verhaal zijn
een aantal regeltjes op een poster van
Natuurmonumenten over het ont-
staan van Gelderland. Het laatste ver-
haal, 'De ridder op het witte paard', is
verzonnen.
Op Landgoedboerderij 'De Kranen-
burg' verzorgt Gery Groot Zwaaftink
dit seizoen een viertal voorstellingen.
Meer informatie op www.gerygroot-
zwaaftink.nl.
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Nederlands kampioenschap Zijspancross te Lochem

Marcel Wïllemsen en Bart
Notten verliezen eerste
plaats in tussenstand
Afgelopen zondag werd in Lochem de voorlaatste wedstrijd gereden om
het Nederlands Kampioenschap Zijspancross. Voor het begin van de wed-
strijd stonden Marcel Willemsen en Bart Notten nog 10 punten voor op
hun concurrenten Eric Schrijver- Christian Verhagen. Het zou dus een
spannende wedstrijd kunnen worden omdat beide combinaties kans heb-
ben om de titel binnen te halen.

Tijdens de tijdtraining hadden Marcel
en Bart de snelste tijd weten te beha-
len voor broer Daniël Willemsen, die
deze race reed met de Zwitser Bruno
Kalin omdat vaste bakkenist Sven Ver-
brugge kampt met een hernia. Schrij-
ver- Verhagen hadden de 4e tijd en zo
leek het al een goed begin voor de bei-
de jongens.

Echter, toen het starthek viel voor de
eerste manche, bleven er twee combi-
naties staan. Eén ervan was die van
Marcel en Bart (die andere onze dorps-
genoten Rien Mombarg en Frans
Smit). Gelukkig kreeg Marcel de mo-
tor vrij snel aan de praat en begonnen
de jongens als laatste aan deze man-
che. Doordat de baan in Lochem vrij
zwaar is, moesten ze dus een flinke in-
haalstrijd laten zien. En dat deden ze!
Bij de eerste doorkomst leek het alsof
ze vleugels hadden gekregen want ze
lagen toen al 10e! Een halve ronde la-
ter waren ze nog eens 4 combinaties
voorbij "gevlogen".
Voor de jongens reden op dat moment
Willemsen- Kalin (Ie), de gebroeders
Grondman (2e), de broers van Duynho-
ven (3e), Schrijver- Verhagen (4e) en
Wim Janssen- Henk Roenhorst (5e). Na
slechts 7 ronden kwamen Marcel en
Bart als 3e door, achter Willemsen- Ka-
lin en de Grondmannen. Deze positie
hielden zij tot het eind van deze man-
che, en zo lieten zij het publiek een
knap stuk Zijspancross zien!
Overigens hadden Marcel en Bart veel
geluk gehad dat zij gefinisht waren,
want de versnellingsbak was flink ka-
pot. Vandaar ook dat zij eerst bleven
staan bij de start.
Concurrenten Schrijver- Verhagen
werden vierde en zij konden de schade
zo beperken tot 12 punten achter-
stand.

In de tijd tussen de eerste en tweede
manche, hebben de monteurs van
Marcel en Bart snel het motorblok ver-
vangen voor een andere. En bij de
tweede manche hadden ze een perfec-
te start, kopstart! Jammer genoeg kon-
den zij niet lang genieten van het rij-
den op de eerste plaats want al na 2
ronden hield de motor er definitief
mee op, een vastloper. Schrijver- Ver-
hagen reden toen nog op de 8e plek,
maar halverwege de manche lagen zij

derde achter Willemsen- Kalin (Ie) en
de van Duynhovens. Balend stonden
Marcel en Bart toe te kijken hoe Schrij-
ver- Verhagen ook de broers van Duyn-
hoven passeerden.

Een manche om snel te vergeten voor
Marcel en Bart dus. Feit is wel dat zij
nu de eerste plaats in de tussenstand
hebben moeten afstaan aan Schrijver-
Verhagen.
Over twee weken is de finale in Heerde
en dan zal duidelijk worden wie er dit
jaar de titel mee naar huis neemt. Het
is nog nooit zo spannend geweest als
dit seizoen want theoretisch gezien
zijn er zelfs nóg twee combinaties die
kampioen kunnen worden. Namelijk
Daniël Willemsen- Sven Verbrugge en
Marcel & Clemens Grondman.

Het zou fijn zijn als er, net als afgelo-
pen zondag in Lochem, weer zoveel
publiek is in Heerde. Kom dus met zijn
allen zondag 16 oktober a.s. naar de
laatste en misschien wel spannendste
NK uit de Zijspancross- geschiedenis.

Uitslag eerste manche Lochem: l Da-
niël Willemsen- Bruno Kalin, 2 Marcel
en Clemens Grondman, 3 MARCEL
WILLEMSEN- BART NOTTEN, 4 Eric
Schrijver- Christian Verhagen, 5 Carlo
en Tom van Duynhoven, 6 Wim Jans-
sen- Henk Roenhorst, 12 Willard en Ar-
ne Notten, 17 Marco Visser- Bas Not-
ten, 18 Rien Mombarg- Frans Smit.

Uitslag tweede manche Lochem: l Da-
niël Willemsen- Bruno Kalin, 2 Eric
Schrijver- Christian Verhagen, 3 Mar-
cel en Clemens Grondman, 4 Carlo en
Tom van Duynhoven, 5 Maikel Kuster-
Wilfried Keuben, 6 Johan Smit- Gert ie
Eggink, 10 Willard en Arne Notten, 15
Rien Mombarg- Frans Smit, 16 Wim
Janssen- Henk Roenhorst.

Tussenstand ONK na 12 manches: l
Eric Schrijver- Christian Verhagen 278
punten, 2 MARCEL WILLEMSEN- BART
NOTTEN 263 punten, 3 Marcel en Cle-
mens Grondman 235 punten, 4 Daniël
Willemsen- Sven Verbrugge 233 pun-
ten, 7 Wim Janssen- Henk Roenhorst
180 punten, 10 Johan Smit- Gertie Eg-
gink 165 punten, 16 Willard Notten-
Arne Notten 106 punten, 28 Rien
Mombarg- Frans Smit 35 punten.



REGIOPAGINA - Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt in de gemeente Bronckhorst

toon 3.*rottcfil)or3t
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefje of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

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

De krante is belangriek veur Genie.
Het niejs, dat steeds minder mensen
de krante wilt, is neet van toepas-
sing op Genie. lej wilt toch weten
wat er in oew eigen omgeving an de
hand is. Staond achter de taofel de
brille op het puntjen van de neuze:
"Gert, heb iej eleazen dat er ne po-
litie dag is op 8 Okt.? Het motto:
Doe altied angifte! Bunne wiej wel
is ooit bestoalen?" Gert krabt zich
op de kop en dech efkes nao en
schud dan de grieze kop: "Ik geleuf
neet dat ons dat ooit is gebeurd. Iej
least d'r ja van in de krante dat het
vake zat gebeurt. Zelfs zo onderweg
biej een stoplech. ai staot te wach-
ten, dat ze oew zo maor ne roete
in^Jaot, maor dat is argens anders
en neet in ons Bronckhorst. Wat
zult ze biej ons gewoon boern volk
no weghalen? Het is hun toch om
spul te done waor gemakkelijk geld
van te maken is. Een laptop hebbe
wiej neet en onze T.V. is al tien jaor
old en geld bewaar wiej biej kans
niks in huus". Gerrie: "Ja en kost-
baore dure sieraoden van gold en
zilver heb ik nooit van oew gekre-
gen.. Ze bedoeld auto inbraken of
blagen die wat kapot maakt, een
fletse gapt, iej mot altied bellen of
via internet deurgeven. Het num-
mer (0900) 8844 dat wil ik no

opschrieven op de kalender. Iej
weet maor nooit. Europa wordt
steeds groter.
Zo straks 70 miljoen Turken d'r
biej. En Roemenie en Bulgarije en
efkes later de Oekraine met straks
50 miljoen. Vuile arme drommels.
Die wilt graag hier op an. Nao een
zetjen warken bunt ze zeker van
een uutkering of WA.O. Dat is veur
zukke neet te geleuven. Ze wilt best
met lager loon beginnen. De vak-
bonden begint al te piepen, bange
veur nog mear warkelozen en lage
re lonen. En dan zit biej dat vremde
volk wel is minder brave broeders.
Ongenode gasten die mangs verget
te betalen. Wiej woont op de boer
een end van de grote weg en die
vrumde snaken die zeukt het
meestal in de grote stad. Ik denke
dat het hier wel met zal vallen. Bliej
met onze eigen saaien rustigen
Achterhoek. D'r komt van oet west
nederland toch al zat volk hier op
aan. Vake 'olde jongeren' met grie-
ze koppen en ne dikke portefeuille,
die zik graag hier nusselt. De pro-
vintie wil onze economie stimule-
arn. Onze jonge volk truk te vuile
weg. Daorumme op 16 Nov. een
debat in de Luifel in Ruurle. Een
discussie met de leden van de Gel-
ders Staten. Ze wilt an 't redenearn

met onze volk. Ze wilt graag weten
wat wiej d'r zelf van denkt. Ik bun-
ne bange dat er neet vuile volk op
af kump. Onze leaftied genoten
die denkt, het zal mien tied wel
duurn." Gerrie heurt dat zo is an
en hef zo d'r eigen gedachten. Gert
den dech d'r vake arg gemakkelijk
oaver. Hef rap zien oordeel klaor.
Wat kan de gemeente d'r an doon
umme warkgelegenheid te maken?
Ze hef opgevangen dat er van die
240 eigen ambtenaarn d'r nogal
wat mot vertrekken en waor bunt
d'r dan nieje ondernemingen? Klus-
sen bedrieve die bunt er vuile biej
gekomen de leste jaorn. Maor dat
bunt vake eenmans bedrieve. Dan
in de sport de recreatie, de hobby
sfeer. D'r bunt immers mear men-
sen die zonder te warken toch bezig
wilt wean. Van de sport of de hobby
een soort eigen beroep maaken.
Boerngolf is ok zo iets. Ze schrieft
dat er al 250 000 an met dood.
Afgelopen zondag was de 'Gouden
Klomp' te verdienen en ok nog is
1000 euro extra. Gert hadde daor op
af ewilt maor is wear thuus blieven
hangen. Ze mot zelf maor is an
gangs en een niej spel bedenken.
D'r is gebrek an mensen met frisse
plannen."

Dat dech de Baron van Bronckhorst

Dr. Dick
in het
Koetshuis
"De beste act van dit moment" wer-
den ze genoemd door de Aard-
schok. En terecht: Dr. Dick is een
overweldigende live-act, die aan-
staande zaterdag het Koetshuis,
onderdeel van de Radstake, op zijn
kop zal zetten.

Al in 1998 debuteerde deze trots van
Deventer met de cd Couldn't care less,
maar de echte doorbraak kwam in
2002 met Sheriff, I don't know of what
you speak. Leuk detail: bij aankoop
kreeg je twee kogels. Maar dr. Dick
doet het liefst waar ze echt goed in
zijn, live spelen. De laatste jaren wer-
den podia in het hele land bespeeld.

De muziek heeft veel weg van bands
als Motorhead en Peter Pan Speedrock.

De act is al even overweldigend. Een
band die je absoluut niet mag missen!

Seniorenconvent voor de
gemeente Bronckhorst
Vijf afgevaardigden uit de ouderen-
bonden van de gemeente Bronck-
horst hebben een reglement opge-
steld om te komen tot oprichting
van een seniorenconvent. Op 15
juni 2005 is het seniorenconvent
een feit geworden. De aandachts-
punten van het seniorenconvent
richten zich vooral op: wonen, zorg,
verkeer en vervoer en veiligheid.

Waarom hebben de gezamenlijke ou-
derenbonden (2200 leden) hun krach-
ten gebundeld?
• De grootte van de nieuwe gemeente

Bronckhorst.
• Lang bestaande wetten en voorzie-

ningen gaan veranderen.
• Het nieuwe zorgstelsel treedt l ja-

nuari 2006 in werking.
• Op l juli 2006 zal de Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning (WMO)
van start gaan.

• 17% van de inwoners van Bronck-
horst is 65 jaar of ouder.

Wij willen een goede communicatie
met: Gemeente, SWO Bronckhorst,

Stichting IJsselkring, Afdeling Maat-
schappelijke Ontwikkeling, Woning-
bouwverenigingen enzovoort. Via de
ouderenbonden kunnen ouderen hun
stem laten horen over de invulling van
goede voorzieningen.

Het seniorenconvent kan hiermee aan
het werk gaan. Het bestuur senioren-
convent bestaat uit: Voorzitter: de
heer W. Wichers PCOB/Vorden, Secre-
taris: de heer H. Van Zuilekom ANBO/
Zelhem, Penningmeester: de heer A.
Grotenhuys ANBO/Hengelo/Steenderen.
Mevrouw E.P.W. Beunk-van Dongen
KBO/Keijenborg, dhr. Th. JA Damen
KBO/Steenderen, dhr. J.Th.G. Maresch
KBO/Hengelo en de heer JA Swart
ANBO/Vorden.

Drempt of Hummelo zouden we nog
graag vertegenwoordigd zien. Deze
groep, met een achterban van 2200
leden, hoopt in de gemeente Bronck-
horst veel voor alle ouderen te kunnen
betekenen. Secretariaat: St. Janstraat 12,
7256 BC Keijenborg, tel. (0575) 46 18 33
(KBO).

Rietveld's Stijlmeubelen
zijn te bewonderen

Tijdens de Cilo Design Dagen (on-
derdeel van Woonboulevard Eijer-
kamp) staan de heruitgaven van
Gerrit Rietveld's de Stijlmeubelen
in het zonnetje, deze meubelen
worden weer opnieuw op ambach-
telijke wijze in Franeker geprodu-
ceerd.

Zeer mooi om te zien, zitcomfort is
minder, Gerrit Rietveld zei hierop:
"zitten is een werkwoord". In de
maanden oktober en november staan

al zijn ontwerpen in een schitterend
decor opgesteld.

De visuele presentatie wordt door
Sights & Sounds verzorgt, met onder
andere de Sim Domino projector,
Projecta scherm, Cambridge Audio en
de Ceratec aluminium stereospeaker.
Deze luidspreker is uniek omdat, er
een behuizing zowel links als rechts
ideaal voor een tweede installatie in
de werkkamer, tweede woning. Veel
toepassingen denkbaar dus

Boekenbeurs
Vorden
Stichting Veiling Commissie Vor-
den houdt op 22 oktober a.s. haar
jaarlijkse Boekenbeurs.

De stichting heeft de laatste tijd weer
vele mooie en waardevolle boeken,

maar ook gezellige romans, kinder-
boeken, naslagwerken en tijdschriften
op mogen halen en hopen deze op een
gezellige manier weer aan de man te
brengen. U kunt van 's morgens 9 tot
's middags 3 uur komen kijken en ko-
pen in de Dorpskerk in Vorden. Dit al-
les wordt omlijst met een lekker kopje
koffie. De opbrengst van deze boeken-
beurs is bestemd voor de restauratie
van deze zelfde Dorpskerk.

De CDA fractie Bronckhorst
op 3-daagse om team te versterken
Van 27 tot 29 september heeft de
CDA fractie Bronckhorst drie da-
gen gewerkt aan teambuilding.
Een wisselend programma, met en-
kele excursies, werd afgewerkt. Di-
verse discussiepunten, waar de
fractie wat meer tijd voor nodig
had, zijn uitgediept.

Een werkbezoek aan buurgemeente
Zutphen, waar met de CDA- wethou-
der en een CDA- raadslid van gedach-

ten is gewisseld over diverse raakvlak-
ken zoals het functioneren van de
fractie, de raad en de commissies op
gebied van ruimtelijke ordening, ver-
keer en vervoer enz. Dit bezoek werd
afgesloten met een wandeling door de
historische binnenstad.

De laatste dag werd een bezoek ge
bracht aan het nieuwe biologische
melkveebedrijf van Maatschap Lich-
tenberg-Wagenvoort in Vorden.



Donderdag in Warnsveld:

GRAHS* RUIT REPAREREN
Najaarsprogramma 2005
H.V.G. Linde

«GRATIS VOORRUIT REPAREREN
EN RUIT INSPECTEREN VANAF WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knal-
den de ruiten er in zijn geheel uit.
De huidige gelaagde ruiten doen dat
weliswaar niet, maar scheuren veelal
in een later stadium alsnog door, ook
nog na één of twee jaar!

Dat betekent uiteindelijk toch weer
een tijdrovende ruitvervanging en het
betalen door verzekerde van een eigen
risico van normaal € 136,-. Echter, bij
een WA-Plus, WA-Extra, Casco of All-
Risk verzekering is harsreparatie van
de ster vrijwel altijd zonder kosten.

Sterreparatie is daarom veel aantrek-
kelijker dan vervanging! Verzekeraars
hebben dan ook voorkeur voor harsre-
paratie boven vervanging.

DOORSCHEURKANS STERRETJES MIN-
STENS 50%: GA VEILIG OP VAKANTIE!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen, mede door intense zon-
nestraling veroorzaakt. De stijfheid en
daarmee de sterkte van de carrosserie
wordt voor 40% bepaald door een goe-
de, verlij mde voorruit. Een zwakkere
voorruit betekent dus een zwakkere
auto. Breuken in het glas verzwakken
de voorruit. Door hitte (zon!) of kou
(afkoeling door plotselinge regenbuien)
ontstaan er extra spanningen in het
glas. Ook het dichtgooien van een
deur (luchtdruk) veroorzaakt extra
spanning. Door al die spanningen is
de kans op doorscheuren van een
barstje of ster ruim 50%, zo blijkt uit
technisch onderzoek! De ruit op
vakantie laten vervangen is lastig en
de afwikkeling met verzekeraars (bui-
tenland!) is ingewikkelder! Tijdige

reparatie van een ster is daarom zeer
aan te raden. Bent u voor ruitschade
verzekerd en wordt u doorverwezen
naar een ruitschadespecialist, dan
kunt u bij Automark terecht. Auto-
mark werkt in principe voor iedereen
die voor ruitschade verzekerd is en
stuurt de rekening rechtstreeks naar
de verzekeraar. Voor de klant zijn er
geen kosten of moeite verbonden aan
ruitreparatie. De klant betaalt geen
eigen risico en heeft geen no-claim
verlies (behalve particulier verzekerden
bij Centraal Beheer).
Automark gebruikt voor reparatie de
meest moderne harsinjectie methode.
Bij ruitreparatie moet de laatste groe-
ne kaart worden meegebracht voor de
juiste verzekeringsgegevens.

GOEDKOOP KENTEKEN GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL in
alle ruiten is incl. 2 waarschuwings-
stickers. Als men iets meer betaalt
ontvangt wordt er een extra speciale
reflectielaag over de gravures aan-
gebracht, waardoor de gravures bij re-
gen en 's avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen diefstal:
wil een dief een gestolen auto verko-
pen, dan moet hij alle ruiten met het
oorspronkelijke kentekennummer
vervangen!

GRATIS VOORRUmNSPECTIE
OP DE PARKEERPLAATS VAN
WINKELCENTRUM DREIUMME
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Warnsveld voor een
actie Ruit Repareren / Kenteken Grave-
ren. Op verzoek van de klant wordt de
voorruit ter plekke gratis geïnspec-
teerd en krijgt men een deskundig en
vrijblijvend advies m.b.t. eventuele
beschadigingen. Men hoeft niet van te
voren een afspraak te maken: voor
Voorruitinspectie of Ruitreparatie
meldt men zich direct bij de repara-
teur. Reparatie van de voorruit is voor
WA-Plus, Casco en All-Risk verzeker-
den geheel zonder kosten. Voor de
juiste verzekeringsgegevens moet bij
reparatie wel de laatste groene kaart
worden meegenomen. Klaar terwijl
u wacht/winkelt! Let op: deze aan-
bieding geldt niet voor particulier
verzekerden van Centraal Beheer.
Donderdag 13 oktober kunt u terecht
op de parkeerplaats van Winkel-
centrum Dreiumme. Bij regen kunt u
rustig in de auto blijven zitten. Let op
de gele tent van Automark. Zie de ad-
vertentie elders in deze krant.

Winnaars VTP-35+ dubbel bakker pc De Graafschap
GD8 - GD8-poulewinnaars: 1. Gerrie
Rossel+Gerben Sterringa, V.T.P. Vor-
den; 2. Twiggy van Handenhove+Bert
Vrieler, V.T.P. Vorden

DD8 - DD8-poulew.s: 1. Hetty Hart-
man+Femia Kelder-Ten Klooster, Lo-
chemse T.C.; 2. Wilma Korenblik +An-
nelies Meekes, V.T.P. Vorden; 3. Gerda
Bijenhof+Marjo Toebes, V.T.P. Vorden

GD7 - GD7-poulewinnaars: 1. Uschi
van Ooik-Braun+Tim Leferink, L.T.C.
De Paasberg/altec; 2. Ria Loman+Wim
Loman, V.T.P. Vorden; 3. Carmen
Bruins-Smeerdijk+Wijnand Florijn,
V.T.P. Vorden; 3. Truus Brandenbarg
+Bert Brandenbarg, V.T.P. Vorden

DD7 - DD7-poulewinnaars: 1. Aly
Janssen-Hobelman+Marieke Schi-
phorst-Winkelman, T.V. Keislag; 2. Wil-
lemien Eijkelkamp+Paulien Jansen-
Schutten, T.V. Keislag/T.V. Veldhoek; 3.
Marian Gammauf-De Jong+Corrie van
der Pol-Brongers, T.C. Eerbeek; 3. Hiltje
Aaftink+Ria Harkink, T.C. 't Laerveld

HD7 - HD7-poulewinnaars: 1. Gerrit
Bijenhof+Peter Bielawski, V.T.P. Vor-
den; 2. Henk Dekker+Evert Tha'len,
V.T.P. Vorden; 3. Rinus Ilbrink+Wim
van Til, V.T.P. Vorden; 3. Henk Ruiter-
kamp+Henk Knoef, V.T.P. Vorden

GD6- GD6-poulew.: 1. Madeion Kemp-
kes+Andre Beekman, LT.C. Gorssel; 2.

Anja Jolink+Wim ter Haar, W.T.C.

DD6:1. Willie Lohuis-Blokhuis+Anne
rie Westerink, V.T.P. Vorden; 2. Rita van
Helden+Ans v.d. Vlekkert-Helmink,
V.T.P. Vorden; 3. Frieda Lubberdink
+Ada van Steenbergen-Jongeling, T.C.
Zuid; 4. Ans Bontjer-Zweerink+Sabine
Pilaar-Peters, LT.C. Gorssel

HD6 - HD6-poulewinnaars: 1. Bennie
Helmink+Bennie Peters, Socii; 2. Bert
de Jonge+Cor Wellink, A.B.T.C. De
Wildbaan; 3. Eelco Prent+Martijn
Prent, L.T.C. Gorssel/Lochemse T.C.

GD5: 1. Joke Lubberdink+Wim Hoe
vers, LT.C. Gorssel/T.V. Ruurlo; 2. Re
nee Gijsberts-Janssen+Reint Terink.
T.V. 't Braamveld; 3. Madeion Kemp-
kes+Andre Beekman, L.T.C. Gorssel; 4.
José Oude Heuvel - Tiehuis+Jan Oude
Heuvel, WT.C.

DD5:1. Ellen Otten-Janssen+Jose Oude
Heuvel -Tiehuis, L.T.C. De Kei/W.T.C.; 2.
Renee Gijsberts-Janssen+Erna Terink-
Wagenvoort, T.V. 't Braamveld; 3. Wil-
lemien Vriezekolk-De Winkel+Joke
van Kleef, T.C. de Stoven; 4. Rita Beef-
tink+Carin Fransen, V.T.P. Vorden

HD5: 1. Wim Hoevers+Remco Lands-
heer, T.V. Ruurlo/Tot Ons Plezier
(T.O.P.); 2. Martie Dijkman+Cees van
Voskuilen, V.T.P. Vorden; 3. Michel Pil-
len+Michel Otten, LT.C. De Kei

Dit weekend stond de Tripalon
in Laren op het programma voor
de ponyruiters van PC De Graaf-
schap.

De Tripalon is een oefencross waar
alle ponyruiters aan mee kunnen
doen. Ook zij die nog nooit een ech-
te wedstrijd of cross gereden heb-
ben. Elk jaar dus voor veel ruiters
een enorme happening, want naast
een dressuurwedstrijd wordt er een
heuse cross van 5 km gereden met
allerlei natuurlijke hindernissen en
grote waterpartij. Tot slot moet er
nog een springparcours afgelegd
worden.

Bij de C-ponyis categorie B werd er
goed gereden door Anneloes Her-
bold en Jermaine Pellenberg. Arme
loes behaalde een Ie plaats in het
overall-klassement en voor Jermai-
ne was er een vierde plaats wegge
legd.

In Vragender kwam Anke Woerts
met haar pony Tamara aan de start.
Vorige week sloot zij in Beemte
Broekland met tweemaal een eerste
plaats de klasse L2 af.

In Vragender startte zij in de MI-DE
klasse en wist direct beslag te leg-
gen op de Ie plaats met maar liefst
169 punten.

Woensdagavond 7 september

Woensdagavond 5 oktober

Dinsdagmiddag 25 oktober

Woensdagavond 9 november
(ipv 2 november Dankdag)

Woensdagavond 30 november
Woensdagavond 21 december

Rijschoolhouder M. Horstman vertelt ons over
de nieuwe verkeersregels. Aanvang 19.30 uur.
De hr. en mevr. Smit- Logtenberg uit Terwolde
over: "Vrogger en noe, verhaal'n en gedichies,
met popp'n en toverlanteerne". Aanvang 19.30
uur.
Ringmiddag in 'Het Stampertje', Dorpscen-
trum, met zang van Charlotte Glorie. Aanvang
14.00 uur.

Ds.J. Kool zal een eigen invulling geven aan het
programma. Aanvang 19.30 uur.
Sinterklaasavond. Aanvang 19.30 uur.
Kerstviering. Aanvang 19.30 uur.

Geen alledaagse opdracht
voor werktuigenvereniging

Het was geen alledaagse opdracht
voor werktuigenverenging Medo uit
Vorden. Vorige week moest een mede-
werker van de coöperatieve werktui-
genvereniging namelijk nieuw meubi-
lair van Polman Interieurs uit Vorden
in opdracht van Femme Taken uit
Ruurlo met een heuse kraan naar bo-

ven en naar binnen worden getakeld
in zijn nieuwe appartement aan de
Smidse in het centrum van Ruurlo.
Het meubilair kon namelijk niet via
het centrale trappenportaal van het
complex naar het appartement van de
Ruurloër worden getransporteerd. En
dat leverde een mooie foto op.

Voetbal

RIETMOLEN l - RATTI l
Afgelopen zondag moest Ratti l het
opnemen tegen Rietmolen, dat in goe
de vorm stak getuige recente overwin-
ningen tegen Sp. Rekken en Baakse
Boys. Ratti kon voor aanvang van de
wedstrijd opnieuw een speler toevoe-
gen aan de lappenmand. Na Jeroen
Fleming en Bas Vriend, beide langs de
kant met een forse enkelblessure,
bleek ditmaal doelman Wouter Gudde
zijn duim gebroken te hebben tijdens
de donderdagavond training. Zijn
plaats onder de lat werd ingenomen
door Ratti 1-verdediger Sander Roel-
vink, die in het verleden jarenlang
doelman is geweest. Ondanks al het
blessureleed had Ratti echter nog wel
de overwinning van vorige week vers
in het geheugen. Ratti begon dan ook
vol goede moed aan de wedstrijd. Riet-
molen startte echter veel fanatieker
en zette deze goede start na vijf minu-
ten spelen al om in een 1-0 voor-
sprong. Een makkelijk weggegeven
corner werd ietwat gelukkig ingekopt
door de linksbuiten van Rietmolen.
Na de achterstand kwamen de heren
van Ratti wat beter in de wedstrijd en
ontspon zich een wedstrijd met veel
fysieke duels. Rietmolen legde evenals
Ratti geen hoogstaand voetbal op de
mat, maar was wel enorm sterk in de
duels. Hierdoor bleef Rietmolen de bo-
venliggende partij. Na 20 minuten
voetballen verspeelde de voorhoede
van Ratti de bal en scoorde Rietmolen
uit een counter de 2-0. Ratti drong wat
meer aan, maar Rietmolen bleef ge
vaarlijk in de tegenaanval. Uit een
snelle tegenaanval wist Rietmolen
voor rust zelfs nog de 3-0 aan te teke-
nen. Tijdens de rust gaf Ratti-trainer
Rein Kattebelt aan dat er uit een ander
vaatje getapt moest worden. Ratti be-
gon dan ook veel feller aan de tweede
helft en zette Rietmolen met aan-
vaardbaar voetbal onder druk. Helaas
ontbrak het Ratti, zoals al vaker dit sei-
zoen, opnieuw aan scorend vermogen
op. Ratti speelde een prima tweede
helft, maar wist zichzelf echter niet te
belonen met een treffer. In blessure-
tijd wist Rietmolen nog een vierde
treffer te noteren, waarna de beste
man van het veld meteen floot voor

het eindsignaal. Ratti leed tegen Riet-
molen een terechte, maar wel geflat-
teerde nederlaag. Aanstaande zondag
nemen de heren van Ratti l het thuis
op tegen 'buurman' Klein Dochteren.
Uitslagen
Ratti Fl- Varsseveld F4: 10-2; Ratti El -
Doetinchem E4: 6-0; Ratti Cl- Brum-
men C2: 2-6; WWV Dl- Ratti Dl: 13-0;
Steenderen B2- Ratti BI: 2-5; Riet-
molen l- Ratti 1:4-0; Ratti 2 - Vios Bel-
trum 7:4-3; Ratti 3 - KSH 4:1-0; Ratti 4
-AZSV9:3-2
Programma
Ratti E2 - HC '03 E4; Ratti BI - AZC B2
Ratti DA1 - Activia DA1; Ratti l - Klein
Dochteren 1; Longa '30 F7 - Ratti Fl;
WHCZ E7 - Ratti El; Lettele D2 - Ratti
Dl; Kon. UD C3 - Ratti Cl; Zelos 6 - Rat-
ti 4; Pax 7 - Ratti 3; MEC 5 - Ratti 2

Socü nieuws
Socii moest het opnemen zondag op-
nemen tegen Loil een bekende uit de
nacompetitie van afgelopen jaren. In
het eerste helft waren de betere kan-
sen voor de rood/witte mannen maar
toch was het de thuisclub die met een
1-0 stand ging rusten. Na de thee een
zelfde strijdbeeld met een goed leiden-
de scheidsrechter die maar een keer
geel trok dit naar aanleiding van het
uittrekken van het shirt na het scoren
van een doelpunt. De gelijk maker
bleef uit en het waren de gastheren die
in de tweede helft de 2-0 en 3-0 wisten
binnen te tikken. Gezien het spelbeeld
van deze wedstrijd een verdiende over-
winning voor de thuis club. Zondag So-
cii-Zutphania 14.00 uur thuis.

UITSLAGEN
SBC BI-Voorst BI: 4O; OBW C3-SBC Cl:
2-2; SBC C2-Warnsveldse B C4: 5-1;
SDZZ Dl-SBC Dl: 3-7; SBC D2 - Keijen-
burgse B D2: l&O; Sprinkhanen D2-SBC
D2:0-2; Warnsveldse B E4-SBC El: ISO;
Viod E4-SBC E2:6-1; AZC F2-SBC Fl: 3 ;̂
Brummen F3-SBC F2: 2-4; Socii 2-Erica
76 5: 5-1; Socii 3-Dochteren 3:0-5
Programma 15/16 oktober
Gorssel Bl-SBC BI; SBC Cl-Rheden C2;
Eefde C2-SBC C2; SBC Dl-PAX D2; SBC
D2-Gazelle N D3; SBC El-Zelhem El;
SBCE2-ZeddarnEl;SBCFl-WHCZ F2;
SBC F2-Wolfersveen Fl; ZC 3-Socii 2;
HC 03 5-Socii 3; Socii 4-De Hoven 3;
Socii 5-Zutphania 4.
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Oktober = actiemaand met kortingen oplopend tot 35%

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

Showroomvoorraad vloertegels
Licht, 43 x 43 cm. Actieprijs € 19,50

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

• Gratis opslag voor latere levering mogelijk.

• Showroomkeukens tot 60% korting

HCI. Helemaal mijn idee.
Alle prijzen gelden inclusief BTW en uitsluitend
rechtstreeks geleverd aan particulieren.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Zaterdag 15 oktobei

Boretti
imonstratie

Alléén in vestiging Hengelo Gld

Ferrari-rood

fornuis
Normaal € 1.700,-

nuvoor€ 1.275,~

Bezoek snel één van onze show-
rooms. Gedurende de gehele
maand oktober kans op een
fantastische zweef-
vlucht boven de Veluwe!

WIN EEN ZWEEFVLUCHT!

4

Keralijn Rat

Wastafelmeubel
met spiegelkast
Normaal € 1.450,- * *rn
nu voor € l.lMJ/~

Grohe glijstang
Nieuw model. Actieprijs € 4ï)j""

Grohe douche-thermostaatkraan
Nieuw model. Actieprijs € 14b/"

GRATIS bij aankoop van € 300,- aan sanitair

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

Soft close toilet zitting
Actieprijs € OUj""

De actievoorwaarden tijdens onze actiemaand
vindt u in onze showroom.

Bouïenter HCI
Hengelo Gld Kruisbergseweg 13 tel 0575 46 81 81 KEUKENS - TEGELS - SANITAIR
Ulft Ettenseweg39 tel 0315696200 TEGELS - SANITAIR
Zevenaar Ampèrestraat 3 tel 0316 52 32 01 TEGELS - SANITAIR

Openingstijden showroom: bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Help de SINT
een handje

Nieuwe thuiswerkvacatures
per direct beschikbaar o.a.

verpakken van wenskaarten,
wintersun pakketten,

winkeldisplays,
kerst- en verhuispakketten.

Tel. 0900-5555 777 (80 cpm)
voor direct aanmelden

of 0900-9999 911(80 cpm)
voor al uw vragen.

BE RADSIAK1
15 okt

LUSTIGE SCHLACER
FREUNDE
DR. DICK

22 okt
DJ PILA

PERFECT SHOWBAND

BLINDSIGHT

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

FAMILIE DRUKWERK
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.
De boeken thuis inzien mag ook.

% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie
als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

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

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

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

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

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

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID

BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

DELTÏSPANNEVOGEL

... WOOmAAtiVSUOW...
Geef het interieur van uw woning net dat
extra in de afwerking dat ervoor zorgt dat

het gezellig en comfortabel is in uw
huiskamer, slaapkamer en keuken.

Laat De Spannevogel daarvoor zorgen!

Kom eens kijken in één van onze showrooms
(Hengelo Gld of Ruurlo) en overtuig uzelf!

3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

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

Nieuw in Vorden
Verkoop
Taxatie
Aankoop
Bemiddeling
Deeldiensten

Van onroerend goed
Dirk van der Houwen

Makelaardij

Wij zijn aangesloten bij de VBO en ingeschreven in het register van SCVM

Door te kiezen voor een VBO / SCVM Makelaar kiest u voor kwaliteit !

Wij nodigen u uit een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Telefoon: 0575-55 55 82
e-mail: info@dirkvanderhouwen.nl
internet: www.dirkvanderhouwen.nl VBO l MAKELAAR

NATUURSTEEN,
SFEERMAKER VOOR
BINNEN EN BUITEN.

Keukenbladen • Badkamerbekledingen
Wastafelbladen • Balie- en tafelbladen

Schouwen • Vloeren • Trappen
Gevelbekledingen etc.

\KCorbeel natuursteen

Snelliusstraat 32 71 02 ED Winterswijk T0543 5 l 3388
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem T03 I4 383107

www.decorbeel.nl

* *
Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-3794151 06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte
www.gzgeveltechniek.nl



Laatste openstelling van dit jaar

Buitenplaats De Wiersse in herfsttooi

De 16 ha grote tuinen en het 32 ha grote Engelse landschapspark van BUITENPLAATS DE WIERSSE IN DE ACHTERHOEK
Ingang bij km 16,7 aan de N3l9 tussen Vorden en Ruurlo

In de Achterhoek leun je de prachtigste herfstkleuren verwachten, maar
bij kenners is vooral het ongeëvenaarde licht goud gekleurde blad van
de machtige tulpenboom bij de gracht van buitenplaats de Wiersse bij-
zonder geliefd. Het zachte roodbruin van de moerascypres en de ko-.
ningsvarens weerspiegelt in het zwarte water van de beek en vijvers van
de 12 ha grote, romantische Vilde tuin'. Mispels wachten op de vorst
om eetbaar te worden. Het water voor de fonteinen is nog niet afgeslo-
ten voor de winter. In de 4 ha grote binnentuin bloeien de laatste rozen
en worden de herfstasters afgewisseld met zaadpluizen en bessen.

De 16 hectare grote tuinen tussen Vor-
den en Ruurlo, die ingebed liggen in
een historisch landgoed van 300 ha,
zullen dit jaar nog eenmaal worden
opengesteld op zondag 23 oktober van
10.00 tot 17.00 uur. In het koetshuis
kan de bezoeker aan de hand van teke-
ningen en foto's volgen hoe de eigena-

ren - steeds dezelfde familie - de tui-
nen hebben ontwikkeld. De inrit naar
De Wiersse vanaf de N319 tussen Vor-
den en Ruurlo is duidelijk aangege-
ven. De toegangsprijs inclusief de en-
tree voor de tentoonstelling bedraagt
€ 5,50, kinderen tot 9 jaar gratis. Er is
gratis parkeergelegenheid. Honden

worden niet toegelaten, ook niet aan-
gelijnd. Tijdens de openstelling wor-
den er lichte maaltijden geserveerd.

HeMs voor groepen mogelijk om een
speciale rondleiding op een andere
dag af te spreken, eventueel in combi-
natie met lunch of thee. (zie daarvoor
www.dewiersse.nl)

Vanaf 13 april 2006 is er iedere don-
derdag om 10.30 uur gelegenheid voor
een rondleiding (€ 6,50 p.p.).
Men kan dan genieten van verwilder-
de bollen en heemplan ten, het prille
groen van de beuken loofgang en de
voorjaarsbloei in de borders. Verdere
inlichtingen: tel. (0573) 45 14 09, fax:
(0575) 55 62 40, email:
wiersse@xs4all.nl

Erwin Plekkenpol wint grasbaanwedstrijd
om de Vetnippel-trophee'

Ronkende motoren zaterdagmid-
dag tijdens de grasbaanwedstrij-
den die de VAMC 'De Graafschaprij-
ders' nabij de Bekmansdij k in de
Kranenburg organiseerde. De in-
zet was de zgn.' Vetnippel- trophee*
(vernoemd naar een café met die
naam) die werd gewonnen door

Erwin Plekkenpol. Na de series en
de halve finales succesvol te heb-
ben afgesloten, slaagde Erwin Plek-
kenpol erin de finale in om zijn
oom Marcel Bulten af te troeven en
daarmee de eerste plaats voor zich
op te eisen. Hij ontving de trophee
uit handen van Roald Wolbert.

DE UITSLAGEN WAREN:
Jeugdklasse: l Mischa Kuit, 2 Jan Wil-
lem Arendsen, 3 Thijs Bulten.
Zijspan: l B. en E. Bettink, 2 J. Cloo
en G. Cloo, 3 R. Rietman en J. Silhorst.
Soloklasse: l Erwin Plekkenpol, 2
Marcel Bulten, 3 Winand Hoenink.

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

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

gave bij de Wehme.

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

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

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

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

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

OKTOBER
11 ANBO Fietsend in beweging v.a.

Kerkplein. Tel. 55 15 97.
11 Agrarisch reisje Veluwe. NBvPlat-

telandsvrouwen.
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
12 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum.

13 Klootschietgroep de Vordense Pan
13 SBO-V Voorlichting Zorgstelsel in

't Stampertje
14 NBvPlattelandsvrouwen,

Jubileumfeest Arnhem
17 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

trum.
19 Handwerkmiddag en kraamver-

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

Steege.
19 Open avond Herberg, NBvPlatte-

landsvrouwen.
19 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

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

trum.
25 Passage Chr. Vrouwenbeweging

Lezing Oekraïne.
25 HVG Linde Ringmiddag in Lindese

molen.
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
26 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-

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

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

trum.

Boekenmarkt Sensire De Wehme
Op zaterdag 15 oktober van 10.30
tot 16.00 uur wordt er een leuke
boekenmarkt gehouden bij De
Wehme in Vorden.

Kom ook even gezellig rondsnuffelen
tussen de vele oude en nieuwe boeken.

Of probeer, onder het genot van een
kopje koffie of thee, één van de lekker-
nijen.
Met de opbrengst van de boekenmarkt
hopen we weer een stukje dichterbij
de aanschaf van een busje voor onze
bewoners te komen.

VOEDSELAKTIE Oost-Europa weer in Vorden
De jaarlijkse Voedselactie voor
Oost-Europa, die dit jaar voor de
10e keer in Nederland wordt ge-
houden, wordt dit jaar ook weer in
Vorden gehouden.

Op vrijdag 4 november a.s. van 8.30
uur 's morgens tot 20.30 uur 's avonds
vindt in de winkel van Super de Boer,
Dorpsstraat 18 te Vorden de voedselin-
zameling plaats. Deze inzameling
vindt in ruim 350 gemeenten plaats.
Het streven is het aantal voedselpak-
ketten van vorig jaar, ruim 40.000
stuks, dit jaar te overtreffen. In Vorden

werden vorig jaar ruim 100 dozen bij
elkaar gebracht.

Het comité bestaande uit Wilbert Gro-
tenhuijs, eigenaar van Super de Boer
in Vorden, Jan Strijd en Jan Olthaar
zijn met de voorberieding van de aktie
gestart. Zij zijn druk op zoek naar
vrijwilligers om tijdens de aktiedag.
gedurende een paar uur de handen
uit de mouwen te steken. Binnenkort
hoort u meer over deze aktie.
Reserveer nu al vast deze datum om
op deze dag extra boodschappen voor
dit goede doel aan te schaffen!

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandagavond 3 oktober
Groep A:
1 Dhr. D. Wijers/Dhr. E. Thalen 59,4%;
2 Mw. A. v. Burk/Mw. N. Hendriks
55,2%; 3 Mw. J. Walter Kilian/ Mw. L. v.
Gastel 52,1%

Groep B:
l Dhr. G. Hissink/Dhr. P. den Elzen
66,7%; 2 Dhr. A. Molendijk/Dhr. W.
Schoo 61,8%; 3 Mw. R. den Ambtman/
Mw. R. Thalen 50,7%

Groep C:
1 Mw. S. d. Vries/Mw. L. Lamers 63,9%;
2 Dhr. P. den Ambtman/ Dhr. H. Kip
60,4%; 3 Mw. L. Lassche/Mw. S. Tigche-
laar 59,0%

Woensdagmiddag 5 oktober:
Groep A:
1 Mw. R. Thalen/Dhr. E. Thalen 59,03%;
2 Mw. A. Jansen Vreling/Mw. M. v. Ooy-
en 57,99%; 3 Mw. H. Stertefeld/Dhr. F.
Stertefeld 56,94%

Groep B:
l Dhr. H. Enthoven/Dhr. A. Vruggink
62,5%; 2 Mw. M. Koekkoek/Dhr. J.B.
Koekkoek 54,17%; 3 Mw. C. v.d. Stouwe/
Mw. T. Velde 47,92%

Politie

BEKEURINGEN NA NEGEREN
EENRICHTINGSVERKEER
De meest gehoorde kreet van de over-
treders was : geen zin om om te rijden.
Het koste ze wel 50 euro! De politie
heeft maandagmiddag zo'n 50 be-
stuurders bekeurd die het bord van
eenrichtingsverkeer aan de Strodijk
negeerden. Deze maatregel is ingesteld
in verband met de aanleg van de nieu-
we rotonde. De meeste bestuurders
werden ter plaatse bekeurd, een aantal
krijgt de boete nog thuis gestuurd.

GESCHONDEN ACHTERHOEKS
VERTROUWEN
De politie heeft een 23-jarige vrouw
uit Ruurlo aangehouden die ervan ver-
dacht wordt op meerdere adressen in
de Achterhoek geld uit potjes bij wo-
ningen te hebben gehaald. De geldpot-
jes stonden aan de openbare weg bij
verkooppunten van eieren, pompoe-
nen, jam en groente. Zij heeft over een
aantal diefstallen in Vorden, Barchem,
Ruurlo en Zelhem een verklaring afge-
legd. Met haar daad, zo was de reactie
van één van de benadeelden, heeft zij
het Achterhoeks vertrouwen ernstig
geschonden. De politie maakt proces-
verbaal op tegen de vrouw.



Gratis
laar

Circus
Sijml

Mars, Twix of
Bounty mini's
2 zakken a 300 gram279
2 zakken

+ l gratis

spaarzegel

Super
cfeBoer

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

Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713

Hengelo (gld) - Zuivel weg 7 - Telefoon 0575-461793

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Spaar nu bij Super de Boer
voor gratis toegangsbewijzen.

Tien weken lang, van maandag 10 oktober
2005 t/m zaterdag 17 december 2005, kunt
u bij onderstaande vestigingen van Super de
Boer sparen voor GRATIS toegangsbewijzen
voor het grandioze Wintercircus Sijm.
Gedurende de actieperiode ontvangt u bij
iedere € 12.50 aan boodschappen (exclusief
statiegeld, tabakswaren, koopzegels, diensten
en slijterij) een spaarzegel. Tevens ontvangt
u wekelijks bij 2 verschillende artikelen ook
nog eens l of meerdere spaarzegels.
Sparen gaat dus snel en makkelijk.
De spaarzegels plakt u op een spaarkaartf
Wij verzoeken u uw volle spaarkaart zo
snel mogelijk om te wisselen voor een
waardecheque, die u dan vanaf woensdag
21 december 2005 weer kunt omwisselen
voor uw definitieve GRATIS toegangsbewijs.
De circusvoorstellingen vinden plaats bij
camping Goldberg, Larenseweg l te Vorden
van zaterdag 31 december 2005 t/m zondag
8 januari 2006. De voorstellingen vinden
plaats om 12.30 uur en om 15.30 uur.

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

Silan
Wasverzachter

diverse geuren

2 flacons a 750 ml399
liter 2.66

2 flacons
+ 2 gratis

spaarzegels

c ^1 Super
Super l deBoer
oeBoer -

Graag gedaan.

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
10 oktober t/m zaterdag 15 oktober 2005 en alleen geldig bij
onderstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.



gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
een publicatie van de gemeente Bronckhor

Jaargang 1
Mr. 41
11 oktober 2005

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Werkzaamheden aan Dorpsstraat
Hummelo (N314) tot 15 november

De provincie Gelderland voert sinds deze week tot en met 15 november
groot onderhoud uit aan de Dorpsstraat in de bebouwde kom van Hummelo
(N3H). Er wordt gewerkt vanaf de rotonde op de Zelhemseweg tot en met
de noordelijke komgrens richting Zutphen.

De werkzaamheden bestaan onder
meer uit het opnieuw asfalteren van
de Dorpsstraat met geluiddempend
asfalt, de aanleg van fietsstroken en
een verhoogd plateau bij de noorde-
lijke komingang. Ook komt er een
nieuwe bushalte. Tijdens de werk-

zaamheden is de weg afgesloten
voor het verkeer, dit kan verkeers-
hinder opleveren. Omleidingen wor-
den ter plaatse aangegeven.

Verkeersmaatregelen en planning
De werkzaamheden worden over

tweewegvakken uitgevoerd.
Rotonde Zelhemseweg en Keppel-
seweg (weqvak 1)
De werkzaamheden zijn deze week
begonnen en duren tot en met
k november a.s. Dit wegvak is dan
afgesloten. Het verkeer wordt
omgeleid via de Zelhemseweg en
Keppelseweg.

Aansluiting Keppelseweg en noor-
delijke komgrens richting Zutphen
(weqvak 2)
De werkzaamheden zijn deze week
begonnen en duren tot en met
15 november a.s.
De asfalteringswerkzaamheden
worden gedurende drie nachten tus-
sen 20.00 en 06.00 uur uitgevoerd in
de periode tussen 17 en 28 oktober.
De Dorpsstraat is dan in zijn geheel
afgesloten. Het verkeer wordt
omgeleid:
• vanuit Baak via Steenderen naar

Doesburg;
• vanuit Doesburg naar Laag Keppel

en vice versa.
De omleidingen zijn met borden
aangegeven. De overige werkzaam-
heden vinden overdag plaats en dan
zijn alleen De Bakkerstraat en
Beatrixlaan ter hoogte van de
Dorpsstraat afgesloten.

Ruiming achtergelaten

fietsen station Vorden

15 oktober

Om ervoor te zorgen dat station
Vorden en haar naaste omgeving er
netjes uit blijven zien, maar ook om
criminaliteit te voorkomen, heeft de
politie onlangs een inventarisatie
gehouden van oude fietsen die in de
stationfietsenstalling leken te zijn
achtergelaten. Die fietsen zijn toen
voorzien van een merkteken. Inmid-
dels is duidelijk dat deze gemerkte
fietsen sindsdien niet meer zijn ge-
bruikt. De politie gaat deze dan ook
verwijderen. Dit gebeurt op
15 oktober aanstaande. De politie
raadt de eigenaren van deze fietsen
aan hun fiets voor die datum op te
halen. Na 15 oktober slaat de politie
de fietsen voor drie maanden op. In
die periode kunnen eigenaren zich
nog voor hun fiets melden bij de po-
litie, tel. (0900) 88 44 (politieteam
Bronckhorst). Fietsen die na die drie
maanden niet zijn opgehaald,
worden vernietigd.

Op 12 oktober vergadert de raads-
commissie Evaluatie en controle en
op 13 oktober de commissie
Beleidsontwikkeling. Beide bijeen-
komsten beginnen om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.
Hier zijn enkele agendapunten
nader belicht:

Commissie Evaluatie en controle
Deze wat technische commissie
behandelt onder andere de infor-
matievoorziening vanuit het college
van b en w en werkgroepen, benoe-
ming van een accountant, voort-
gangsrapportage januari-augustus
2005, onderzoek rekenkamercom-
missie en evalueert het vergader-
modelvan de gemeenteraad.

Commissie Beleidsontwikkeling
• Notitie nieuwe landgoederen
Voor het grondgebied van de voor-
malige gemeenten geldt voor elk
gebied momenteel een eigen beleid
met betrekking tot het al dan niet
mogelijk maken van nieuwe land-
goederen. Dit varieert sterk door de
zeer diverse landschapstypen en de
verschillende uitgangspunten van
beleid. Om tot nieuw en eenduidig
beleid te komen, wordt de raad ge-
vraagd een aantal uitgangspunten
te benoemen. Het provinciale be-
leid geldt als randvoorwaarde. Als
definitie voor een nieuw landgoed
geldt: 'Een openbaar toegankelijk
bos- en/of natuurcomplex lal dan
niet met overige gronden) met

daarin een woongebouw van allure
met maximaal drie wooneenheden
en een minimale omvang van het
nieuwe bos of natuurgebied van
5 ha'.
• Visie op jeugdbeleid
De gemeente wil jongeren de mo-
gelijkheden bieden op te groeien tot
volwaardige en zelfstandige bur-
gers. Ze moeten zich, zowel in als
buiten de thuissituatie, kunnen ont-
wikkelen op een veilige en even-
wichtige manier. Daarom moeten
ze in de gemeente kunnen leren,
spelen, sporten, uitgaan, ontspan-
nen en zich cultureel ontplooien.
Het beleid moet ook gericht zijn op
werk, inkomen en zelfstandig wo-
nen voor jongeren.

• Permanente huisvesting
gemeentelijke organisatie
Met een huisvesting op twee loca-
ties bieden gemeentehuis en -kan-
toor ruimte aan respectievelijjk 60
en 180 medewerkers. Met de
eigenaar van de grond waarop het
gemeentekantoor is gevestigd en
direct omwonenden, is afgesproken
dat deze huisvesting tijdelijk is en
wel tot en met 2009. Het gebouw is
hier in principe ook op gebouwd.
B en w leggen de raad daarom nu een
voorstel voor om voorbereidingen te
treffen voor een nieuw, permanent
gemeentehuis in Hengelo Gld.
• Algemene Plaatselijke

Verordening (APV) Bronckhorst
De Algemene Plaatselijke
Verordeningen van de vijf voormali-
ge gemeenten gaan samen tot één
Bronckhorst-APV. De APV'svan de
vijf gemeenten verschilden niet
echt veel van elkaar; ze hanteerden
allemaal het model van de VNG,
de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.

• i oensten- en rorensenueiasting
In juni 2005 hebben b en w de raad
voorgesteld de tarieven toeristen-
belasting met ingang van 2006 te
verhogen. In overleg met de
recreatieondernemers is een
tariefsysteem ontworpen dat
tegemoet komt aan hun uitgangs-
punten en wensen. Het voorstel
wordt nu in de commissie bespro-
ken.

Spreekrecht
U kunt tijdens de commissies
gebruikt maken van het spreek-
recht. U kunt uw mening geven over
een onderwerp dat op de agenda
staat. Een ander onderwerp aan de
orde stellen, mag echter ook. U
kunt zich hiervoor bij voorkeur tot
24 uurvoor de vergadering aanmel-
den bij de griffier, tel. (0575) 75 05
43 of per e-mail griffie@bronck-
horst.nl. Vermeld daarbij het agen-
dapunt waarover u het woord wilt
voeren, uw naam, adres en tele-
foonnummer.



Resultaten enquête routewijziging buslijn 51 Hengelo/Keijenborg bekend

Op de oproep van de gemeente aan inwoners van Hengelo en Keijenborg en
gebruikers van buslijn 51 om hun mening te geven over de mogelijke route-
wijziging van de lijn in beide dorpen omdat de provincie deze wil opwaarderen
tot Snelnet, zijn ruim 210 reacties binnengekomen. Op deze gemeentepagina,
alsmede op de website van de gemeente stond hiervoor een enquête. Inmiddels
heeft de gemeente de resultaten geïnventariseerd. De uitkomsten vindt u
hierbij. Met de resultaten gaat de gemeente overleg voeren met de provincie,
die over de busverbinding gaat, en Syntus, de vervoerder.

Tijdsdruk
De aanleiding voor de enquête was
dat de aansluitingen van de bus op
de treinstations Doetinchem en
Vorden onder tijdsdruk staan. Syn-
tus kan slechts met grote moeite op
tijd op de stations zijn. Omdat het
verkeer blijft groeien, komt het
moment dat de aansluitingen niet
meer gehaald worden. Om dit te
voorkomen is het noodzakelijk de
busroute in te korten waardoor de
rijtijd afneemt. Dit komt de snelheid

en de betrouwbaarheid van lijn 51
ten goede en legt een basis voor de
toekomst. Het voortbestaan van een
Snelnetverbinding is beter gewaar-
borgd dan van een Regionetlijn, wat

Nde huidige verbinding is. Buslijn 51
is een succesvolle verbinding. Voor-
al vanuit Hengelo en Keijenborg
wordt veel gebruik gemaakt van de
lijn. Om de route in Hengelo en
Keijenborg in te korten zijn twee
mogelijkheden aangegeven. De bus
in Keijenborg laten lopen via de

Afvalsite zeer gewaardeerd
Afgelopen zomer heeft de gemeen-
te een speciale afvalwebsite geïnt-
roduceerd. Op deze site vindt u alle
informatie over de inzameling en
verwerking van huishoudelijk afval
in de gemeente Bronckhorst. Van
de lediging van de groene en grijze
containers tot en met de inzameling
van oud papier door verenigingen.
Naast de jaarlijkse afvalkalender
kunt u nu dus ook langs de digitale
weg afvalinformatie vinden. Op de
site vindt u onder de kop 'hoe kom
ik van mijn afval af?' de eerstko-
mende ledigingsdata van de groene
en grijze containers. Ook de afwij-
kingen in verband met eventuele
feestdagen zijn daarin verwerkt. De
rubriek 'nieuws' geeft actuele infor-
matie die voor inwoners van belang
zijn. Het 'afval ABC' geeft in eerste

instantie algemene informatie over
een gekozen afvalsoort; u kunt
daarna weer doorklikken naar meer
plaatselijke informatie. Ook een
rubriek met 'meest gestelde vra-
gen' ontbreekt niet. Zo kunt u
24 uur per dag een antwoord vinden
op een vraag over afval. Verder is er
een e-mail functie; binnengekomen
e-mails worden zo spoedig mogelijk
beantwoord. De website is eenvou-
dig te raadplegen en geeft mensen
informatie die op hun situatie van
toepassing is. Een groot aantal
inwoners heeft via de enquête op de
site al bij ons aangegeven de site
zeer handig te vinden en geregeld te
gebruiken. Neem ook eens een
kijkje op de afvalwebsite: ga naar
www.bronckhorst.nl en dan via
'snel naar', naar de afvalsite.

Rondweg N316 - Hengelosestraat -
Kroezerijweg (halte ter hoogte van
de kruising Hengelosestraat - Kroe-
zerijweg) - Kruisbergseweg N316.
Voor Hengelo is het een mogelijk-
heid de bus niet meer door het cen-
trum te laten lopen maar via de
rondweg. De route zou dan gaan via
de Rondweg N316 (halte rotonde
Hummeloseweg - halte ter hoogte
van de Kervelseweg) - Vordenseweg
N316.
De Regiotaxi is een hoogwaardig
openbaar vervoer alternatief die het
wegvallen van de bus op delen van
de huidige route kan opvangen.

Het college heeft in gesprekken met
de provincie en Syntus wel aangege-
ven de voorkeur te geven aan de
route door Hengelo, in overeen-
stemming met de bestaande route.
De provincie wil hier echter alleen
aan mee werken als de maximum-
snelheid op de Banninkstraat en
Vordenseweg van 30 naar 50 km/u
verhoogd wordt en voorrang op deze
wegen wordt ingesteld.

Voortgang
Het overleg van de gemeente met de
provincie en Syntus over de resulta-
ten en het wel of niet wijzigen van de
route vindt op korte termijn plaats.
Wij houden u op de hoogte. Verschil-
lende inwoners en betrokken orga-
nisaties hebben ook zonder de
enquête uitgebreid in te vullen
opmerkingen gemaakt. Ook deze
meningen worden meegenomen.

Hoogste tijd om je kast eens op te ruimen?

Kijk op de afvalwebsite waar je met kle-
ding die je niet meer nodig hebt. heen
kunt.

Overzicht resultaten enquête buslijn 51 door Keijenborg en Hengelo

Vraag

1. Bent u regelmatig gebruiker van buslijn 51?

2. Zo ja, hoevaak gebruikt u de bus?

3. Wat is uw reisdoel als u met lijn 51 reist?

4. Waar stapt u op als u met lijn 51 reist?

5. Hoe verplaatst u zich van huis

naarde bushalte?

6. Blijft u gebruik maken van lijn 51

als de route wijzigt?

7. Hecht u waarde aan een halte

nabij het gemeentehuis Hengelo?

8. Welke voorzieningen vindt u noodzakelijk

bij een nieuwe halte in Keijenborg of

langs de Rondweg?

10.Woont u aan de busroute?

11.Zo ja, ondervindt u hindervan de bus

bij u in de straat?

Hengelo Keijenborg

ja
nee

totaal

-> 15 keer per maand

5-15 keer per maand

1-5 keer per maand

anders

totaal

werk

school
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overig

68%

32%

100%
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fietsenstalling 60%

openbare verlichting 64%
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parkeerplaatsen 11%

overzichtelijke reisinformatie 48%
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9. Maakt u wel eens gebruik van de Regiotaxi? ja

nee
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6%

94%
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29%
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23%
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26% 31%

20% 24%

37% 28%

17% 17%

100% 100%

13% 17%
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Hummeloseweg 7% 0%
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100%
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37%

0%

100%
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35%

65%

100%

0%
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30%

81%

14%

64%

3%

6%

94%

100% 100%

48%

52%

100% 100%

26%

74%

100% 100%

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Hengelo Gld./Zelhem, 14 oktober van 08.15 tot 11.30 uur. herfstwandeltocht voor de kinderen

van groep 1 t/m U onder begeleiding van leerkrachten en ouders, 't Zand
• Zelhem, 11 en 12 november van 19.30 tot 24.00 uur, toneeluitvoering 'Wees een Zegen',

't Brinkhuus, Hummeloseweg 67
• Vorden, 12 december van 19.15 tot 20.30 uur. vuurwerkdemonstratie. weiland Geldersch

Landschap, hoek Horsterkamp/Ruurloseweg
• Keijenborg, 31 december van 10.00 tot 20.00 uur, carbid schieten, achter St. Janstraat 16

(richting weiland)
• Steenderen, 31 december van 13.00 tot 22.00 uur. carbid schieten, buitengebied achter de

Landlustweg
• Steenderen. 1 januari 2006 van 01.00 tot 05.00 uur, nieuwjaarsparty, zaal Café Heezen,

J.F. Oltmansstraat 5
• Hengelo Gld., 21 mei 2006 van 14.00 tot 16.30 uur, uitvoering wegens 80-jarig bestaan

gymnastiekvereniging, Sporthal de Kamp, Sarinkkamp 7

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

Bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 2, bouwen woning
• Hengelo Gld., Hazenhutweg 2, vergroten opslagloods
• Hengelo Gld., Venneweg 3a, bouwen garage/berging
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 2, vergroten woning
• Hummelo, Dorpsstraat 30, isoleren van het dak van de woning aan de buitenzijde
•.Olburgen, Zandweide 5, bouwkavel 3, bouwen woning
• Olburgen, Zandweide ong., bouwkavel 901, bouwen woning met garage en berging
• Olburgen, Zandweide ong., bouwkavel 902, bouwen woning met berging
• Vorden, Margrietlaan 18, schoorsteen op voorhuis plaatsen
• Zelhem, Populierenweg 1, plaatsen tuinhuisje

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Olburgen, Zandweide ongenummerd, voor de bouwvan een vrijstaande woning, het betreft een

vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Olburgen, Zandweide 2002'

Het ontwerpbesluit ligt van 13 oktober t/m 23 november 2005 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

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

Verleende vergunningen, vrijstellingen en
ontheffingen

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 5 oktober 2005
• Zelhem, Hanenhoek 29, bouwen carport
Verzonden op 7 oktober 2005
• Bronkhorst, 't Hof 8, plaatsen blokhut in de achtertuin

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 3 oktober 2005
• Vorden, Pastorieweg ongenummerd, bouwen tijdelijke huisartsen- en fysiotherapiepraktijk

met instandhoudingtermijn tot 30 september 2010. verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Vorden, de Voornekamp 59. vergroten woning
• Zelhem, Cosmeastraat 2. plaatsen schoolgebouw
• Zelhem, Pluimersdijk 5, veranderen boerderij naar museum met multifunctionele ruimte,

vernieuwen schuur tot multifunctionele ruimte en gedeeltelijk veranderen werktuigenloods,
verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 5 oktober 2005
• Baak, Wichmondseweg 17, plaatsen tussenwand kerk
• Vorden. Raadhuisstraat 5. veranderen kantoorgebouw
Verzonden op 7 oktober 2005
• Vorden, Het Hoge 43, gedeeltelijk vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 6 oktober 2005
• Laag-Keppel, Rijksweg 65, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen
Verzonden op 6 oktober 2005
• Achter-Drempt, Strengsche Veld 30. voor het vellen van één appelboom. Geen herplantplicht
• Toldijk, Schiphorsterstraat 14. voor het vellen van twee populieren. Geen herplantplicht.
• Vorden, de Boonk k, voor het vellen van één esdoorn. Geen herplantplicht.
• Vorden, Ruurloseweg 115, voor het vellen van één beuk. Herplantplicht.
• Zelhem, Orchideestraat 10, voor het vellen van één Amerikaanse eik en 1 berk. Herplantplicht.
• Zelhem, Dennenweg 1, voor het vellen van diverse bomen. Herplantplicht.
• Vorden, Zutphenseweg 38, voor het vellen van één kastanje. Herplantplicht.
In verband met de gevaarlijke situatie, geeft de burgemeester, op grond van artikel 4.4.2 van de
algemeen plaatselijke verordening van de voormalige gemeente Vorden, toestemming tot het
direct vellen van deze boom

Rectificatie op de publicatie van week 40
• Zelhem, Industrieweg, voor het vellen van 600 m2 bosplantsoen. Herplantplicht.

Kampeervergunning
Verzonden op 10 oktober 2005
• Vorden, Camping Prinsenhoeve, H.J. Berenpas en Zn. V.O.F, voor het exploiteren van een

camping op het perceel Mosselseweg 3 met 34 plaatsen voor tenten/toercaravans en zes
plaatsen voor stacaravans. De camping wordt overeenkomstig de verleende vrijstelling op
grond van het bestemmingsplan beschouwd als een kleinschalig kampeerterrein met 40 een-
heden. De vergunning wordt in verband met de intrekking van de Wet op de openluchtrecreatie
verleend tot 1 januari 2008, daarna valt dit kampeerterrein onder de regeling van het bestem-
mingsplan. Het kampeerterrein mag jaarlijks geopend zijn van 15 maart t/m 31 oktober.

Monumentenvergunning
Verzonden op 4 oktober 2005
• Vorden, Baakseweg 8, landgoed Hackfort (rijksmonument), voor de restauratie van de koude-

bak (broeibak)

Sloopvergunningen
Verzonden op 3 oktober 2005
• Hengelo Gld., Beukenlaan 10. slopen plafondplaten garage/berging
• Vorden, Mosselseweg 7, slopen loods met paardenstal
Verzonden op 5 oktober 2005
• Zelhem, Plantsoenstraat 2, sloop zolderkap
Verzonden op 6 oktober 2005
• Hengelo Gld., Broekweg 3, slopen veldschuur
• Hengelo Gld., Varsselseweg 45, slopen vier schuren en gedeeltelijk slopen boerderij
Verzonden op 7 oktober 2005
• Hengelo Gld., Banninkstraat 46, slopen schuur met aangebouwde houtopslag en een dieren-

verblijf
• Hengelo Gld.. Venneweg 3a, slopen schuur

Ontheffingen verbranden afvalstoffen
Verzonden op 12 oktober 2005
• Drempt, Tellingstraat 7, voor verbranding nabij de Tellingstraat 7
• Hengelo Gld., Holterkampsweg 1, voor verbranding nabij de Holterkampsweg
• Laag Keppel. IJsselweg 5, voor verbranding nabij de IJsselweg
• Toldijk. Zutphen-Emmerikseweg 4, voor verbranding nabij de Zutphen Emmerikseweg

Ontheffing recreatierit
• Vorden, de Oost-Gelderland Rit van 'De Graafschaprijders' gaat op 15 oktober over verschillen-

de wegen in en om het dorp

Mogelijkheden voor bezwaar

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

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, in verband met de WildeZandCross zijn op 6 november van 09.30 tot 14.00 uur de

Netwerkweg en het stuk weg tussen de Netwerkweg en de begraafplaats afgesloten voor het
verkeer

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

Bestemmingsplannen
Onherroepelijke bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• 'Olburgen Zandweide 2002'. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het bestaande

woongebied aan de Zandweide in de kern Olburgen en de wijziging van de bestemming van een
reeds bebouwd perceel aan deze straat

• 'Buitengebied Hengelo 2004 Holterveldseweg 4'. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van
de bestemming 'agrarisch gebied' met de nadere aanduiding 'A' voor agrarische bebouwing
van het perceel Holterveldseweg 4 in Hengelo in 'woondoeleinden met niet-agrarische
bedrijfsactiviteiten'. De niet-agararische bedrijfsactiviteiten bestaan uit de exploitatie van twee
logiesaccommodaties.

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

Aangezien de plannen thans onherroepelijk zijn. bestaat er geen mogelijkheid meer tot het
indienen van een reactie.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 13 oktober t/m.23 november
2005 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
Baak, Broekstraat 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
melkrundveehouderij
Zelhem, Ambachtsweg 10, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een onderhoudswerkplaats met voertuigenstalling en opslag materialen.

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 24 november 2005. Indien u dat wenst worden uw per-
soonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Afvalstoffenverordening
De gemeenteraad heeft op 22 september jl. de Afvalstoffenverordening vastgesteld. De verorde-
ning treedt op 12 oktober 2005 in werking en is vastgesteld in het belang van de bescherming van
het milieu. De verordening bevat regels over het aanbieden en inzamelen van afvalstoffen. Ook
zijn regels opgenomen over bedrijfsafvalstoffen en zwerfafval.

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

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.
Daarom komen wij met verschillende edities in de gemeente Bronckhorst.
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Briljant reclamedrukwerk
verhoogt de attentiewaarde
van uw producten.
Wij zijn daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Sfiiotsu Therapie
Vage klachten die je leven uit balans brengen, wie kent
dat niet. Klachten die niet zomaar op te lossen zijn met
een pilletje. Niet zelden ligt de oorzaak in een verstoorde
energiebalans van ons lichaam. Met shiatsu therapie is
deze natuurlijke balans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:
• maag/darmklachten
• rug/nek/schouderklachten
• stress
• menstruatieklachten
• spierpijn
• depressie
• slapeloosheid
• hoofdpijnen enz.

Shiatsu heeft een diepe werking en is zeer rustgevend om
te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een
behandeling op afspraak:

sfiiatsutfierapeut
Jet Scfiofaz'Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (O575) 55 65 OO

35 jaar meubelstoffering

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

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

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

Weekaanbieding bij de Woonwinkel

tegen inlevering van deze advertentie

10% korting
op alle Elias

thee- en keukendoeken
geldig van 10 tot 15 oktober

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

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

Word nu lid op unicef.nl unicef <®>
KINDEREN EERST



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

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

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

de mogelijkheid om via weekblad Contact, zowel plaatselijk als regionaal, nieuws en advertenties te plaatsen. Zie ook onderstaand "structuur" schema.

Plaatselijk Bronckhorst Noord Regionaal

Plaatselijk

Plaatselijk

CONTAGf—,"

Bronckhorst Midden

CONTAC-
Ni~.nl Hollander vennen Arhtïrti<><4 —

~-f'-•'——.- S-™2££ T-tij^ ITTt Kermis in Olburxen
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Broncldiorst Zuid

CONTAG mmmmm.
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Regionaal

Regionaal

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: info@contact.nl
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Erik van Langen koning vogelschieten 2005 in Baak

de schutterskoning en de koningin vogelgooien; fv.l.n.r.j Jeanette en Eric van Langen, Rowald,
zoontje en Miranda Franck, voorzitter Han Bartels en koningin vogelgooien José Janssen."

Maandagochtend 3 oktober 2005 werden op de vogelweide in Baak het
traditionele vogelschieten en vogelknuppelen gehouden. De vogel werd
geschoten door Miranda Franck, maar werd na verloting toegewezen
aan Erik van Langen. De koningin van het vogelgooien werd, eveneens
na verloting, José Janssen.

Muziekvereniging Nieuw Le-
ven startte om 09.00 uur,
met de bielemannen voorop,
de rondgang door Baak. De
bewoners waren al eerder
wakker geschut door de Ré-
veille van de bielemans. De
schutterij volgde samen met
Wethouder André Baars en
de koning van 2004, de heer
Henk Samberg. Op de vogel-
wei aangekomen verwel-
komde voorzitter Han Bar-
tels alle aanwezigen.

Ook de Wethouder Baars
hield een kort woordje. Hij
feliciteerde de bielemannen
met hun 25-jarig bestaan en
verwelkomde de nieuwe bie-
leman, Alfons Arendsen. Hij
wenste allen een heel fijne
kermis toe en opende daar-
na door het eerste schot te
lossen. In totaal hadden 172
schutters ingeschreven om
te strijden voor de koningsti-
tel 2005. Ook het vogelgooi-
en, potjesschieten en schijf-
schieten ging van start. In de
tent konden de Baakse kin-
deren deelnemen aan het

kruisboogschieten en kegelen. Mu-
ziekvereniging Nieuw Leven zocht een
plekje in de tent en speelde gedurende
de ochtend nog een aantal marsen.

De vogel werd ook dit jaar gemaakt
door Jan Zenhorst. Hij gebruikt lariks
of grof dennenhout. Om het schieten
te bemoeilijken wordt er een band om-
heen gemaakt. Helaas werd deze band

er juist in de eerste ronde afgeschoten
en de kop, staart en vleugels werden
eveneens snel geraakt. Nog voordat de
eerste ronde ten einde was, al rond de
klok van 11.00 uur, viel ook de romp!
Er waren slechts 167 schoten gelost.

Hij werd afgeschoten door Miranda
Franck. Maar zij is geen ingezetene
van Baak en kon daarom geen ko-
ningstitel krijgen. Bovendien viel de
vogel in de eerste ronde, wat regle-
mentair betekende dat verloting
moest plaatsvinden. Alle overige spe-
len, zoals het vogelknuppelen werden
daarna gestopt.

Het koningslot werd getrokken door
Henk Samberg, waarna de vrouw van
de nieuwe koning van huis werd ge
haald door de bielemannen. Daarna
kon de officiële huldiging plaatsvin-
den. Allereerst hing Henk Samberg
zijn versierselen om bij de koning van
2005 Erik van Langen. Deze kreeg uit
handen van voorzitter Han BarteLs de
waardebon van Het Kniphuus uit
Baak. Alle anderen werden gefelici-
teerd door voorzitter Han Bartels.

Een speciale hulde was er voor het
echtpaar Henk en Marijke Damen uit
Hengelo. Zij bakken al 25 jaar frites bij
de kermis in Baak. Een bloemetje en
een enveloppe werden aan hen uitge-
reikt. De jubilerende bieleman Henk
Holterman kreeg op het podium een
oorkonde uitgereikt evenals een colla-
ge van foto's van alle jaren.

Daarna ging iedereen naar de vogel-
wei waar de vaandelhulde werd ge
bracht aan de schutterskoning 2005

Erik van Langen en zijn vrouw, de
schutter Miranda Franck en haar man
en de koningin vogelknuppelen 2005
José Janssen.

Het kermisvieren ging van start in de
tent met de band 'Maple Leaf en bui-
ten waren de draaimolen, de zweef, de
botsauto's en alle andere activiteiten
al gestart. Het weer bleef prima deze
laatste kermisdag in Baak.

DE UITSLAGEN
Vogelschieten. De kop werd geschoten
door Erwin Brink en de staart door
Dick Groot Tjooitink. De rechtervleu-
gel was voor Erik Vervelde en de lin-
kervleugel voor Joke Zenhorst. De
romp werd geschoten door Miranda
Franck, maar verloot aan Erik van Lan-
gen die tot koning 2005 werd uitgeroe
pen.
Vogelgooien. De linkervleugel werd
eraf gegooid door Wilfred van Dam en
de rechtervleugel door Lia Tijssen. Jo-
ke Teunissen gooide de staart en Simo-
ne van Westering gooide de kop. Na
het stoppen werd de romp verloot aan
José Janssen.

Schijfschieten
1. Ilonka Jolink, 2. Tom Niesink en 3.
Jakie Eliesen.
Potjesschieten
1. Jakie Eliesen en 2. Wilfried Berend-
sen.
Kinderspelen
Kegelen. 1. Lotte Borkus, 2. Ruud Be
rendsen en 3. Brian Klein Reesink
Kinderspelen
Kruisboogschieten
1. Luuk Haggeman, 2. René Schooltink
en Laura Bens.

Ruurlo, Amaüahof kavel 7 Ruurlo, Barchemseweg 18

Op fraaie locatie in het centrum en in de nabijheid van alle voorzienin-

gen gelegen gerieflijk hofje met 12 woningen. Volledig ingericht, met

parkeren op eigen terrein onder uw eigen carport. Bezoekers kunnen

op de openbare parkeerplaatsen parkeren.

Het woonhuis kent de volgende indeling:

Begane grand: entree / hal; meterkast; toilet; woonkamer; open keuken;

slaapkamer; badkamer met wandcloset; vaste trap naar:

Ie verdieping: Ruime slaapkamer met berging voorzien van dakramen.

Tuin: onderhoudsvriendelijke tuin.

De woning is uitgevoerd met:

keuken, wandtegels, vloertegels, vrijhangend toilet, wastafel met

onderkast voorzien van kraan, vloerverwarming b.g., hardhouten trap

blank gelakt, balansventilatiesysteem, videofooninstallatie, wanden

behangklaar, buxus of beukenhaag ter afscheiding van de voortuin,

bestrating carport en terras achter, schutting aan de achterzijde van

het perceel, openbare voorzieningen, 1 jaar lidmaatschap van Organize

your life (service op maat).

Op zaterdag 15 oktober 2005 opent de eigenaar van deze woning
de deur van zijn woning en geeft u de mogelijkheid geheel vrijblij-
vend en zonder afspraak een kijkje te nemen. Tussen 11.00 en
16.00 uur bent u van harte welkom.

Bouw is gestart, oplevering december 2005

VRAAGPRIJS: € 253.000,00 v.o.n.

Nabij het centrum gelegen, goed onderhouden sfeervol vrijstaand woon-

huis met garage, royale oprit en tuin met veel privacy op een perceel

van 335 m2 eigen grond.

Het woonhuis kent de volgende indeling:

Begane grand: entree / hal met natuurstenen vloer; toilet met fontein; kel-

derkast; eenvoudige keuken; woonkamer en -suite; ruime bijkeuken

met keukenopstelling; vaste trap naar: leverdieping: ruime overloop; 3

slaapkamers; badkamer; via vlizotrap naar: 2e verdieping: bevloerde

bergzolder. Overige: vrijstaande stenen garage, verwarming d.m.v. gas-

kachels, gedeeltelijk dubbele beglazing.

Op zaterdag 15 oktober 2005 opent de eigenaar van deze woning
de deur van zijn woning en geeft u de mogelijkheid geheel vrijblij-
vend en zonder afspraak een kijkje te nemen. Tussen 11.00 en
16.00 uur bent u van harte welkom.

VRAAGPRIJS: € 259.500,00 k.k.

OOSTERHAVE
makelaars o.z.

Stationsstraat 12 • Ruurlo
Tel. (0573) 47 19 91

Zorgwijzer.nl ondergaat metamorfose
Vraagbaak voor zorg en welzijn wijst burgers in regio Gelre-IJssel nog beter de weg

De GGD Gelre-IJssel presenteert
een totaal vernieuwde Zorgwij-
zer.nl. De nieuwe zorgwijzer heeft
een modern uiterlijk, is overzichte-
lijk en heeft gerichte zoekmoge-
lijkheden.

Deze digitale sociale kaart voorziet
eenieder van actuele gegevens over de
zorgverlening en welzijn in de regio.

Meer dan 1200 organisaties en hulp-
verleners voor zorg en welzijn pre-
senteren zich op Zorgwijzer.nl

Zowel professionals als publiek kun-
nen Zorgwijzer.nl gebruiken als start-
punt voor hun zoektocht naar een
dienst, cursus of adres in het werkge
bied van GGD Gelre-IJssel. De Zorgwij-
zer.nl ontving in de eerste helft van
2005 gemiddeld 457 bezoekers per dag!

Wie zoekt mee op www.zorgwijzer.nl
Wie kan mij helpen bij de zorg voor
mijn zieke vrouw?; Mijn zoon ge-
bruikt hasj, wie geeft mij advies?; Be
staat in mijn gemeente ook een zor-
gloket?; Hoe kom ik van het roken af?

Nieuwe uitgave: Varkenssignalen
Praktijkgids voor diergericht varkenshouden
Hoewel varkens intelligent zijn,
kunnen ze nog steeds niet praten.
Wel geven ze signalen af over hoe
ze zich voelen. Met deze informatie
kan het dierenwelzijn worden ver^
beterd. Dit komt varken en boer
ten goede. Het boek Varkenssigna-
len, praktij kgids voor diergericht
varkenshouden, uitgegeven door
Roodbont Uitgeverij, is geschreven
door varkensliefhebbers en dieren-
artsen Jan Hulsen en Kees Schee-
pens. Kees Scheepens wordt ook
wel de Varkensfluisteraar' ge-
noemd die 'op tien meter afstand
de temperatuur van het varken
kan opnemen'.

Varkenssignalen is een zusje van het
succesvolle boek: Koesignalen, prak-
tij kgids voor koegericht management.
Ook dit boek bevat aansprekende illus-
traties van Marleen Felius. Hoewel het
boek zich richt op de varkenshouderij,
wordt regelmatig teruggegrepen naar
het gedrag van wilde zwijnen. Dit ver-
klaart veel van de gedragingen/behoef-
tes van een boerderijvarken. En hier-
uit kan de boer lering trekken. Met de
kennis uit Varkenssignalen kunnen
problemen met gezondheid en wel-
zijn worden voorkomen. Voor het op-

pikken en gebruiken van signalen
staan drie vragen centraalrWat zie ik?
Hoe komt dit? Wat betekent dit? Var-
kens die op vuile roosters slapen, doen
dit niet omdat ze het lekker vinden,
maar omdat hun eigenlijke ligplaats
nóg minder aantrekkelijk is door bij-
voorbeeld tocht. Een varkensboer kan
dit signaal eenvoudig in een maatre-
gel omzetten: tocht vermijden.

LEZINGEN EN STALTRAININGEN
Het boek Varkenssignalen is onder-
deel van een breder aanbod om de
kennis van varkenshouders te vergro-
ten. Het leert hen op een nieuwe ma-
nier naar hun varkens te kijken. Kees
Scheepens verzorgt zaalbijeenkom-
sten, studieclubavonden en staltrain-
gingen, waarbij foto's, beeld en geluid
uit de praktijk van de varkenshouder
de rode draad vormen.

UITVOERING EN BESTELWIJZE
Varkenssignalen heeft een formaat
van 26,5 x 20,5 cm met 96 pagina's
(full color). Het boek bevat bijna 300
foto's en illustraties. Verkrijgbaar via
de boekhandel of direct te bestellen bij
Roodbont, tel. (0575) 54 56 88, email
info@roodbont.nl of website:
www.roodbont.nl
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Klompenfabriek Berentsen

Links Henk Limbeek, midden Marinus Willemsen en rechts Bart Bronsvoort

De enkelvoudige boormachine

Linksachter Herman Berentsen, linksvoor Hendrik Rietman en rechts Bertus Berentsen (circa 1963)

In Hengelo, maar vooral in Keijenborg en de buurtschappen Bekveld,
Reigersvoort en Els, wemelde het vroeger van de klompenmakers.
Rond 1910 waren dat er maar liefst ruim vijftig.

Boeren uit de omgeving halen ajvalspanen om te stoken en kif voor de kippen (circa 1963)

In Hengelo, maar vooral in Keijenborg
en de buurtschappen Bekveld, Reigers-
voort en Els, wemelde het vroeger van
de klompenmakers. Rond 1910 waren
dat er maar liefst ruim vijftig.

Enkele van deze klompenmakers
werkten fulltime. Maar er waren ook
veel kleine boertjes bij die in de win-
termaanden wel tijd over hadden en
als neveninkomsten ook wat klompen
maakten. Dit geschiedde in die tijd al-
lemaal met de hand. Enkele namen
van deze klompenmakers waren Sue-
ters, Jansen-Koldewij, Jansen-Kuipers,
Willemsen (de Gravelle), Kok, Olden-
have, Ellenkamp, Branderhorst en
Melgers.

EÈn van de grotere bedrijven was Be-
rentsen aan de Hogenkamp in Keijen-
borg. Circa 1918 werd hier door Jan Be-
rentsen uit Wichmond een klompen-
makerij met een droogoven gestart.
Vanaf het begin werd er al machinaal
gewerkt. De enkelvoudige machines (l
klomp per keer) werden aangedreven
door een gasmotor met gascentrale,
die gestookt werd met cokes. Het ge
heel maakte een oorverdovend lawaai.

In 1928 brandden de klompenmakerij
en naastgelegen boerderij af door von-
ken van de gasmotor. Kort daarop
werd een nieuwe woning met bedrijfs-
ruimte gebouwd. Er kwamen dubbele
machines en de aandrijving geschied-
de door middel van elektromotoren.
Tevens werden een nieuwe droogoven
en droogloods gebouwd.

Vooral doordat er in het buitengebied
voornamelijk op klompen gelopen
werd, was er genoeg werk aan de win-
kel. Rond 1935 werkten er in de win-
termaanden dan ook maar liefst 25 tot
30 mensen bij het bedrijf, waaronder
meerdere thuiswerkers, die de nabe-
werking deden. Tot het personeel be-
hoorden ook de zonen Jan Jr., Her-
man, Willem, Bertus en Bennie. Later
zou het bedrijfin handen komen van
zoon Bertus. Verder werkten er o.a. de
heren Hendriks, Rietman, Ibink, Kets,
Willemsen, de Kiefte uit de Wolfers-
veen en de gebroeders Arendsen van
het Holterveld. Deze broers werkten
zowel in de werkplaats, alsmede ver-
richtten zij wel thuiswerk. Als er een
personeelslid jarig was, dan werd er

wat geld verzameld onder de werkne-
mers en werden er l of 2 flessen jene-
ver gehaald, naargelang het aantal
mensen dat aanwezig was en werd er
gezellig nagepraat in de werkplaats.

In die tijd werden er circa 1400 paar
klompen in de week geproduceerd.
Naarmate er in latere jaren steeds
meer modernere machines werden
aangeschaft, werd dit aantal nog fors
overschreden. Toch kwam er na vele
jaren een kentering in de klompenin-
dustrie, doordat ook in het buitenge-
bied de schoen behoorlijk in opmars
kwam. Het gevolg was dat in de jaren
zestig het personeelsbestand inmid-
dels gehalveerd was tot ca. 15 werkne-
mers. Om toch in zijn levensonder-
houd te kunnen blijven voorzien,
startte Bertus naast de klompenfabri-
cage een houthandel. Hij kocht veelal
populieren op en leverde die her en
der door het land aan de klompen-,
pallet- en papierindustrie. Tevens le-
verde hij eikenbomen aan houtzagerij-
en. Om de kostprijs van de bomen te
bepalen, moest hij de lengte en door-
snee ervan opmeten. Eerst deed Bertus
dit alleen, maar later ging zijn vrouw
Annie altijd met hem mee omdat door
hartklachten zijn conditie steeds ver-
der afnam.

Het echtpaar Berentsen stond bekend
om hun gastvrijheid en iedereen was
er altijd welkom. Doordat ze prettig in
de omgang waren stonden ze hoog
aangeschreven bij zowel afnemers als
personeel. Dit blijkt wel uit het feit dat
tijdens een bedrijfsfeestje bij zaal ede
Eikenboomi maar liefst drie perso-
neelsleden gehuldigd werden met
hun 45-jarig dienstverband. Dit waren
de heren Hendrik Rietman, Dorus
Ibink en Bernard Hendriks. De laatste
heeft het 50-jarig dienstverband zelfs
overschreden.!

Rond 1981 is de familie Berentsen met
hun activiteiten gestopt en is de laat-
ste werknemer, de heer Limbeek, gaan
werken bij de gebroeders Hogenkamp
in Doetinchem. Momenteel is klom-
penmaker Sueters op Els nog de enige
werkzame in deze bedrijfstak in de
voormalige gemeente Hengelo.

Foto's uit de collectie van Wim Luimes
Tekst: Wim Luimes
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^fauteuils voor jong en oud.

show l
Sta-op
fauteuil
met
motoren
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Verstelbare
ergonomische
fauteuil in leder
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Seniorencomfort voor u persoonlijk op maat!
Seniorenfauteuils worden (eventueel bij u thuis of
we halen u op) aangemeten naar uw persoonlijke
comfortwensen en lichaamseigenschappen.
Bel ons voor een VRIJBLIJVENDE demonstratie.

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

E IVI Zutphenseweg 24 Tel. 0575-557574

M I N K M

HELMINK
meubelen

GROTE OPHEFFINGS-
UITVERKOOP

Alles moet weg!!!

VASTE PLANTEN
voor de

1/2 PRIJS
Alle

TUINPLANTEN nu
20-50% KORTING

PS; er zijn weer
WINTERVIOLEN

Kwekerij-Tuincentrum

H U B E RS
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 44 14 06
Open dagelijks van 08.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
woensdag tot 12.00 uur / zaterdag tot 16.00 uur.

„ Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden.

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

We kunnen niet naar links en
we kunnen niet naar rechts

We kunnen niet naar voren en
we kunnen niet naar boven

Maar wat we wel kunnen
een stukkie naar achteren

We gaan het gewoon doen

Verbouwen

Op 2 januari gaat de muur eruit,
dus we beginnen met opruimen

io tot 50% korting

Natuurlijk krijgen we ook nog steeds
nieuwe collecties binnen

G E B O O R T E
K A A R T E N

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Voeden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

Weevers druk

Halseweg y, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43

FA. JANSEN DE SMID
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld) Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

AAN PW

H U I

250.000 Mensen in Nederland
hebben diabetes zonder dat

ze het zelf weten. Daarom zou
iedereen de Diabetes Risico

Test moeten doen op

www.diabetesfonds.nl
of bel 0800-5766123

: Diabetes Fonds e

voor goed schilderwerk:

isolatïebegiazing

VOOR DE DOE HET ZELVER:
GLAS VERF BEHANG EN MEER

antoon snelder
schildersbedrijf

Antoon Snelder BV
Zomerweg 37c Drempt
Tel. 0313 - 4721 07

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

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

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

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

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

XEETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAALP

/f ie Berbers"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

^^/^/•\^^^\y
Zaterdag 15 oktober

The Q is back
in Vorden

Zaal open 20.30 uur; aanvang 21.00 uur.

Kaarten in de voorverkoop € 8,00
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Dick Bruil
Houtspecialiteiten

* Antiek restauratie
* Meubel reparatie
* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

Industriepark 17 Zelhem
0314-621959 / 06-23232400

HOEI T U NIET DUUR KOMEN TE STAAN!

Ook voor ruitreparatie, ruitvervanging,
Uitdeuken zonder spuiten en spot repair.

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

ra Handelsweg 11 Zelhem #>£& FOCWA

Tel. 0314-622839 $£?

WILLEMSEN
AUTOSCHADE & TRUCKSTYUNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

HOERA!
Wij zijn papa en mama geworden!

Op 25 september 2005 om 05.45 uur
is onze dochter geboren

MARIJE
MARIJE SOPHIE KOK

Marije weegt 3070 gram en is 50 cm lang

Bas Kok & Miranda Luimes
Het Hietland 4

7021 NH Zelhem
0314 - 330955

\ Graag even bellen als je naar Marije wilt komen kijken /

Opbrengst collecte
De onlangs gehouden collecte voor de Nierstichting
heeft in de gemeente Zelhem / Halle € 3507,78 opge-
bracht. Daarvan werd er € 2304,98 ingezameld door
de Zelhemse collectanten en € 1202,80 door de Halse
collectanten.
De organisatie dankt de collectanten voor hun inzet
en de gevers voor hun bijdrage aan het welslagen van
deze collecte.

Amnesty in Actie
voor vrouwen

in Nigeria en Guatemala
Amnesty Zelhem/Halle heeft zich de afgelopen 2 jaar
vooral ingezet voor de grote actie Stop Geweld tegen
Vrouwen. Deze loopt nu teneinde. Als een van de laat-
ste acties hierin vraagt Amnesty aandacht voor
vrouwen in Nigeria en Guatemala.
Lagos (Nigeria)
In de deelstaat Lagos in Nigeria zijn veel vrouwen
slachtoffer van ernstig huiselijk geweld, zowel fysiek,
seksueel als psychologisch. Veel vrouwen worden
dagelijks geslagen of verkracht, sommigen worden
verminkt, bijv. met bijtend zuur, sommigen zelfs ver-
moord. En dat vaak om onbeduidende redenen: eten
dat niet op tijd klaar is, of een bezoekje aan een fami-
lielid zonder overleg met de echtgenoot of vader. De
Nigeriaanse staat doet daar niets aan. Het wordt
gezien als een privé-aangelegenheid. Daardoor zwij-
gen de slachtoffers en blijven de daders ongestraft.
Amnesty wil hier iets aan doen. Daarom heeft zij een
petitie opgesteld waarin de leiders van Lagos worden
opgeroepen stappen te ondernemen. In de petitie
wordt de leiders gevraagd stelling te nemen en de wet-
geving aan te passen en daarmee geweld tegen
vrouwen te veroordelen
In de kerkdiensten van 23 oktober in de Lamberti-kerk
is er aan het eind van de diensten gelegenheid de peti-
tie te ondertekenen.
Guatemala
In Guatemala vinden op grote schaal gewelddadige
moorden en verkrachtingen plaats waarvan vrouwen
en kinderen het slachtoffer zijn. Er is een groot gebrek
aan deugdelijk onderzoek en veroordelingen op deze
geweldsmisdrijven. Door het schrijven van brieven aan
de verantwoordelijke Guatemalteekse autoriteiten wil
A.I. hen ertoe aanzetten deze vormen van geweld pub-
liekelijk te veroordelen, alle lopende zaken te onder-
zoeken en daders voor de rechter te brengen.
U kunt deze actie steunen door een briefte sturen aan
de betrokken autoriteiten met het verzoek hun ver-
antwoordelijkheid te nemen inzake bescherming van
vrouwen en kinderen in Guatemala. Een voorbeeld-
brief vindt u op u op de website www.amnestyzel-
hemhalle.nl. Daar vindt u ook nadere informatie over
de werkgroep.

Filmavond Buurtvereniging
Velswijk

Tijdens de onlangs gehouden receptie ter gelegen-
heid van het 60-jarig jubileum van buurtvereniging
Velswijk is een film vertoond, waarop beelden te zien
waren, gemaakt tijdens de diverse vieringen ter gele-
genheid van het 600-jarig bestaan van de Velswijk in
1979. Hierop zijn onder andere opnames te zien van
de destijds gehouden optocht, het gekostumeerd voet-
bal, de zeskamp en de boerenbruiloft.
Veel mensen hebben tijdens de receptie slechts enkele
beelden van deze film gezien, of zijn helemaal niet in
de gelegenheid geweest om de film te bekijken.
Daarom organiseert de buurtvereniging Velswijk op
verzoek op vrijdag 21 oktober aanstaande een extra fil-
mavond in buurtschaphuis D'n Draejer, zodat al diege-
nen die de film nog niet hebben gezien, of nogmaals
willen zien, in de gelegenheid worden gesteld om deze
historische beelden te bekijken. Aanvang van deze fil-
mavond is 20.00 uur.
De filmbeelden zullen verder worden overgezet op
DVD. Tegen betaling van de kostprijs is de film verkri-
jgbaar bij de buurtvereniging. Belangstellenden kun-
nen na afloop van de filmavond via een intekenlijst
hun bestelling plaatsen.
Na afloop van de film worden de foto's van het buurt-
feest 2005 getoond.

Open Deur-kring
Met een groep enthousiaste mensen wil de groep
Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken dit
jaar verder gaan met de Open Deur-kring. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het Oecumenisch maand-
blad 'Open Deur'. Naar aanleiding van een gedicht,
geschreven tekst of een afbeelding komen de deelne-
mers met elkaar in gesprek over zingeving, geloven en
dingen die hen blijven bezig houden. Iedereen kan
daarbij een eigen inbreng hebben.
Belangstellenden zijn op de vrijdagen 21 oktober, 18
november, 24 februari en 24 maart van 10.00 tot 11.30
uur welkom in het Leerhuys naast de Lambertikerk.
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Sina
Kool, tel. 0314-623717.

Thuiszorg

Rijn en llssel
iiiHBHHHHBl 1J

Heeft u thuis zorg nodig?
Thuiszorg Rijn en IJssel gevestigd te Laag Keppel is u
graag van dienst.
Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn in staat
snel op uw zorgvraag in te spelen.
Als A.W.B.Z. erkende thuiszorgorganisatie zijn we
inzetbaar voor:
• Geïndiceerde zorg
• PGB zorg
• Particuliere zorg
Tijdens kantoortijden zijn we te bereiken op 0314-380860
en staan we u graag
documentatie.

te woord voor informatie of

Thuiszorg Rijn en IJssel maakt onderdeel uit van
De Gouden Leeuw Groep

Bezoekadres: Rijksweg 91 6998 AG Laag Keppel
Telefoon: 0314-380860.

WOON - ZOHGVOORZILN1NO

•Hfe www.thuiszorgrijnenijssel.nl

Muziek en poëzie in Drempt

Het achtste evenement van Toonbeeld Drempt' heeft de titel 'Dichter bij
Muziek1 gekregen. Het is een optreden van de dichter Hans Bouma en zijn
muzikale partner Jan Hessels Mulder. In de Nederlands Hervormde kerk van
Drempt brengen zij zaterdag 15 oktober een avondvullend programma vol col-
lages van poëzie en muziek.

gelegenheid om met elkaar even door
te praten over deze bijzondere vorm
van communicatie."
Jan Hessels Mulder kreeg in zijn
muzikale opleiding indertijd impro-
visatielessen van Cor Kee. Hij geeft
overigens direct toe dat improviseren
een 'meegekregen gave' is. "Zoals een
dichter leeft in en met de taal, zo doe
ik dat in muziek. In en met taal én
muziek kun je schilderen en zo maken
we samen collages die hopelijk diep
meebeleefd worden door het publiek."
In de kerk is een boekentafel ingericht
met uitgaven van Hans Bouma, die hij
graag voor u signeert. Het evenement
begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf
19.30 uur open. De toegang bedraagt
€ 10,= inclusief consumptie. Achter de
kerk is voldoende parkeerruimte.

Het programma is een soort spirituele
excursie. Bouma zegt ervan: "Samen
met Jan op de vleugel voer ik mijn
gehoor door een landschap van even
menselijke als religieuze ervaringen
en emoties. Wij beleven van alles en
tenslotte komen we samen weer thuis,
naar ik hoop verdiept en verrijkt."
Hans Bouma is van huis uit predikant,
maar het dichterschap neemt een
grote plaats in zijn leven in. Dat blijkt
wel uit de talloze poëziebundels van
zijn hand. Sinds 1999 verzorgt hij
avondvullende programma's, waarin
hij zijn vrije poëzie over het voetlicht
brengt. De belangstelling en waarder-
ing daarvoor blijkt steeds weer
opmerkelijk en de stichting 'Toon-
beeld Drempt' heeft hem dan ook
graag opgenomen in het lopende
muzikaal/culturele programma.
Een gesprek met hem maakt alleen
maar nieuwsgierig. Hans Douma: "
'Dichter bij muziek' kun je ook typer-
en als een poging tot saamhorigheid.
Niet alleen met het publiek, maar via
de muziek, die de toon aangeeft en
daarmee de stemming bepaalt, kun-
nen mensen dichter bij zichzelf,
dichter bij elkaar, dichter bij de schep-
ping en ook dichter bij God komen.
Wij brengen zaterdag vier collages en
zo'n collage bestaat uit een door-
gaande muzikale stroom, door mijn
muzikale partner Jan Hessels Mulder
geïmproviseerd, en op die stroom leg
ik mijn eigen gedichten als papieren
bootjes neer. Bootjes die wellicht
terechtkomen in de diepzee van een
mensenziel. Na de laatste collage is er

Portefeuilleverdeling
nieuw bestuur

Regio Achterhoek
Tijdens de vergadering van 26 septem-
ber heeft het algemeen bestuur van de
Regio Achterhoek ingestemd met de
portefeuilleverdeling van het nieuwe
dagelijks bestuur van de Regio. Het
dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden
die elk één gemeente vertegenwoordi-
gen en die benoemd zijn uit het mid-
den van het AB. De gemeenten die in
het nieuwe bestuur zitting hebben
zijn: Berkelland, Bronckhorst, Doetin-
chem, Montferland en Winterswijk.
Mevr. Horselenberg, burgemeester van
Doetinchem, is voorzitter geworden.
Zij doet de algemeen bestuurlijke aan-
gelegenheden, personeelszaken en
communicatie
Dhr. Bloemen (burgemeester Berkei-
land) is vice-voorzitter. Hij neemt
Ruimtelijke ordening en volkshuisvest-
ing, plattelandsvernieuwing, streekar-
chivariaat en financiën voor zijn reke-
ning. Mevr. Leppink (burgemeester
Montferland) krijgt Milieu en afval,
welzijn in haar portefeuille, Dhr.
Uffink (wethouder Winterswijk)
Economische zaken, landgrensover-
schrijdende samenwerking en Dhr.
Glasbergen (wethouder Bronckhorst)
Verkeer en vervoer en CW.
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/auteuils voor jong en oud.
Sta-op
fauteuil
met
motoren

In d i v. stoffen

735.-
In leder, verstelbaar

Verstelbare
ergonomische
fauteuil in leder

735.-

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

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

R D E N Zutphenseweg 24 Tel. 0575-557574

M l N K

HELMINK
meubelen

GROTE OPHEFFINGS-
UITVERKOOP

Alles moet weg!!!

VASTE PLANTEN
voor de

1/2 PRIJS
Alle

TUINPLANTEN nu
20-5O% KORTING

PS; er zijn weer
WINTERVIOLEN

Kwekerij-Tuincentrum

H U B ERS
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 44 14 06
Open dagelijks van 08.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
woensdag tot 12.00 uur / zaterdag tot 16.00 uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden.

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

We kunnen niet naar links en
we kunnen niet naar rechts

We kunnen niet naar voren en
we kunnen niet naar boven

Maar wat we wel kunnen
een stukkie naar achteren

We gaan het gewoon doen

Verbouwen

Op 2 januari gaat de muur eruit,
dus we beginnen met opruimen

10 tot 50% korting

Natuurlijk krijgen we ook nog steeds
nieuwe collecties binnen

G E B O O R T E
K A A R T E N

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

AGENTSCHAPPEN

Weevers druk

Halseweg 3r, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0314) 62 50 53 .

Fax (0314) 65 06 43

FA. JANSEN DE SMID
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld) Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

250.000 Mensen in Nederland
hebben diabetes zonder dat

ze het zelf weten. Daarom zou
iedereen de Diabetes Risico

Test moeten doen op

www.diabetesfonds.nl
of bel 0800-5766123

-

S Diabetes Fonds ~
\ €•

H U I

voor goed schilderwerk:
onderhoud nieuwbouw
isolatiebeglazing

VOOR DE DOE HET ZELVER:
GLAS VERF BEHANG EN MEER

antoon snelder
schildersbedrijf

Antoon Snelder BV
Zomerweg 37c Drempt
Tel. 0313-4721 07

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

* TUINONTWERP *
# TUINAANLEG (RENOVATIE) *

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

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

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

^EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

x^\/^-^x^^^-\y
Zaterdag 15 oktober

The Q is back
in Vorden

Zaal open 20.30 uur; aanvang 21.00 uur.

Kaarten in de voorverkoop € 8,00
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Dick Bruil
Houtspecialiteiten

* Antiek restauratie
* Meubel reparatie
* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

Industriepark 1 7 Z e l h e m
X 0314-621959 / 06-23232400 /

Handelsweg II Zelhem

Tel. 03 1 4-622839

AUTOSCHADE & T R u c K S T Y U N G www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

HOERA!
Wij zijn papa en mama geworden!

Op 25 september 2005 om 05.45 uur
is onze dochter geboren

MARIJE
MARIJE SOPHIE KOK

Marije weegt 3070 gram en is 50 cm lang

Bas Kok & Miranda Luimes
Het Hietland 4

7021 NH Zelhem
0314- 330955

\ Graag even bellen als je naar Marije wilt komen kijken /

Opbrengst collecte
De onlangs gehouden collecte voor de Nierstichting
heeft in de gemeente Zelhem / Halle € 3507,78 opge-
bracht. Daarvan werd er € 2304,98 ingezameld door
de Zelhemse collectanten en € 1202,80 door de Halse
collectanten.
De organisatie dankt de collectanten voor hun inzet
en de gevers voor hun bijdrage aan het welslagen van
deze collecte.

Amnesty in Actie
voor vrouwen

in Nigeria en Guatemala
Amnesty Zelhem/Halle heeft zich de afgelopen 2 jaar
vooral ingezet voor de grote actie Stop Geweld tegen
Vrouwen. Deze loopt nu teneinde. Als een van de laat-
ste acties hierin vraagt Amnesty aandacht voor
vrouwen in Nigeria en Guatemala.
Lagos (Nigeria)
In de deelstaat Lagos in Nigeria zijn veel vrouwen
slachtoffer van ernstig huiselijk geweld, zowel fysiek,
seksueel als psychologisch. Veel vrouwen worden
dagelijks geslagen of verkracht, sommigen worden
verminkt, bijv. met bijtend zuur, sommigen zelfs ver-
moord. En dat vaak om onbeduidende redenen: eten
dat niet op tijd klaar is, of een bezoekje aan een fami-
lielid zonder overleg met de echtgenoot of vader. De
Nigeriaanse staat doet daar niets aan. Het wordt
gezien als een privé-aangelegenheid. Daardoor zwij-
gen de slachtoffers en blijven de daders ongestraft.
Amnesty wil hier iets aan doen. Daarom heeft zij een
petitie opgesteld waarin de leiders van Lagos worden
opgeroepen stappen te ondernemen. In de petitie
wordt de leiders gevraagd stelling te nemen en de wet-
geving aan te passen en daarmee geweld tegen
vrouwen te veroordelen
In de kerkdiensten van 23 oktober in de Lamberti-kerk
is er aan het eind van de diensten gelegenheid de peti-
tie te ondertekenen.
Guatemala
In Guatemala vinden op grote schaal gewelddadige
moorden en verkrachtingen plaats waarvan vrouwen
en kinderen het slachtoffer zijn. Er is een groot gebrek
aan deugdelijk onderzoek en veroordelingen op deze
geweldsmisdrijven. Door het schrijven van brieven aan
de verantwoordelijke Guatemalteekse autoriteiten wil
A.I. hen ertoe aanzetten deze vormen van geweld pub-
liekelijk te veroordelen, alle lopende zaken te onder-
zoeken en daders voor de rechter te brengen.
U kunt deze actie steunen door een briefte sturen aan
de betrokken autoriteiten met het verzoek hun ver-
antwoordelijkheid te nemen inzake bescherming van
vrouwen en kinderen in Guatemala. Een voorbeeld-
brief vindt u op u op de website www.amnestyzel-
hemhalle.nl. Daar vindt u ook nadere informatie over
de werkgroep.

Filmavond Buurtvereniging
Velswijk

Tijdens de onlangs gehouden receptie ter gelegen-
heid van het 60-jarig jubileum van buurtvereniging
Velswijk is een film vertoond, waarop beelden te zien
waren, gemaakt tijdens de diverse vieringen ter gele-
genheid van het 600-jarig bestaan van de Velswijk in
1979. Hierop zijn onder andere opnames te zien van
de destijds gehouden optocht, het gekostumeerd voet-
bal, de zeskamp en de boerenbruiloft.
Veel mensen hebben tijdens de receptie slechts enkele
beelden van deze film gezien, of zijn helemaal niet in
de gelegenheid geweest om de film te bekijken.
Daarom organiseert de buurtvereniging Velswijk op
verzoek op vrijdag 21 oktober aanstaande een extra fil-
mavond in buurtschaphuis D'n Draejer, zodat al diege-
nen die de film nog niet hebben gezien, of nogmaals
willen zien, in de gelegenheid worden gesteld om deze
historische beelden te bekijken. Aanvang van deze fil-
mavond is 20.00 uur.
De filmbeelden zullen verder worden overgezet op
DVD. Tegen betaling van de kostprijs is de film verkri-
jgbaar bij de buurtvereniging. Belangstellenden kun-
nen na afloop van de filmavond via een intekenlijst
hun bestelling plaatsen.
Na afloop van de film worden de foto's van het buurt-
feest 2005 getoond.

Open Deur-kring
Met een groep enthousiaste mensen wil de groep
Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken dit
jaar verder gaan met de Open Deur-kring. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het Oecumenisch maand-
blad 'Open Deur'. Naar aanleiding van een gedicht,
geschreven tekst of een afbeelding komen de deelne-
mers met elkaar in gesprek over zingeving, geloven en
dingen die hen blijven bezig houden. Iedereen kan
daarbij een eigen inbreng hebben.
Belangstellenden zijn op de vrijdagen 21 oktober, 18
november, 24 februari en 24 maart van 10.00 tot 11.30
uur welkom in het Leerhuys naast de Lambertikerk.
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Sina
Kool, tel. 0314-623717.

Thuiszorg

Rijn en jjssel

Heeft u thuis zorg nodig?
Thuiszorg Rijn en IJssel gevestigd te Laag Keppel is u
graag van dienst.
Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn in staat
snel op uw zorgvraag in te spelen.
Als A.W.B.Z. erkende thuiszorgorganisatie zijn we
inzetbaar voor:
• Geïndiceerde zorg
• PGB zorg
• Particuliere zorg
Tijdens kantoortijden zijn we te bereiken op 0314-380860
en staan we u graag te woord voor informatie of
documentatie.
Thuiszorg Rijn en IJssel maakt onderdeel uit van
De Gouden Leeuw Groep

Bezoekadres: Rijksweg 91 6998 AG Laag Keppel
Telefoon: 0314-380860.

WOON - ZOUGVOOHZItNlNO

www.thuiszorgrijnenijssel.nl

Muziek en poëzie in Drempt

Het achtste evenement van Toonbeeld Drempt' heeft de titel 'Dichter bij
Muziek1 gekregen. Het is een optreden van de dichter Hans Bouma en zijn
muzikale partner Jan Hessels Mulder. In de Nederlands Hervormde kerk van
Drempt brengen zij zaterdag 15 oktober een avondvullend programma vol col-
lages van poëzie en muziek

gelegenheid om met elkaar even door
te praten over deze bijzondere vorm
van communicatie."
Jan Hessels Mulder kreeg in z i j n
muzikale opleiding indertijd impro-
visatielessen van Cor Kee. Hij geeft
overigens direct toe dat improviseren
een 'meegekregen gave' is. "Zoals een
dichter leeft in en met de taal, zo doe
ik dat in muziek. In en met taal én
muziek kun je schilderen en zo maken
we samen collages die hopelijk diep
meebeleefd worden door het publiek."
In de kerk is een boekentafel ingericht
met uitgaven van Hans Bouma, die hij
graag voor u signeert. Het evenement
begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf
19.30 uur open. De toegang bedraagt
€ 10,= inclusief consumptie. Achter de
kerk is voldoende parkeerruimte.

Het programma is een soort spirituele
excursie. Bouma zegt ervan: "Samen
met Jan op de vleugel voer ik mijn
gehoor door een landschap van even
menselijke als religieuze ervaringen
en emoties. Wij beleven van alles en
tenslotte komen we samen weer thuis,
naar ik hoop verdiept en verrijkt."
Hans Bouma is van huis uit predikant,
maar het dichterschap neemt een
grote plaats in zijn leven in. Dat blijkt
wel uit de talloze poëziebundels van
zijn hand. Sinds 1999 verzorgt hij
avondvullende programma's, waarin
hij zijn vrije poëzie over het voetlicht
brengt. De belangstelling en waarder-
ing daarvoor blijkt steeds weer
opmerkelijk en de stichting 'Toon-
beeld Drempt' heeft hem dan ook
graag opgenomen in het lopende
muzikaal/culturele programma.
Een gesprek met hem maakt alleen
maar nieuwsgierig. Hans Douma: "
'Dichter bij muziek' kun je ook typer-
en als een poging tot saamhorigheid.
Niet alleen met het publiek, maar via
de muziek, die de toon aangeeft en
daarmee de stemming bepaalt, kun-
nen mensen dichter bij zichzelf,
dichter bij elkaar, dichter bij de schep-
ping en ook dichter bij God komen.
Wij brengen zaterdag vier collages en
zo'n collage bestaat uit een door-
gaande muzikale stroom, door mijn
muzikale partner Jan Hessels Mulder
geïmproviseerd, en op die stroom leg
ik mijn eigen gedichten als papieren
bootjes neer. Bootjes die wellicht
terechtkomen in de diepzee van een
mensenziel. Na de laatste collage is er

Portefeuilleverdeling
nieuw bestuur

Regio Achterhoek
Tijdens de vergadering van 26 septem-
ber heeft het algemeen bestuur van de
Regio Achterhoek ingestemd met de
portefeuilleverdeling van het nieuwe
dagelijks bestuur van de Regio. Het
dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden
die elk één gemeente vertegenwoordi-
gen en die benoemd zijn uit het mid-
den van het AB. De gemeenten die in
het nieuwe bestuur zitting hebben
zijn: Berkeiland, Bronckhorst, Doetin-
chem, Montferland en Winterswijk.
Mevr. Horselenberg, burgemeester van
Doetinchem, is voorzitter geworden.
Zij doet de algemeen bestuurlijke aan-
gelegenheden, personeelszaken en
communicatie
Dhr. Bloemen (burgemeester Berkel-
land) is vice-voorzitter. Hij neemt
Ruimtelijke ordening en volkshuisvest-
ing, plattelandsvernieuwing, streekar-
chivariaat en financiën voor zijn reke-
ning. Mevr. Leppink (burgemeester
Montferland) krijgt Milieu en afval,
welzijn in haar portefeuille, Dhr.
Uffink (wethouder Winterswijk)
Economische zaken, landgrensover-
schrijdende samenwerking en Dhr.
Glasbergen (wethouder Bronckhorst)
Verkeer en vervoer en CW.
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design showroommodellen

50% 30% 50%

14, 15 en 16 oktober
vrijdag van 09.00 - 21.00 uur. zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

zondag van 10,00 - 17.00 uur

Graag tot ziens!

Dorpsstraat 22 • Vorden • T 0575-551314 • www.thuisindesign.nl

Harmsen Vakschilders geeft
meer Weur aan wonen en werken

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

HOME
Zelhemseweg 21

Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen

zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle

levert u de garantie voor vakwerk!

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

IHARMSEN
WKSCHILDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Restaurant

De Tuinkamer

Hotel-boerderij

WILD ETEN IN DE TUINKAMER
De wildtijd is weer aangebroken, gezellig een aperitief drinken

bij de open haard en daarna genieten van de kookkunsten

van chef-patron Jos Weel.

Naast onze a-la-carte gerechten serveren wij ook diverse wildmenu's.

Op woensdag en donderdag krijgt u € 8,- korting p.p.

op onze wifn/spijs-arrangementen.

Op zondag 30 oktober en zo november

organiseren wij weer een uitgebreid ^astronomisch

WILDBUFFET pms P.P. € 33,-
Voor informatie en reserveringen: Restaurant-Hot el De Tuinkamer

Hengeloseweg l, 7261 LV RUURLO, tel. O573-452147

www.hoteldetuinkamer.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers N e t

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel.(0575) 557310

Fax(0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

,
l :

We e ver s

WOONADVIESDAG
op zaterdag 29 oktober van 09.00 tot 16.00 uur

Alleen op de occasion show:

TomTom GO 300 navigatiesysteem

van 499.- voor maar 99.- bij aankoop

van één van onze occasions.

TomTom
GO 300

Urandstotcheqye:
Vraag naar de voorwaarden tijdens
de spektakel occasionshowdagen.

Groot
_„_ Jebbink

Rondwetj 2 - Vorden

Op onze

nieuwste

mengmachine

kunnen wij

• iedere gewenste

kleur mengen!

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

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

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

Professionele demonstraties:
- Speciale muurverven Sigma en Histor

- Behangen

Dubbele punten op de klantenpas
Bij iedere aankoop krijgt u dubbele punten

Op UW klantenpas, (niet i.c.m. met andere acties en op arbeidsloon)

Diverse aanbiedingen
op verschillende producten

De koffie staat voor u klaar!

VERF

BEHANG

GLAS

ZONWERING

GORDIJNSTOFFEN

VLOERBEDEKKING

HARMSEN
Hengelo Gld., tel. 0575-464000

HOME
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo

Tel. 0575 - 46 40 00

een sterk team voor al uw schilderwerk www.harmsenvakschilders.nl
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Wereldprogramma én wereldprimeur op
de Achterhoekse Oktoberfeesten

Velen kennen de Achterhoekse Oktoberfeesten als een gigantisch feest.
Weinigen weten dat de Oktoberfeesten dit jaar 10 jaar bestaan. Daarom is
er dit jaar een programma van wereldklasse. Daarnaast kunt u tijdens de
Oktoberfeesten getuige zijn van een wereldprimeur: Passend in de rijke
Europese biercultuur brengt Grolsch, als eerste Nederlandse bierbrouwer,
onder de naam Grolsch Premium Weizen een weizenbier op de markt
Trouw aan haar afkomst geeft Grolsch daarbij de primeur aan Oost-
Nederland en meer in het bijzonder aan de Achterhoekse Oktoberfeesten
te Varsseveld. Hieronder het programma waar zelfs de oude
Oktoberfeesten in München slechts van kunnen dromen.

In de eerste plaats het grootste artie-
stenduo, uit Duitsland, van dit
moment: Die Geschwister Hofmann.
Alexandra en Anita hebben heel
Duitsland veroverd en spelen alleen
in de grootste zalen en hallen en
altijd is alles uitverkocht. De hoe-
veelheid fanmail doet die van elke
artiest verbleken maar zelf blijven
de zusjes er stoïcijns onder.
Voorlopig geven ze niets om deze
mannen en hebben ze het veel te
druk met hun nieuwe heldenstatus
als meest begeerde vrouwen van
Duitsland. Deze twee zusjes met
stemmen als nachtegalen hebben
ook een enorme diversiteit in het
bespelen van instrumenten. In één

optreden bespelen ze wel 16 ver-
schillende instrumenten live.
Verder treden op de 2 beste groepen
uit Oostenrijk die het muzikale Tirol
op dit moment te bieden heeft. Het
Goldried Quintett en Die Hegl.
Het Goldried Quintett is het meest
gerenommeerde Tiroolse orkest. Ze
hebben een wereldwijde fanclub en
het kwintet treedt ook daad-werke-
lijk over de hele wereld op. Het is
momenteel het best lopende export-
product van Oostenrijk. Gedegen en
perfect met een enorme muzikale
klasse.
Van geheel andere orde zijn Die
Hegl. Veel populairder maar minder
gedegen. Vier Tiroler boeren die

opzwepende trekharmonicamuziek
spelen die de bakermat vormt van
alle hedendaagse moderne muziek.
De vier boeren, Ullie, Alexander,
Andi en Torn gelden zelfs in Tirol als
grootste natuurtalenten aller tijden.
Naast de Tiroler wonderboy Mare
Pircher en de vrouwenpower van Die
Bayrische 7 dient zich dit jaar een
vreemde eend in de bijt aan: Arne
Jansen.
Onze eigen Achterhoekse Arne is al
maanden bezig om zich voor te
bereiden op de Achterhoeks Okto-
berfeesten. Samen met Hans te
Grootenhuis (De programmeur van
de Oktoberfeesten) heeft hij een lied
geschreven speciaal voor de Ok-
toberfeesten.
Dit gaat over het bierbrouwervak in
een tijd dat het brouwen nog
bestond uit sjouwen met bossen hop
en gerst en het roeren in grote kope-
ren ketels zodat een brouwsel ont-
stond dat als vervanger van water
kon dienen om de dorst te lessen.
Een adembenemend lied dat nog
vele jaren gezongen zal worden tij-
dens de Achterhoekse Oktober-

Uitslag ballonnenwedstrijd
ML sport & snowcenter

Tijdens de demonstraties van ML Sport &
Snowcenter op de Zelhemse zomer-
feesten van zaterdag 6 augustus, werden
er meer dan 600 ballonen opgelaten.
Door middel van het oplaten van een
ballon maakte je kans op het winnen
van een sportabonnement en skilessen.

Inmiddels zijn de kaartjes terugge-
stuurd door de vinders en dus konden de
prijswinnaars, degene van wie de ballon
het verst is gekomen zijn, hun prijs in
ontvangst nemen.

De ballon van Wire Wijers uit Zelhem
kwam maar liefst 288,6 km ver, in het
Duitse plaatsje Vohl terecht.
Wire Wijers heeft de eerste prijs gewon-
nen, een sportabonnement voor een jaar
en 5 skilessen.
De ballon van Timo Rouwenhorst kwam
260.7 km ver, in het Duitse plaatsje
Diemelsee. Hij heeft de tweede prijs
gewonnen.
De ballon van Rik Wesselink kwam 243.2
km ver, in het Duitse plaatsje Brilon. Hij
won daarmee de derde prijs.

feesten die niet meer weg te denken
zijn uit de Achterhoek. Speciaal voor
dit lied treedt het Varssevelds man-
nenkoor als achtergrondkoor op
met de complete bezetting van 45
man. Misschien een beetje veel voor
een nummer van 4 minuten, maar
de mannen doen het graag en heb-
ben er geen seconde over na hoeven
te denken.
De Oktoberfeesten vinden plaats op

vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16
oktober. De tent biedt plaats aan
10.000 bezoekers, waarvan het
merendeel kan zitten.
Entreekaarten en speciale arrange-

menten zijn (nog) verkrijgbaar bij de
voorverkoopadressen.

Voor meer info kunt u de website
www.oktoberfeesten.nl raadplegen.

Backto Drempt
Dorpshuis 't Gildehöfke organiseert
op zaterdag 15 oktober a.s. een 'Back
to the ..." dansavond.

De muziek zal verzorgd worden
door DJ Henri. Het feest begint om
21.00 uur. De toegang is gratis.

Vierseizoenen wandeling
Op zondag 23 oktober wordt de
'Herfst'wandeling gewandeld onder
begeleiding van IVN-gidsen.

Elk seizoen wordt dezelfde wande-
ling gelopen en daarbij wordt gelet
op de veranderingen en de aanpas-
sing van de natuur aan de seizoe-
nen. Er zullen IVN-gidsen voor u
klaar staan die u tijdens de wande-
ling uitleg en informatie geven. IVN-

wandelingen zijn gratis maar er
mag een kleine bijdrage voor het
IVN-werk gegeven worden.
De wandeling begint om 14.00 uur
en duurt ongeveer twee uur. De start
is op de brug voor kasteel 'Slangen-
burg'.
Voor vragen of nadere informatie
kunt u bellen met mevr. Gerrie Til,
tel. 0314-625536 of mevr. Fenny
Lammers, tel. 0314-345028.

Expositie Erve Tenk
Als de dagen korter worden en de tuinen wat opgeruimd worden, kun je
ook de specifieke herfstlucht weer ruiken en juist in deze tijd biedt de
tuin een weelde van interessant bloem-schikmaterialen op. De sierbessen
zijn op hun mooist zodat ze een aantrekkelijke aanvulling vormen op de
schikkingen van verse bloemen.

Een aantal van die bloemschikstuk-
ken worden de komende weken
voor u tentoongesteld in een herfst-
expositie bij het Boerderij museum
'Erve Tenk'. In deze schikkingen zijn
de elementen van de herfst gevan-
gen. Bloemen, bessen, zaaddozen en
twijgen zijn bijeengebracht in
prachtige arrangementen. De werk-
stukken zijn gemaakt door de cur-
sisten van een bloemschikcursus en

zijn verwerkt op verschillende oude
gebruiksvoorwerpen en werktuigen
van het museum 'Erve Tenk'.
De expositie is geopend van woens-
dag 19 t/m woensdag 26 oktober
(behalve op zondag). De openingstij-
den van het museum zijn 14.00 tot
17.00 uur.
U vindt het museum aan de Heiden-
hoekweg 7 te Zelhem.



Sparta Vorden
RAYON RAYON KAMPIOENSCHAPPEN LOCHEM

Zaterdag 8 oktober werden er Rayon Kampioenschappen gehouden in Lochem.
Het regende medailles voor Sparta. 14 Verenigingen deden mee.

Jet Golstein Ie plaats
Sifra Oevering 2e plaats
Tecula Rabelink
en Linda Tiemessen 3e plaats

Naomi Platenburg
Cheryl Toebes

Ie plaats
2e plaats

Inloopmiddag Stichting Welzijn Vorden
voor formulier zorg- en huurtoeslag
Inwoners uit de voormalige ge-
meente Vorden die moeite hebben
met het invullen van het formulier
voor de zorg- en huurtoeslag krij-
gen hulp van Stichting Welzijn Vor-
den.

Duizenden inwoners hebben onlangs
een formulier van de belastingdienst
ontvangen voor een zorg- en/of huur-
toeslag. Met de zorgtoeslag worden ze
gecompenseerd voor de fors hogere
zorgpremie die vanaf volgend jaar
moet worden betaald. Dit in verband
met de invoering van de nieuwe zorg-
verzekering waarbij het onderscheid
tussen particulier- en ziekenfondsver-
zekerden vervalt. Bij WegWijZer en
Welzijn Ouderen Vorden komen veel
vragen over de zorgtoeslag binnen. Tot
nu toe zijn al enkele mensen geholpen
met het invullen van het formulier.

Stichting Welzijn Vorden houdt op
vrijdag 14 oktober een inloopmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur in Sensire De
Wehme. Ze doen dit in samenwerking
met de ouderenbonden en vrijwilli-
gers uit Vorden.

Voor de controle van de reeds inge-
vulde bedragen of berekening zijn in-
komensgegevens nodig van 2004, een
belastingaangifte 2004 of jaaropgave
2004 en eventueel het bevestigingsfor-
mulier van de huursubsidie 2005.

Wie geen aanvraag voor de zorgtoeslag
heeft ontvangen en denkt daar wel
recht op te hebben, kan die middag een
proefberekening laten maken.

We weten niet hoeveel mensen die
middag zullen komen, dus houdt u
rekening met een mogelijke wachttijd.

Succes Barry Wassink
in NK pocketbike

Op het circuit Midland in Lelystad
werd de laatste NK pocketbike race
gereden van dit seizoen.

Barry Wassink had nog een kans om
kampioen te worden in de klasse
senioren B. De trainingen en wed-
strijden vonden plaats onder mooie
weersomstandigheden.

De wedstrijden werden gereden in
drie manches en waren ongekend
spannend. Wassink haalde drie keer
een derde plaats.In de laatste manche
viel hij nog van zijn motor maar pakte
die snel weer op en wist toch nog der-
de te worden. Wassink behaalde mede
door de goede resultaten van deze
races een tweede plaats in de eind-
stand van het NK pocketbike kampi-
oenschap. Hij liet wel weten dat een
eerste plaats mooier was geweest
maar dat zowel hij alsmede de Blata
importeur zeer tevreden waren met

de behaalde resultaten van dit sei-
zoen. De hoogte punten van dit jaar
waren de vele regionale supporters die
kwamen kijken op Texel en de vijfde
plaats tijdens de EK wedstrijd in Stads-
kanaal. Andere hoogte punten waren
de EK races in het buitenland die mo-
gelijk werden gemaakt door een aan-
tal regionale sponsoren. Tijdens de EK
in Tjechie kreeg hij van de Blata fa-
briek ook een nieuw fabrieksblok
waarmee hij beter uit de voeten kon.
Zijn dieptepunt was de NK in Eefde
waar hij op kop liggend met nog een
halve ronde te gaan onderuit ging
door een achterblijver en zijn wed-
strijd niet kon vervolgen. De voorberei-
dingen voor het volgende seizoen lo-
pen alweer een tijdje. In de winter zul-
len ze op verschillende motorbeurzen
staan in Amsterdam, Zwolle en Henge-
lo om uit te leggen wat er zoal gebeurt
tijdens wedstrijden voor het NK poc-
ketbike kampioenschap.

Voetbal

SILVOLDE-VORDEN 1-0
Vorden heeft de punten in Silvolde
moeten laten, terwijl het gelet op het
spelbeeld toch wel een puntje ver-
diend had. De meest gelukkige ploeg
heeft gewonnen, hoewel Vorden in de
tweede helft toch wel onder druk
stond. Erik Rakitov moest verstek laten
gaan, hij is helemaal in de wolken,
want Marijn en Erik zijn de gelukkige
ouders van dochter Sam.

Hans van Dijk zit in de ziekenboeg met
een knieblessure. Torn Wisman en Tim
van den Berg waren de vervangers en
die kunnen terugzien op een goede
wedstrijd. Vanaf het beginsignaal zette
Vorden Silvolde onder druk. Er werd in
een zeer hoog tempo gespeeld, waarbij
Silvolde vanuit een gesloten verdedi-
ging op de counter loerde.

In de 10e minuut ontstond een prach-
tige kans voor Arnold Norde. Met een
schijnbeweging stond hij oog in oog
met de doelman, maar hij wist dit bui-
tenkansje niet te benutten. Vorden
combineerde naar hartelust, waarbij
de passing niet altijd even goed was.
Ook de counters van Silvolde waren
gevaarlijk, waarbij in de 20e minuut
de lat werd getroffen.

De kansen waren over en weer, want
even later speelde Hugo van Ditshui-
zen de laatste man uit, maar zijn inzet
werd door de doelman geblokt. De
doelman had op een vrije trap van
Erik Oldenhave geen enkele kans,
maar had de hulp van de paal.

In de tweede helft drong Silvolde wat
meer aan en kwam de verdediging
van Vorden onder druk te staan. Toch
kreeg Hugo van Ditshuizen in de 60e
minuut de beste kans. Hij wipte de bal
over de keeper, maar de bal bleef voor
de doellijn liggen.

Vorden kroop een aantal keren door
het oog van de naald, waarbij het ge-
luk had dat de paal op de goede plaats
stond.

In de 90e minuut sloeg voor Vorden
dan het noodlot toe. Een afgeslagen
bal werd opnieuw ingebracht, waarbij
positioneel het een en ander mis ging
bij Vorden. De spits van Silvolde kopte
fraai raak en dat betekende de 1-0 en
ook het einde van de wedstrijd.

UITSLAGEN
zaterdag 8 oktober
Vorden Al - Witkampers Al: 3-3
Vorden BI - Be Quick Z. BI: 3-1
WHCZ B3 - Vorden B2: 8-2
Warnsveldse Boys Cl -Vorden Cl: 1-0
Vorden C3-AZCC2: 0-1
Vorden Dl - DZSV Dl: 1-6
Vorden D2 - Angerlo Vooruit D2: 0-7
VIOD D5 - Vorden D3: 9-2
Vorden El-AZC El: 5-0
Zelhem El -Vorden E2: 2-3
Gazelle Nieuwland E2 -Vorden E3: 0-7
Vorden E4 - WHCZ E5: 3-3
Vorden E5-AZC E3: 2-0
DZC '68 E8 -Vorden E6:11-1
Vorden Fl - AZC Fl: 0-7
Concordia-W F3 - Vorden F2: 2-0
Vorden F3 - WHCZ F5: 3-0
Steenderen F2 - Vorden F4:4-0

zondag 9 oktober
Silvolde l -Vorden 1:1-0
Reunie 2 -Vorden 2:1-1
Witkampers 3 - Vorden 3: 6-0
Vorden 4 - Pax 6: 0-6
Vorden 5 - Doesburg SC 5:1-3

PROGRAMMA
zaterdag 15 oktober
Ruurlo Al - Vorden Al; Vorden BI -
Witkampers BI; Warnsveldse Boys B2 -
Vorden B2; Vorden Cl - Holten Cl; Vor-
den C2 - WSV C4; Be Quick Z. C2M -
Vorden C3; Gendringen Dl - Vorden
Dl; DZC '68 D4 -Vorden D2; Vorden D3
- Stokkum Dl; Vorden E2 - Vorden El;
Vorden E3 - Brammen E3; Halle El -
Vorden E4; Concordia-W E4 - Vorden
E5; Vorden E6 - Zelhem E2; Doetin-
chem Fl - Vorden Fl; Vorden F2 - Die
rense Boys Fl; Zelos F5 - Vorden F3;
Vorden F4 - HC '03 F4

zondag 16 oktober
RKZVC l - Vorderi 1; HSC '21/Brein 3 -
Vorden 2; Be Quick Z. 5 - Vorden 3; Vor-
den 4 - Brammen 3; Vorden 5 - HC '03 7

Onbeperkt hout brengen
op Paasvuur verleden tijd!

Binnenkort zal op het Paasvuurter-
rein op de Kranenburg de mais
weer geoogst worden. Voorgaande
jaren was het een vanzelfsprekend-
heid dat men zodra de mais ge-
oogst was er weer hout gebracht
kon worden voor het Paasvuur.
Stichting CCK gaat dit jaar andere
regels stellen aan de houtinzame-
ling.

Door de ongecontoleerde manier van
inzamelen werd er te dik hout en hout
wat niet op een paasvuur thuis hoort
gestort. De meekomende kosten wa-
ren dan voor St. CCK.
Vanaf eind dit jaar wordt het Paasvuur
terrein een aantal zaterdagen openge-

steld om snoeihout te brengen. Deze
data's worden in deze krant en op
www.stichtingcck.nl bekend gemaakt.

Tijdens deze dagen zullen er dan ook
medewerkers van St. CCK aanwezig
zijn op het terrein. Er mag uitsluitend
snoeihout gebracht worden met een
maximale dikte van 10 cm, en geverfd
hout is niet toegestaan. Buiten ope-
ningstijden word het Paasvuur terrein
afgesloten met hekken.

Het Paasvuur zal op eerste Paasdag
worden ontstoken door de vuurkoning
van 2005, Hans Bos. Ook in 2006 is er
weer vuurgooien en feest in de feest-
tent met live muziek.

EXCITYNG Kinky: MUo.nl vs DJ Mike
Een speciale editie van Excityng
met in de main area een Kinky par-
ty. Het City theater in City Lido te
Groenlo zal zaterdag 15 oktober
a.s. omgetoverd worden tot één
Kinky room met een exclusief he-
melbed en danskooieii.

In het hemelbed zullen meerdere acts
plaatsvinden met o.a. Kinky Super
Babes en een Kinky Toy Boys. In de
kooien doen de babes dansacts met

kettingen en boeien. Verder zullen de
Kinky Super Babes en de Kinky Toy Boy
diverse interaktieve games en acts met
het publiek doen en geven ze diverse
Kinky gadgets weg. Guest DJ deze
avond is DJ Mike. Resident deze avond
is Milo.nl.
In Club de Reau laat Jeroen de beste
Urban, Salsa en Latin horen, en her-
kenbare en dansbare 70s/80s en 90s
ervaar je in The Soulkitchen gemixed
door Daniël.

Volleybal

EERSTE OVERWINNING DASH l
EEN FEIT
Afgelopen zaterdag hebben de dames
van Dash l hun eerste overwinning
van het seizoen behaald. Het eerste
team van Victoria uit Didam werd in
de Vordense sporthal met 3-2 versla-
gen.
De eerste set begon Dash l sterk. Voor-
al aanvallend liep het erg goed, waar-
door de tegenstander onder druk
kwam te staan. Dit resulteerde direct
in een setoverwinning voor Dash met
25-19.

Dit goede spel van Dash werd in de
tweede set voortgezet. En al snel was
de tweede setoverwinning een feit. De-
ze werd gewonnen met 25-16.

De derde set startten de dames van
Dash met een op drie plaatsen gewij-
zigd team. Dit pakte niet goed uit. De
dames uit Didam namen het initiatief
over en Dash kon het goede spel van
de Ie en 2e set niet voortzetten. Victo-
ria won de derde set dan ook verdiend
met 12-25.

In de vierde set gingen beide teams ge-
lijk tegen elkaar op. Totdat Dash op
matchpoint kwam en de scheidsrech-
ter een foutieve beslissing nam. Een
opslag van Dash die duidelijk in was,
werd door de scheidsrechter uit gege-
ven waardoor Victoria weer terug
kwam tot 25-24. Vanaf dit moment
ging het weer gelijk op maar Victoria
trok toch aan het langste eind en won
deze set met 25-27.

In de beslissende vijfde set begon Dash
erg enthousiast en met goed spel werd
deze set ruim gewonnen met 15-3.
Dash heeft met deze wedstrijd laten
zien voldoende kwaliteiten in huis te
hebben om elke tegenstanders vol-
doende tegenstand te kunnen bieden.
A.s zaterdag speelt Dash l tegen BAS/
Wivoc in Winterswijk om 17.00 uur.
Supporters zijn van harte welkom.

Uitslagen dinsdag 4 oktober:
Dynamo-Neede H4 - Dash H3:4-0
Woensdag 5 oktober
Victoria H2 - Dash Hl: 3-1

Zaterdag 8 oktober
Willems-Gemini MB1 - Dash MB2: 0-4
VCV MB1 - Dash MB1: 3-2
Tornado Laren MCI - Dash MCI: 3-1
Willems-Gemini D5 - Dash D6:4-0
Overa Hl - Dash H2:1-3
Tornado Laren D2 - Dash D4:1-3
Tornado Laren MB2 - Dash MB3: 3-1
Dynamo-Neede D4-Dash D3: Niet ontv.
Dash circulatie l -Tornaxl: 04
Dash JC1 -Tornado Laren JC1:1-3
Dash D2 - Smash '68-SCM Dl: 4-0
Dash D5 - Smash '68-SCM D4:1-3
Dash Dl -Victoria Dl: 3-2

Programma zaterdag 15 oktober
DOC STAP ORION MBl - Dash MBl;
Tornado Laren JC2 - Dash JC1; DES Dl
- Dash D2; BAS/WIVOC Dl - Dash Dl;
Revoc D2 - Dash D5; Dash MBS - TOHP
MBl; Dash MB2 - Wevoc MBl; Dash D6
- VYV D2; Dash H3 - VYV Hl; Dash MCI
- DOC STAP ORION; Dash H2 - ASV H2;
Dash D3-Revoc Dl; Dash Hl-Wevoc H2

Donderdag 13 oktober
Dash Hl - DOC STAP Orion H2 (beker)

WegWijZer Vorden tijdens herfstvakantie gesloten

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober is het kantoor telefonisch niet
bereikbaar en is er geen spreekuur. Eventueel kunt u uw vraag stellen
via Welzijn Ouderen Vorden, tel. 55 34 05. Per email kan ook: info@por-
taalwegwijzer.nl. De consulente zal dan na de vakantie reageren.
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Drukte van belang tijdens Open Zondag Wereldwinkel gaat verhuizen

Het was afgelopen zondag weer eens gezellig druk in het centrum van
Zelhem. In het kader van de Open Zondag hadden een aantal liefhebbers
van oldtimers hun koppen bij elkaar gestoken om deze 'beauties' tijdens
de Open Zondag massaal in het dorp te krijgen. Ze zochten naar steun,
vonden die en nodigden bezitters van oldtimers uit naar Zelhem te komen
voor een rit. Meer dan 60 maakten van de gelegenheid gebruik en het was
zondagochtend al vroeg druk in het centrum. Eerst werd er namelijk een
rit gereden, maar om 12.30 uur waren de meeste voertuigen weer terug
om bewonderd te worden door de bezoekers van de Open Zondag.

Ook de plaatselijke afdeling van de
Kreidlerclub hield een rit met de
finish in het centrum van Zelhem
en dus stonden er een twintigtal
nostalgische jeugdherinneringen te
blinken.

Voeg daarbij nog de activiteiten van
de Oudheidkundige Vereniging
Salehem met de expositie van oude
ambachten en foto's van vroeger,
een beetje aardig weer, terrasjes en
muziek uit die nostalgische jaren
'60 en de sfeer is compleet.

Veel Zelhemmers en mensen uit de
regio voelden dit ook zo en kwamen
naar het centrum om die sfeer mee
te beleven. "Kiek es, zo éne had ik
vrogger ok" jubelt een vader tegen
zijn zoon, terwijl hij op een Kreidler
met nog zo'n klein tankje wijst en
"Ik vuul mien weer helemaol jong
worden" verzucht een vijftiger, als
de 'Magie Butterfly' weer een jaren
'60 klassieker tot een goed einde
brengt.
Je zou bijna vergeten dat de Open
Zondag de reden is voor dit vertier.
Gelukkig vergeten de vele bezoekers
het niet, want ook in de winkels is
het lekker druk en de ondernemers
konden in ongedwongen sfeer de
bezoekers informeren over het assor-
timent.

De Zelhemse Wereldwinkel gaat in
november verhuizen. Het huidige
pand aan de Smidsstraat is verkocht
en dus moest er worden omgekeken
naar een nieuw onderkomen. Die
ruimte is nu gevonden in het pand
aan de Pr. Irenestraat waar tot begin
dit jaar Combi Cremer en vakfoto-
graaf Henri van Hulst hun bedrijf
hadden. Klein Hesselink makelaars
heeft het pand aangekocht en zal
een gedeelte ervan gaan inrichten
als kantoor van het makelaarskan-
toor.

Door een verbouwing komt er
tevens een prachtige ruimte voor de
Wereldwinkel. De ruimte is onge-
veer 25 m2 groter dan het huidige

pand en dus kan een groter assorti-
ment worden geboden. Het gedeelte
van de Wereldwinkel zal door ck>
enthousiaste vrijwilligers zelf wor-
den ingericht en met zorg zal het
assortiment worden uitgestald.
Ook de inkoop gebeurt met zorg en
er wordt een prijs voor betaald die
de producenten in derde we-reldlan-
den in staat stelt een beter bestaan
op te bouwen. De producten zijn
vaak handwerk en worden op een
eerlijke manier vervaardigd, dus
zonder gebruik te maken van kin-
derarbeid. De Wereldwinkel is van
en voor Wereldburgers.
In november kunt u speciale ope-
ningsaanbiedingen verwachten in
de nieuwe winkel.

Open ochtend voor vrouwen

Op donderdag 27 oktober wordt er
weer een koffieochtend voor vrou-
wen verzorgd. Het thema is van de
bijeenkomst is 'Water: Bron van
leven'. Cora Bouwman is uitgeno-
digd om dit onderwerp vanuit
Bijbels perspectief te belichten.

De koffieochtend wordt georgani-
seerd door een interkerkelijke werk-
groep van vrouwen uit Doetinchem
en wordt gehouden in 'De Wingerd'

Winkelcentrum De Bongerd op de
Huet in Doetinchem
U bent welkom vanaf 9.15 uur. Het
programma duurt van 9.30 tot 11.30
uur en voor uw kleine kinderen is
oppas aanwezig. De toegang is gra-
tis. Ter bestrijding van de onkosten
zal er een collecte worden gehou-
den.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de organisatie,
tel. 0314-330029 of tel. 0314-332119.

Naj aarsuitvoering
toneelvereniging de Heide

Op donderdag 20 en vrijdag 21 okto-
ber vindt in zaal Nijhof in Halle de
jaarlijkse najaarsuitvoering van
toneelvereniging de Heide plaats.
Het blijspel in drie bedrijven
"Wegpiraten' geschreven door Bert
Hagen zal worden opgevoerd. De
voorstelling begint op beide avon-
den om 19.30 uur. De toegang is gra-
tis, hi de pauze wordt een grote ver-
loting gehouden.

Het is zomer en eigenaar van het
landelijke hotelletje Dennenrust
Nol Oudewaard verwacht gasten.
Het zijn de families Bolman (man,
vrouw en dochter) en Stoffel (man,
vrouw, zoon en zuster van de
vrouw), die vlak voor aankomst met
hun auto's op elkaar botsen. Alleen

de beide mannen leren elkaar
daardoor kennen, zij het niet jyan
hun beste kant. De familie Bolman
arriveert het eerst bij Dennenrust en
vertelt van de botsing. Voordoe
bestuurder van de andere auto heb-
ben ze geen goed woord over. Ook
Nol niet, totdat de naam Stoffel valt!
Dan wordt in allerijl, op ini t ia t ief
van kelner Bastiaan, een complot
gesmeed om te voorkomen dat
meneer Stoffel in de gaten krijgt,
dat degene die zijn auto in de prak
heeft gereden ook in Dennenrust
logeert.
Hoe dit afloopt, is te zien op boven-
genoemde data in zaal Nijhof in
Halle.

Seniorenmiddag
Donderdag 20 oktober is er weder-
om een gezellige middag voor de
ouderen van Zelhem.

Op het programma staat een optre-

den van een volksdansgroep. U bent
vanaf 14.30 uur welkom in de recre-
atiezaal van Zorgcentrum de Zon-
nekamp. Het programma duurt tot
ongeveer 16.30 uur.

Creatief leven bij Parabool
Ineke Lohmann-Pellen, auteur van
het creatief werkboek 'Een creatief
hallo' zal op woensdag 19 oktober
van gedachten wisselen met de
bezoekers van de Vereniging
Parabool.

Het thema van de gedachtewisse-
ling is 'de kunst van het.creatief
leven' en Ineke bedoelt met creatief
leven niet het hebben van een leuke
hobby of het knutselen met materi-
alen. Voor haar is het 'je geluk en
welzijn niet laten afhangen van lou-
ter materiële zaken, maar vooral

een beroep te doen op de innerlijke
krachten en mogelijkheden, die in
ieder mens schuilen.
De bijeenkomst wordt gehouden in
één van de zalen van de Ontmoet-
ingskerk aan de Meesterstraat in
Doetinchem en begint om 20.00
uur.
Voor leden van Vereniging Parabol
is de toegang gratis, niet-leden beta-
len € 6,- entree. Voor nadere infor-
matie over de Vereniging of over het
programma van deze avond kan
contact opnemen met het secretari-
aat, tel. 0543-512616.
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LKEUKENS

^SANITAIR

^B TEGELS

W NATUURSTEEN

f ROLLUIKEN

NIEUWSTE

KEUKENMODELLEN

EXCLUSIEVE WAND- EN
VLOERTEGELCOLLECTIE

zie: WWW.SHOWROOMKEUKENS.NL

HoLfSUG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

DE WONERIJ
Oktober
woonmaand

Bij elke €500,-*
aankoop in de

maand oktober,
ontvangt u een

waardecheque

t.w.v.
M.u.v arbeidsloon.

_» \ mk T* ^

Ë ! tt ' l s l li ; » * . -***^ ^^

De Wonerij compleet in sfeervol wonen

www.wonerij.nl

DE NIEUWE
COLLECTIE

Onze nieuwe collectie is nu binnen!

De basis van ieder interieur een

kwestie van de juiste keuzes. Balans in

uw inrichting vindt z'n oorsprong in de

combinatie van de juiste stoffen,

kleuren en materialen. De Wonerij

heeft een enorme collectie meubelen,

Scandinavisch slapen, tapijten en

woonstoffen om uw woonideeën te

realiseren. Wij adviseren u.

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo
(0573) 45 12 39

Als verplegende
op vakantie?

Ga mee met
de Zonnebloem!

Ben jij verpleegkundige
of ziekenverzorgende en
wil je langdurig zieken
en gehandicapten
de vakantie van hun
leven bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons
supergemotiveerde team
vrijwilligers.

Bel (076) 564 63 65
of kijk op
www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem*

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

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

Ruim 3000 m2 showroom!
Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!

d e a l e r v a n : A k v a , S v e d e x , A v e k , P u l l m a n , A u p i n g , E a s t b o r n , U b i c a , L a t t o f l e x . J e n s e n , T e m p u r

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

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

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus",
waar nu zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur,

20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,
waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

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

Voor kinderen nu een groot luchtkussen aanwezig

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen



PLUS Weekendvoordeel
G e l d i g v a n d o n d e r d a g 1 3 t / m z a t e r d a g 1 5 o k t o b e r 2 0 0 5

Heerlijk paddestoelenvoordeel

Bio+
Shii fake
Bakje 100 gram

•=••«•••»«•»•••«•
•ICKMLIJK HHL LOGISCH

4

Bio+
Oesterzwammen
Bakje 150 gram

EIGENLIJK HEEL LOGISCH PLUS
Champignons

Bakje 250 gram

EICKMLIJK HHL LOC»

Bio+
Kastanje champignons
Bakje 250 gram

extra
de scherpste
actieprijzen

Dreft
Fijn was
Diverse soorten.
2 pakken of flacons
a 900 gram/
750-1500 ml.
ELDERS 8.28-10.78

1 extra servieszegel gratis

Hid óók
ordelig:

Plus:
descher
actiepri|

2 stuks
naar keuze

Rosbief
Vers voor u gegrild.
100 gram
ELDERS 1.79

Plus:
de scherm
actiepriji

IMus:
de scherpst
actieprijzej

Meikan
Toetje met room
Chocola of vanille.
5 bekers a 200 gram
ELDERS 1.80

naar keuze

oo

Biefstuk
SOO gram ï
ELDERS 7.99

2 extra servieszegels gratis

Plus:
de
acti

PLUS Huiswijn
Utt Zuid-Afrika

Rooiwijn, Droë Steen
of Droë rosé.
Baie lekker!

Zowel rood als rosé
met ster bekroond door

Hubrecht Duijker. Fles 1 liter
NORMAAL 3.89

actiepriji

PLUS
Appel-

kruimelvlaai
Geschikt voor

10-12 personen.
Per stuk

NORMAAL 4.79

2 kratten

I I I

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

Bavaria
Pils
2 kratten a 12 flesjes a 30 cl.
ELDERS 7.7O

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
41/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie'
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