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Pferderegion Munsterland op bezoek in Vorden Voedselactie
Johan Norde voorzitter 'Stichting Hippisch Toerisme Nederland': voor Allerarmsten
We zijn een soort VW bureau voor paardentoerisme geworden'!

Johan Norde bij Sloetjes in Linde, pleisterplaats voor paarden

Johan Norde, sinds 1996 voorzitter van de 'Stichting Hippisch Toerisme
Nederland' is er helemaal klaar voor. De powerpoint presentatie is nog
eens kritisch onder de loep genomen, want als je een gezelschap uit
Duitsland, in dit geval afgevaardigden van Pferderegion Munsterland,
op bezoek krijgt en je wilt hen laten zien waar de Stichting zoal voor
staat, dan moet je op voorhand met Duitse 'Gründlichkeit' te werk
gaan! Norde: 'Deze delegatie is uitgenodigd omdat wij samen met hen
'grensoverschrijdend' te werk willen gaan. Samen ruiterroutes uit-
stippelen, zodat ruiters vanuit Nederland ook in Duitsland hun sport
kunnen beoefenen en andersom ook.

In de gehele regio Munsterland heb-
ben ze meer dan 500.000 paarden, bij-
na net zoveel als in heel Nederland.
Wat ze in die regio in tegenstelling tot
Nederland niet hebben, zijn bewegwij-
zerde ruiterpaden. Iemand uit ons be-
stuur, van Duitse afkomst, heeft de
'grensoverschrijdende' routes aange-
kaart. Kom je namelijk tot een samen-
werking dan zijn er vanuit Brussel uit
de pot 'Euregio' subsidie mogelijkhe-
den. De 30 man sterke delegatie uit
Munsterland, bestaande uit burge-
meesters, bestuurders van bedrijven
e.d., wil samen met ons aan de slag. Ik
heb er op voorhand een goed gevoel
over dat het lukt', zo zegt Johan Norde
optimistisch.

Vervolgens duikt hij nog even in het
verleden en zegt: 'De Stichting Hip-
pisch Toerisme Nederland' is in 1996
hier in Vorden opgericht, de acte liep
via de plaatselijk notaris Das. Het doel
van deze oprichting was (en is) om de
recreatieve ruiter en menner alle gele-
genheid te geven om ontspannend te
kunnen rijden, zeg maar om het re-
creatieve gebeuren in de paardensport
een breed draagvlak te geven. Er was
duidelijk een gebrek aan gemarkeerde
routes. Wij zijn eerst in de Achterhoek
begonnen. Wij konden geld putten uit
een 'potje' van LNN (ministerie van

landbouw, natuur en visserij). Daar-
naast ontvingen wij een bijdrage van
de provincie Gelderland en een bijdra-
ge van het 'Recreatieschap Achterhoek
en Liemers', zo zegt Johan Norde.

De Stichting Hippisch Toerisme Ne-
derland met twee Vordenaren in het
dagelijks bestuur te weten voorzitter
Johan Norde en penningmeester Rei-
nier Gosselink (Dorien Bosman uit
Hardenberg is secretaris) ging de afge-
lopen negen jaren zeer voortvarend te
werk.

Zo zijn er alleen al in de Achterhoek
900 kilometer bewegwijzerde routes,
450 kilometer in Twente, in het Vecht-
dal 200 kilometer, Salland 300 kilome-
ter. Inmiddels zijn daar in de maand
oktober 250 kilometer routes op de Ve-
luwe aan toegevoegd (de Veluwe trial'
genoemd) In dat gebied waren al rui-
terpaden die door een eigen stichting
werden beheerd, maar nu zijn onder-
gebracht in de Stichting Hippisch Toe
risme Nederland.

2330 BEWEGWIJZERDE
RUITERPADEN
Johan Norde: 'Momenteel zijn we be-
zig met het project Midden-Yssel in
kaart te brengen en zal ook de website
(www.hippisch-toerisme.nl) worden

aangepast. Alles bij elkaar hebben we
dan eind 2006 circa 2330 kilometer be
wegwijzerde ruiterpaden. Daar zij wij
als bestuur dan ook best trots op', zo
zegt hij. De Vordenaar benadrukt
daarbij de goede medewerking van de
gemeentebesturen, Staatsbosbeheer,
het Gelders Landschap en het Overijs-
sels Landschap. 'Wij doen als bestuur
het 'voorwerk', we brengen alles in
kaart, zorgen voor het foldermateriaal
en leggen dan onze voorstellen pan-
klaar op de tafel. Tot dusver zijn deze
voorstellen allemaal goed ontvangen
en daar zijn we zeer verheugd over'.

Johan Norde wijst vervolgens op het
economisch aspect van al deze ruiter-
paden. Er is namelijk nog een andere
tak de 'Vereniging Paarden Toerisme'.
Daar zijn bijvoorbeeld boerenbedrij-
ven bij aangesloten waar ruiter en
paard kunnen overnachten. Ook in
Vorden zijn dergelijke 'pleisterplaat-
sen' (zie foto). Dus voor hen een be-
paalde broodwinning. In totaal zijn er
thans al circa 100 ondernemers die
een dergelijk onderkomen aan de rui-
ters in de 'aanbieding' hebben. Norde:
'Onze stichting legt dus de routes aan
en daarbij nemen we ook de aandui-
ding naar een dergelijk overnachting-
adres mee. We zijn, zeg maar een
soort VW bureau voor paardentoeris-
me in Nederland'.

De Duitse delegatie wordt vrijdagmor-
gen 4 november bij hotel Bakker in
Vorden ontvangen. Behalve voorzitter
Johan Norde zal ook het woord ge-
voerd worden door Jan Markerink die
als fractielid van de WD in G.S. onder
meer 'grensoverschrijdende projec-
ten' in zijn portefeuille heeft. Mark
den Hartog spreekt in zijn functie als
directeur van het GOBT (Gelders Over-
ijssels Bureau voor Toerisme).

Op vrijdag 4 november a.s. zal van
830 uur tot 2030 in de winkel van
Super de Boer Grotenhuys, Dorps-
straat 18 te Vorden de jaarlijkse
Voedselactie worden gehouden.

Het ingezamelde voedsel is bestemd
voor de allerarmsten in Oost-Europa.
Komt u allen op vrijdag 4 november a.s.
in grote getale naar Super de Boer
Grotenhuys en koop wat extra bood-
schappen voor deze arme medemensen.

Bij de ingang van de winkel wordt u
een boodschappenlijstje overhandigd.
De rest wijzigt zich vanzelf. De orga-
nisatoren zien uw medewerking met
belangstelling tegemoet.
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Scholieren openbare dorpsschool
houden actie voor Pakistan
Zoals momenteel bij meerdere
scholen in Nederland het geval is,
vindt er ook in de openbare dorps-
school aan de Kerkstraat het pro-
ject Voeding' plaats, met als doel
de kinderen informatie te geven
over gezond te eten. Het project op
deze school wordt donderdagavond
3 november a.s. op een bijzondere
wijze afgesloten.

Dan zullen ouders en genodigden vanaf
18.00-19.30 uur naar de school komen
om te smullen van worstenbroodjes,
appelflappen, huzarensalades, e.d.

Allemaal producten die op een gezon-
de en verantwoorde wijze in het kader
van een 'gezonde voeding' door de
schoolkinderen zelf worden bereid.
Dat gebeurt onder de deskundige lei-
ding van het onderwijzend personeel.

De school hoopt dat er veel gegeten of
gekocht wordt want het speciale aan
dit project is toch wel dat de dorps-
school het geld zal overmaken naar gi-
ro 800800 t.n.v. van de samenwerken-
de hulporganisaties. In dit geval is het
geld bestemd voor de slachtoffers van
de ramp in Pakistan.

Uitslag saladeverloting
Sursum Corda
De actie zit er weer op en met de
hulp van 130 helpers (leden, sup-
porters en vrijwilligers) zijn ruim
3500 salades aan de man of vrouw
gebracht! De vereniging kan we-
derom terugblikken op een zeer
geslaagde actie. Alle saladekopers
worden hartelijk bedankt! Van de-
ze 3500 hebben er 5 een prijs ge-
wonnen omdat het dit jaar de 25e
keer was dat deze salade actie werd
georganiseerd.

Op zaterdagmiddag werden uit de
3500 loten 5 loten getrokken. Er zijn
voor de loten verschillende kleuren ge-
bruikt, zodat prijswinnaars de combi-
natie kleur en het nummer goed moe-
ten hebben. Hoofdprijs: salade van
€ 25,- gaat naar: kleur GROEN met
nummer 402. De 2e t/m 5e prijs is een
salade van € 15,- en gaat naar de loten:
GEEL 880/GROEN 311/BLAUW 400 en
GROEN 200. Deze salade kunt u dit

jaar op een zelf te bepalen tijdstip af-
halen bij Café Restaurant "de Her-
berg", waarbij - uiteraard - het win-
nende lot getoond zal moeten wor-
den! Om niet te lang te hoeven wach-
ten is het verstandig om even'van te
voren te bellen zodat uw salade kan
worden klaar gemaakt. In een adver-
tentie elders in dit blad bedankt Sur-
sum Corda de Vordense bevolking en
haar sponsoren voor het succesvol ver-
lopen van deze actie.

Trouwen in Kasteel Vorden
Romantischer kan het niet

* Bruidstaart met champagne
* Recepties in de Brasserie
* Koets/auto service
* OvernachtenfBrfadssuite

..info@kasteelvorden.nl www.kasteelvorden.nl ̂
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 november 10.00 uur dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 november 10.00 uur ds. Benard-Boertjes.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 november 10.00 en 19.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 november 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 2 november 19.00 uur AUerzielenviering.
Zaterdag 5 november 17.00 uur Eucharistieviering Volkszang.
Zondag 6 november 10.00 uur Eucharistieviering 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:
5 en 6 november: J J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
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. 10.00-1X00 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)633222.

Dierenarts
Tel 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. Info Dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling, tel. (0900)
20 21 210. Dierenambulance, tel. (0900) 99 91 999.

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

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

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

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnetnl, 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.

\ Actie 20% korting
gouden slavenbanden

en zegelringen NL fabricaat

Atelier Henk fggersman

trouwring veranderen ?

bronzen beelden

Burg. Galleestraat 8
Vorden 550725

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende

edities in de
gemeente Bronckhorst

7ijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
ge/ette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

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

% Klara Würtz, piano en
Emmy Verhey, viool spelen
Schubert en Beethoven in de
Dorpskerk te Ruurlo op 6
nov. Aanv. 15.00 uur. Kaart-
verk. v.a. 14.00 uur in de
kerk. Res. 0573-453830 en
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl.

• Pure aloë vera producten.
Wegens uitbreiding ver-
kooppunten gevraagd.
Jannie Nijkamp 0575-52 13
16.

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

• 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

• 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.

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

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

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

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt è contant. Tel. (0543)
45 13 11.

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

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

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

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

• Beggars Row, ma. 14
nov. 20.30 uur (open 19.30
uur) entree € 12,50 - voor-
verk. 't Zwaantje en Markant,
Markt 3a, Lichtenvoorde.
0543 46 62 94 - 0575 51 89
90. info@countryfair.nl Zie
art. in dit blad.

• Only/Davies ma. 12 nov.
Erve kots, Lievelde 20.00 u.
€ 15,00 0544 37 37 01 -
0575 51 89 90. Zie art. in dit
blad.

Het is herfst

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

Vlaai v/d week

Bosbessen-
bavaroisevlaai

6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 bruin bus
€4,00

Weekendaanbiedingen

Speculaasstaaf € 1,95
Gevuld met amandelspijs

Suikerbrood € 1,95

• Ik ben Annette en zoek
creatieve mensen die samen
met mij een bedrijf willen
opstarten in natuurproducten.
Meer weten? Bel, tel. (0575)
52 93 45.

• Zoekt u een trimsalon?
Voor elke hondenvacht, ras-
hond of bastaard. Kijk op
www.trimsalonlegriffon.nl of
bel (0575) 88 01 00.

• Homo, Lesbisch, Bisek-
sueel? Je bent de enige niet!
Kom bij een praat-/gezellig-
heidsgroep van St. de Kringen,
daar leer je meer mensen
kennen die weten waar je het
over hebt Je kunt pas gelukkig
worden als je jezelf kunt zijn.
Voor info: www.dekringen.nl
of bel (0573) 45 23 75 (Wim)
of: achterhoek@dekringen.nl

• Grolsch Verzamelaars
Gilde. Brouwerij-artikelenbeurs
zondag 6 november, 10.30 -
16.00 uur, cultureel centrum
De Bron, Buitenschans 3,
Groenlo. Entree 2 euro.

• Tentoonstelling Pluim-
vee- en konijnenver. Vor-
den e.o. Vrijdag 4 nov. 20-22
u. zat. 5 nov. 10-20 u. en zon.
6 nov. 10-16.30 u. In de Ka-
pel, Kapelweg 1, in het buurt-
schap Wildenborch. Zie ook
artikel elders.

• Het Achterhoeks Bach-
koor en orkest geeft een Al-
lerzielen-concert Op woe.
2 nov. om 20.00 uur in de
Oude Matheuskerk te Eiber-
gen en op zo. 9 nov. om
15.30 uur in de Jacobskerk
te Winterswijk. Op het pro-
gramma staan Membra Je-
su Mostri van D. Buxtehude
en Komm, Jesu, komm van
J.S. Bach. Toegang € 12,-
kinderen gratis.

• Tijdelijk te huur: gemeu-
bileerde woonruimte in bui-
tengebied Vorden, 2 km van
het centrum. Tel: 55 16 02.

• Kadopakket Harissa pittige
Afrikaanse kruidenmix
Molen&navulling nu € 5,50 bij
Wereldwinkel Vorden.

, oe ROA Dagmenu's
2 t/m 8 nov. 2OO5

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

Dagmenu's kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.
i met extra garnituren of een extra gang dan zijn dit onze

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1.25 p.p.

Woensdag 2 november
pompoensoep / Hollandse biefstuk, kruidenboter, aardappelen
en salade

Donderdag 3 november
hutspot met rookworst, speklap en jus, zuur / griesmeelpudding
met bosbessensap

Vrijdag 4 november
groentesoep / gebakken pangafilet met roerbakgroente en
aardappelen

Zaterdag 5 november (alteen afhalen)
It. cordon bleu met ham/kaas gegratineerd, frieten, rauwkost-
salade / ijs met slagroom

Maandag 7 november
gesloten

Dinsdag 8 november
wiener schnitzel met frieten en herfstsalade / ijs met slagroom

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

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

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

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

Wendie en Thomas



Heel blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Bernardus Frederik Reinder

Wij noemen hem

Bart is geboren op maandag 24 oktober 2005,
weegt 3320 gram en is 54 cm lang.

Dirk en Annette van der Houwen

i>; Julianalaan 1
7251 EP Vorden

Twee handjes grijpen in de wereld,
al is die wereld nu nog klein.
Dat wat die handjes zullen grijpen,
steeds het goede moge zijn.

Matthijs - Aaron

Matthijs is op 26 oktober 2005 om 09.32 uur
geboren. Hij weegt 4470 gram en is 54 cm lang.

Serge, Josette en Patrick Dostal
Onsteinseweg 8
7251 ML Vorden
Tel. 0575 - 55 69 47

Wilt u beschuit met muisjes komen eten?
Laat ons dit dan even weten.

Een droom, een wonder
onze trots

Peter Bergervoet & Heidi Tijssen

Ludger 22
7234 TD Wichmond

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(IndustrirU-rrvin 'De- Mars' t. o. Woonboulevard Kijcrkamp)

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

GRAFSTEENSPECIAUST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Verdrietig geven wij kennis van het overlijden van
mijn dierbare en lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

Gerda Geertruida
Garssen-Emsbroek

echtgenote van dr. Jan Engbert Garssen

in de leeftijd van 89 jaar.

Vorden: J.E. Garssen

McLean, USA: Inge en Charles
Newstead-Garssen

Vorden: Berend en Wies
Garssen-Maase

Klein- en achterkleinkinderen

26 oktober 2005
Mispelkampdijk 16
7251 DB Vorden

De begrafenis heeft maandag 31 oktober te Vorden
plaatsgevonden.

Tot ons groot verdriet is op 22 oktober tijdens zijn
geliefde duiksport overleden onze lieve kleinzoon
en neef

Justus Mourkos

Zoon van Franske Dorhout Mees
Broer van Esther Dorhout Mees

Vorden: E.J. Dorhout Mees
M.G .A. Dorhout Mees

-van Stempvoort

Lochem: A.C. Dorhout Mees

Willemsoord: Tjalling en Baukje
Dorhout Mees-Visser

Amsterdam: Sanne en Jochem
Utrecht: Marije

Oudewater: Christien en Ton Mastwijk
-Dorhout Mees

Niels en Merel

Eerbeek: Jet Dorhout Mees en Gerrit Frijlink
Gait

Leersum Evert en llse Dorhout Mees-Panis
Stan, Vicky en Belle

Trouwringen
Uniek en altijd anders,
precies zoals je bent.

Een sieraad dat bij je past.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zogenaamde
„vintase" horloses.

De Klokkenmaker
uurwerk reparatic-itelkr

Tevens in- en verkoop uurwerk reparatie-atelier
van jaren Prinsenstraat 6-7126 AX Bredevoort

50,60 en 70 horloges. Tel.: 0543 - 47 78 30

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

d rukke r i j Weevers

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

ZEGT WAAR 'T OP STAAT.

"De saus is niette
betalen: gratis dus.

Aan uw vaste lasten kunnen we weinig doen, wel aan
onze vleesprijzen. Vier gepaneerde schnitzels voor slechts

€ 5,50. En de lekkere saus erbij kost u helemaal niets.
Dus kom snel langs, want complimenten van
smullende disgenoten zijn toch onbetaalbaar.

Keurslagerkoopje

Gepaneerde schnitzels
met gratis saus 4 si

Vleeswaren koopje

Salami

Speciaal aanbevolen

G ril l worst
(diverse soorten)

Special

Cordon blanc

Vleeswarenspedal

8 Beenham

100 gram €

100 gram €

100 gram €

100 gram €

59

O?9

1
139

Weekaanbieding

Saucijzen ^ 99
diverse soorten 500 gram vanaf €fc •

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Almenseweg 35a • 7251 HN • Vorden

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

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

van di. l t/m zo. 5 november

• Rundvleesslaatje
• Hutpot met Hachee

Augurkjes/uitjes in het zuur
Van l november t/m 31 maart gaat bij ons ook

de "wintertijd" in wij zijn dan geopend van
11.00 uur tot 21.00 uur (maandags gesloten)

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

Tot ziens bij 't Olde Lettink

O P E N H U I S
't Is zover! De werkzaamheden aan het kinderdagverblijf

De Klimboom en het consultatiebureau van Yunio zijn klaar.
Daarom geven wij op zaterdag 5 november

een open huis.

Van 15.00 tot 16.00 uur kunt u een kijkje komen nemen
in het nieuwe pand aan Het Wiemelink 40 in Vorden.

U bent van harte welkom!

yunio
een goed begin

prowonen



Gratis
laar

Circus
Sim?

Witte
bolletjes
zak a 10 stuks

nu 2 zakken

voor

2 zakken
+ l gratis
circuszegel

Super
oeBoer

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 pntvangt u bij

iedere € 12.50 aan boodschappen (exclusief

statiegeld, tabakswaren, koopzegels, diensten

en slijterij) een spaarzegel. Tevens ontvangt

u wekelijks bij 2 verschillende artikelen ook

nog eens l of meerdere spaarzegels.

Sparen gaat dus snel en makkelijk.

De spaarzegels plakt u op een spaarkaart.

Wij verzoeken u uw volle spaarkaart zo

snel mogelijk om te wisselen voor een

waardecheque, die u dan vanaf woensdag

21 december 2005 weer kunt omwisselen

voor uw definitieve GRATIS toegangsbewijs.

De circusvoorstellingen vinden plaats bij

camping Goldberg, Larenseweg l te Vorden

van zaterdag 31 december 2005 t/m zondag

8 januari 2006. De voorstellingen vinden

plaats om 12.30 uur en om 15.30 uur.

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

Royal Club
TonJC (light+reg)

Bitter lemon (üght+reg)
Pepsiof7-UP

3 flessen a l liter

voor

3 flessen
+1 gratis
circuszegel

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

Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713

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

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Graag gedaan.

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
31 oktober t/m zaterdag 5 november 2005 en alleen geldig bij
nevenstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.



deat for all Vorden
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

2 persoons gezinszak patat

2 snacks naar keuze

beker ORANJE fritessaus €3,00
3 persoons gezinszak patat

3 snacks naar keuze

beker ORANJE fritessaus €4,50
4 persoons gezinszak patat

4- snacks naar keuze

beker ORANJE fritessaus €6,00
5 persoons gezinszak patat

5 snacks naar keuze

beker ORANJE fritessaus €8,00
6 persoons gezinszak patat

O snacks naar keuze

beker ORANJE fritessaus
€9,75

Keuze snacks zijn : • frikandel • kroket • nasischijf • bamischijf
• kaassoufle • kipcorn • plaza knakworst* • plaza rundvleeskroket*

*= vernieuwd receptuur en goedkoper

De gehele maand november geldig en niet in combinatie met andere acties of spaarkaarten en geen zegeluitgifte.

7 dagen in de week geopend tot 21.00 uur
(maandag en dinsdag tot 20.30 uur)

Bolussen

nu 6 voor

Hazelnoot Appelwijffie
schuim vlaai

2;99 klein €

De enige efchte
ZWANENHALZEN

volgens Origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

ROZIJNENBOL

met stukjes appel,

honing,

kaneelsuiker

en boter

115
i > l SfJ

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB

Al 30.000 doden in
Pakistan, India en Afghanistan.
Laten we weer helpen!

www.giro800800.nl

DRUKWERK

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Postbus 22,
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

CITYLIDO
E V E R Y S A T U R O A Y

DE REAU ;: SOULKITCHEN

tE BAR :: CLASSIC CAFÉ

05NOV
DJ ROB & MC JOE

12NOV
FRAGMENT

19NOV
YVES DE RUYTER

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
; 0944 46 13 08 :: INFO®CITYUDO.NL :

:: WWW.CITYLIDO.NL::

;: MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
THE RICHT TO RBFUSE ENTRANCE ::

Chr. muziekvereniging

Sursum Corda

Vorden

Bedankt de inwoners van Vorden
voor het welslagen van onze
slaatjesactie!

Ook hartelijk dank aan onze
leveranciers en sponsoren:
groenteleverancier fam. Snellink,
de Mölle, en C.R. de Herberg!

Mede door hun inzet en het met
ons meedenken, is alles weer
geweldig verlopen!

Bestuur en leden Sursum Corda

Gevraagd:

WEIDEGANG
voor

naweiden
van paarden

Tel. 06-53706908

Hoe denkt u over
integratie?

De positieve kijk
van Shaima Habib

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

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

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

Vluchtelingenwerk
Nederland

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



narden

Info Welzijn Ouderen en WegWijZer november 2005

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
en 's middags op afspraak. Telefoon (0575) 553405
WegWijZer Vorden geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur en op afspraak.
Telefoon (0575) 553159

"Halt! U valt"
In deze rubriek hebben wij u regelmatig op
de hoogte gehouden van het project "Halt!
U valt". In het kader van dit project, dat ge-
realiseerd kan worden door financiële steun
van het coöperatiefonds van de Rabobank,
wordt op woensdag 9 november a.s. van 14.00
tot ca. 16.30 uur een informatiemarkt ge-
organiseerd in het Dorpscentrum. Op deze
informatiemarkt zullen verschillende orga-
nisaties aanwezig zijn die meer kunnen
vertellen over oorzaken van vallen en hoe u
kunt voorkomen dat u valt. Er worden
demonstraties geven door "Meer Bewegen
voor Ouderen", en er is informatie over
hulpmiddelen die kunnen helpen vallen te
voorkomen.
Er worden folders uitgereikt met tips, zodat
u thuis alles wat u heeft gehoord nog eens
rustig kunt nalezen. Ook is er de mogelijk-
heid een gehoor-, ogen- en/of evenwichtstest
te laten doen.
De thuiszorgwinkel is aanwezig en er zijn
mensen die uw rollator of andere hulp-
middelen kunnen controleren, want het is
belangrijk dat de hulpmiddelen die u ge-
bruikt echt veilig zijn.

Kortom een uitgebreid programma dat
eigenlijk door geen enkele senior gemist mag
worden, want een gewaarschuwd mens telt
voor twee. En als het om vallen gaat, geldt
zeker op oudere leeftijd dat voorkomen beter
is dan genezen. Te veel mensen komen door
een val in het ziekenhuis en ook degenen die
vitaal waren, raken dan soms in een situatie
dat ze nooit meer de oude worden. Dat
voorkomen, is de belangrijkste doelstelling
van "Halt! U valt". Toegang is gratis.

Maaltijdvoorziening
Dagelijks een warme maaltijd met aard-
appelen, vlees en groente, zo zijn de meeste
ouderen van nu opgevoed en er is alle reden
om deze gewoonte te handhaven. Ook voor
ouderen is het belangrijk om goed te eten,
dat betekent niet dat de hoeveelheden groot
moeten zijn. Uw eetlust is misschien minder
dan vroeger, maar toen moest u ook harder
werken. Toch mag niemand die warme
maaltijd overslaan, want een verantwoorde
warme maaltijd bevat heel veel onmisbare
voedingsstoffen. Bent u niet meer in staat om
zelf te koken of hebt u problemen met het
doen van de boodschappen dan kunt u toch
op een gemakkelijke manier iedere dag een
smakelijke maaltijd eten op het tijdstip dat u
past. Via Welzijn Ouderen kunt u diepvries-
maaltijden bestellen. Die worden eenmaal
per week bij u thuis gebracht door Apetito.
Elke doos bevat zeven maaltijden, precies
genoeg voor één week dus. U heeft een
diepvrieskastje/of-kist nodig om de maaltijden
te bewaren en een magnetron om ze op te
warmen. U krijgt een brochure met een
groot aantal maaltijden waaruit u uw eigen
keus kunt maken, dus als u van bepaalde
dingen niet houdt, dan hoeft u die ook nooit
te eten. De bestelbon geeft u mee aan de
chauffeur en de week erop komt de volgende
doos. Bent u onverwacht één of meer dagen
niet thuis dan blijven uw maaltijden veilig
bewaard in de diepvries. Wilt u zo nu en dan

toch nog zelf koken, dan bestelt u de maal-
tijden één keer per twee weken.
Mocht u plotseling niet thuis zijn, dan levert
de chauffeur de maaltijden af bij Welzijn
Ouderen en worden ze daar in de diepvries
bewaard. U kunt ze dan de volgende dag op
(laten) halen.
Wilt u meer weten over de kosten en de
wijze van betaling bijv, neemt u dan contact
op met Welzijn Ouderen, tel. (0575) 55 34 05.
Zie ook de advertentie elders in Contact.

Meer bewegen voor ouderen:
Sport en spel
Meer bewegen voor ouderen heeft bij een
aantal mensen het beeld van oefeningen
doen terwijl je op een stoel zit, omdat de
meeste deelnemers niet goed uit de voeten
kunnen.
Is dat ook uw beeld, dan nodigen we u graag
uit om eens een kijkje te komen nemen in de
sporthal in Vorden op maandagmorgen van
10.30 tot 11.30 uur, want dan is daar de groep
actief die zich bezig houdt met Sport en Spel,
o.a. volleybal, badminton en vloertennis.
Hierbij zijn de deelnemers niet alleen volop
in beweging, maar ook de coördinatie van
oog- en handbewegingen en de concentratie
worden volop getraind. Het gaat er dynamisch
aan toe en de deelnemers zijn met heel veel
plezier bezig onder deskundige leiding.
Deze groep heeft behoefte aan meer leden,
hoe meer zielen hoe meer vreugd, en nodigt
daarom een ieder uit die belangstelling heeft
om eens te komen kijken of nog beter: kom
een keer meedoen. Doet u toch liever gewoon
gymnastiek dan zijn er ook mogelijkheden,
en wel op dinsdag van 9.00 tot 9.45 uur en
van 10.00 tot 11.00 uur in de sporthal in
Vorden of op maandag van 14.45 tot 15.45
uur in Withmundi in Wichmond. Wilt u
eerst meer informatie dan kan men terecht
bij Welzijn Ouderen, tel. (0575) 55 34 05.

Schildercursus
Na alle mooie dagen die we achter de rug
hebben, is nu toch echt de herfst aange-
broken. Tijd om te gaan nadenken over activi-
teiten die binnenshuis gedaan kunnen worden.
De schildergroep die elke dinsdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur bij elkaar komt in het
Dorpscentrum zou graag nieuwe leden ver-
welkomen. Deze groep heeft geen leiding en
geen docent. De leden beoordelen eikaars
werk en stimuleren elkaar en dat alles in een
gezellige sfeer. De kosten voor zaalhuur
en koffie worden gezamenlijk gedragen en
ieder zorgt voor zijn/ haar eigen materiaal.
Heeft u belangstelling, neemt u dan contact
op met de heer Henk van der Weij, tel. (0575)
55 16 86 of de heer Hein van der Laan, tel.
(0575) 55 27 88. U kunt ook informatie vra-
gen bij Welzijn Ouderen, tel. (0575) 55 34 05.

Maaltijdbuffet
Maandelijks, meestal de laatste dinsdag van
de maand, is er een themabuffet bij verzor-
gingshuis Sensire De Wehme. Het thema
wordt steeds verschillend ingevuld. Ook
wordt er rekening gehouden met de jaarge-

tijden. De eerstvolgende keer is 29 november.
U bent als 55+er uit Vorden en omgeving van
harte welkom, ook als u geen vaste deelne-
mer bent van de 'open tafel'. De kosten van
het buffet zijn duurder dan van de 'gewone'
maaltijd. Tot 01-01-2006 worden twee tarie-
ven gehanteerd. Voor bewoners van De Delle
kost deelname € 10,00 per keer en voor de
overige gasten € 14,50. Bewoners van De
Wehme hoeven niet te betalen.
U bent van harte welkom. Graag van te voren
opgeven bij De Wehme (0314) 35 74 50.

Jongeren bestrijden
depressieve klachten
via Internet
Jongeren met depressieve klachten vinden
steun bij een preventiecursus via internet.
Omdat ze met hun klachten niet naar de
hulpverlening stappen, ontwikkelde het
Trimbos-instituut, samen met Korrelatie en
een drietal instellingen voor de geestelijke
gezondheidszorg (De Jutters, Altrecht, Riagg
IJsselland) de internetcursus Grip op je dip
online, die wel blijkt aan te slaan. De interes-
se voor deelname is groot, de anonimiteit en
onderlinge herkenning worden hoog gewaar-
deerd en de depressieve klachten nemen af.
http://www.gripopjedip.nl

Nieuwe zoekmachine
voor beste medische zorg
Op 18 oktober is een nieuwe zoekmachine
van start gegaan die voor consumenten de
goedkoopste zorgverzekeraar zoekt bij het
ziekenhuis met de kortste wachtlijsten. De
zoekmachine is te vinden op de website
www.zorgkiezer.nl
Door de nieuwe zorgverzekeringswet moeten
verzekeraars contracten sluiten met de zieken-
huizen waar ze hun patiënten heen willen
sturen. Volgens de makers van zorgkiezer.nl
hebben patiënten daarom niet alleen een
overzicht nodig van polisvoorwaarden, maar
ook van de kwaliteit van de ziekenhuizen
van de verzekeraar.
Op zorgkiezer.nl worden de wachtlijsten
voor de verschillende aandoeningen op een
rij gezet, maar ook bijvoorbeeld de cijfers van
onderzoeken naar patiënttevredenheid, de
prijzen van behandelingen en de service op
ziekenhuiskamers zoals de beschikbaarheid
van Internet.
De informatie in de database van de zoek-
machine komt van openbare bronnen en de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
(NVZ) en verzekeraars zelf. Het gebruik van
de zorgkiezer.nl wordt gratis.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft
ook een website: www.kiesbeter.nl

PGB in de Wmo een feit
in alle gemeenten
(Bericht van Per Saldo van oktober 2005)
Als volgend jaar de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) van kracht wordt, kan
iedereen kiezen voor een persoonsgebonden
budget voor individuele voorzieningen, zoals

huishoudelijke verzorging, de verstrekking
van rolstoelen en scootmobielen, en woning-
aanpassingen. In alle gemeenten in Nederland.
Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris
Ross onlangs aan de Tweede Kamer heeft
gestuurd.
Als de plannen van de regering doorgaan,
wordt op l juli 2006 de nieuwe Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht.
Het gaat om een grote operatie, waarbij de
gemeente verantwoordelijk wordt voor (1)
de verstrekking van rolstoelen, vervoersvoor-
zieningen en woningaanpassingen, zoals die
nu in de Wvg geregeld is, (2) de organisatie
van welzijnsvoorzieningen, zoals alarmering
en maaltijdvoorziening aan ouderen en (3)
de verstrekking van huishoudelijke verzorging.
Sommige van die voorzieningen zijn collectief
geregeld. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke
vervoersystemen voor gehandicapten en
ouderen. Andere voorzieningen zijn alleen
individueel te regelen, zoals huishoudelijke
hulp en rolstoelen. Voor die individuele
voorzieningen kun je straks een persoons-
gebonden budget krijgen. Tot nu toe wilde de
regering een persoonsgebonden budget in de
nieuwe wet echter niet verplicht stellen. De
gemeenten mochten zelf bepalen of ze hun
burgers de keuze wilden geven tussen een ver-
strekking in natura of een persoonsgebonden
budget. Maar de Tweede Kamer dacht daar
anders over. Vrijwel alle politieke partijen
hebben de staatssecretaris zwaar onder druk
gezet om er voor te zorgen dat mensen straks
in alle gemeenten zelf kunnen kiezen hoe
ze die individuele voorzieningen geleverd
willen krijgen, in natura of in de vorm van
een persoonsgebonden budget. Staatssecretaris
Ross is uiteindelijk gezwicht voor deze poli-
tieke druk, zo blijkt uit haar brief aan de
Tweede Kamer. Daarmee is het persoons-
gebonden budget in de Wmo in alle gemeen-
ten in Nederland een feit.

Mogelijk wordt het pgb echter alsnog ver-
plicht voor gemeenten. Verschillende fracties
in de Tweede Kamer (met name WD en
PvdA) hebben een amendement voorgesteld,
waarin de gemeente wordt verplicht tot het
aanbieden van een pgb of een financiële
tegemoetkoming voor individuele voorzie-
ningen. Besluitvorming over het wetsvoorstel
Wmo en de ingediende amendementen moet
echter nog plaatsvinden.

Zorgpremie vastgesteld
op 1015 euro
De standaardpremie voor een zorgverzeke-
ring is voor 2006 vastgesteld op 1015 euro.
Dit meldt de Staatscourant. De premie wordt
op grond van de Wet op de zorgtoeslag bij
ministeriële regeling vastgesteld. De hoogte
van de normpremie is bepalend voor het
bedrag dat mensen via de zorgtoeslag van de
Belastingdienst kunnen terugvragen. Met
1015 euro ligt de standaardpremie 85 euro
lager dan de 1100 euro waarvan het ministerie
van VWS tot nu toe is uitgegaan.
Zorgverzekeraars en consumentenorganisa-
ties vreesden eerder dat de premie zelfs tot
1400 euro zou oplopen.

Bron: Staatscourant donderdag 13 oktober 2005

Monuta meest servicegerichte uitvaartonderneming
Monuta Uitvaartzorg en -verzeke-
ringen heeft afgelopen zaterdag
tijdens de International Funeral
Awards 2005 de prijs gekregen van
meest servicegerichte uitvaarton-
derneming.

De jury was met name lovend over de
manier waarop kwaliteit in de gehele
organisatie is doorgevoerd. De Inter-
national Funeral Awards werden dit

jaar voor de zevende keer uitgereikt
aan ondernemingen in de Benelux.
Uit alle inschrijvingen nomineerde de
vakjury, met daarin onder andere oud
winnaars, bijna vijftig bedrijven in ver-
schillende categorieën. Tijdens de ga-
la-uitreiking in het Belgische Aarschot
werden de winnaars bekend gemaakt.

Monuta werd gekozen als meest ser-
vicegerichte uitvaartonderneming.

Een grote eer voor een bedrijf waarbij
persoonlijke aandacht en optimale
dienstverlening voortdurend centraal
staan. De jury was lovend over de ma-
nier waarop kwaliteit in de gehele or-
ganisatie is doorgevoerd. Zo ontvan-
gen nabestaanden een aantal weken
na de uitvaart een Cliënt Tevreden-
heids Onderzoek waarin gevraagd
wordt naar positieve en minder posi-
tieve ervaringen.

Volgens de jury gaat Monuta uitste-
kend om met haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid als grotere on-
derneming: "Kwaliteit is voor Monuta
meer dan het goed uitvoeren van een
uitvaart.

De manier waarop ze bijvoorbeeld om-
gaan met een moeilijk onderwerp als
kinderen en verlies is een voorbeeld
voor vele ondernemingen."

www.contact.nl
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BMCKERIJ 'T STOEFJE
TlJQERVIT EN/OF TlJGERTARVE

3 stuks 2.50

ROCWBOTER SU?ERRRENTENBOUE

10 stuks

S?ECÜUASGEVÜU>E KOEKEN

10 stuks

2.

3.
Bij besteding van € 5»-

500 gram KLEINE SFECÜUAS m 50
voor maar IJ

Bloemen en planten

20 rozen 3.99
3 vossebessen 3.99
2 cyclamen 3.99
1 doos plaatmos 3.99

4 haringen

2 gebakken vis normaal

€ 5.-
Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Hollandse Biefstuk
Naturel - Pepersteak of French Grill

nu € 4.5O 3 stuks

Vishandel
'Hengel'

Rib- Haaskarbonade
500 gram

Spare-Ribs
Kant en Klaar
afgegrild 500 gram

5,

3,

3,

49

25

90

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo GId., tel. (0575) 46 34 60
VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.ML

DEUREN, DEUREN EN
NOG EENS DEUREN!

Albo
Berkvens
Skantrae

STREEK
HOUT EN BOUWMATERIALEN

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

www. streekbouwmaterialen.nl

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Euphonia Novelty Orchestra Homocafé SHAHS
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Euphonia Novelty Orchestra speelt op zondagmiddag 27 november
van 15.00 tot 1730 uur in het Theater-onder-de-Molen aan de lindese-
weg 29 te Vorden. Nadat men enkele weken geleden voor een volle zaal
voor de Zutphense Jazz Sociëteit mocht spelen, is er nogmaals een kans
een concert van dit unieke orkest in deze regio te beluisteren. Zie ook
www.eno-jazz.nlofwww.theateronderdemolen.nl

Euphonia Novelty Orchestra (ENO) is
opgericht midden jaren zeventig van
de vorige eeuw. De grote bezetting is
gebaseerd op die van de orkesten uit
het eerste kwart van de vorige eeuw.
Deze orkesten speelden zogenaamde
"noveltysongs". Dat zijn gedateerde
jazzsongs, evergreens en andere mee
zuigers uit de Amerikaanse jazzhaus-
se, bekend als de Roaring Twenties. De
jazzstijl die tussen 1920 en 1930 het
uitgangsleven zodanig beheerste, dat
vele songs zelfs nu nog - na soms 80
jaar! - bekend zijn en vaak worden ge
speeld.
Vanaf het begin is er door ENO naar
gestreefd deze unieke jazzstijl vast te
leggen in de arrangementen, de col-
lectieven en de soli. Met een uiterste
nauwgezetheid worden daarvoor 78-
toeren-platen muzikaal ontrafeld en
vervolgens omgezet in de arrange-
menten voor ieder instrument. Wat
naar eigen smaak wordt ingebracht,
moet de muzikale toets van de oude

tijdgeest kunnen doorstaan. De ge-
speelde nummers hebben daardoor
een bijzondere authenticiteit verkre
gen, ook al omdat geen enkel deel van
de oorspronkelijke omvang van de
jazzstukken wordt overgeslagen.
Het is bij de latere variant van deze
oorspronkelijke jazz.bekend als Dixie
land.de gewoonte het refrein als the
ma te nemen voor een vaste reeks: in-
tro-soli-fïnale, veelal in een aangepast
tempo. Zo niet bij een optreden van
ENO. De klankkleur wordt hier be
paald door de consequente vertolking
van alle authentieke delen van de ge
speelde nummers: refrain, verse, inter-
lude, chorus, bridge, intermission,
vamp, theme, final, etc. En dat in de
oorspronkelijke tempi: Boston-Waltz,
Slow-Waltz, Ragtime, Mazurka. En
niet te vergeten: de zangpartijen, stijl-
vast en soul-loaded vertolkt door onze
lead-singer Frank Douglas.
Het is de muziek uit de gouden jaren
van de jazz als amusementsmuziek.

Gespeeld door de top van toen: Louis
Armstrong, Bix Beiderbecke, Johnny &
Baby Dodds, Fletcher Henderson, John
Hyman, Jelly Roll Morton, Joe King
Oliver, Harry Reeser en vele anderen.
Met trein en bus trokken deze door de
Verenigde Staten, spelend in hotels,
nachtclubs, veaudeville theatres en re
gionale of landelijke radiostudios. Eén
ding hadden al deze orkesten gemeen:
een optreden werd gekenmerkt door
een nadrukkelijke chique. Niet in het
minst door de kleding, de collectieve
presentatie en de keuze van het reper-
toire. Geheel in die stijl voltrekt zich
ook een optreden van de 11 leden van
de vereniging ENO. Er wordt zittend
gespeeld, achter aangepaste en
schaars verlichte istagestands".

Uiteraard in stemmig zwart smoking,
compleet met vest en vadermoorde
naar. Omdat zowel de vertolkers als
ook de muziek museale trekjes begin-
nen te vertonen, worden de vele num-
mers van tevoren geïntroduceerd met
een bronbeschrijving. Het gaat im-
mers om authentieke dans- en luister-
muziek van zo'n 70-80 jaar geleden.
Nostalgie is een menselijke eigen-
schap. Daarom wordt een optreden
van ENO nog steeds gewaardeerd om
de springlevendige, hoorbare conser-
vering van deze unieke jazzstijl.

Spirituele beurs in de Achterhoek
Op 13 november organiseert Nardie Krabbenborg uit lievelde voor de
derde keer een beurs voor spiritualisme op Huize Loreto in Lievelde.
In totaal zullen er zo'n twintig praktijken aanwezig zijn met allemaal
verschillenden geneeswijzen en cursussen.

Nardie Krabbenborg runt haar eigen
praktijk 'Kairos' in Lievelde. "Steeds
meer mensen in deze snelle, jachtige
samenleving zoeken naar een alterna-
tieve oplossing voor hun klachten. Op
de beurs kan men kennis nemen van
alles op spiritueel gebied, maar ook
van de verschillende ontspannings-
mogelijkheden die er zijn. Je kunt als
het ware al winkelend zoeken naar de
spirituele richting die het best bij je
past", zegt Nardie. Tijdens de beurs
worden er verschillende workshops
gegeven een ervan is de workshop
Klank, Zang en Beweging. Jules en
Brigitte Rüthers, beide spiritueel bege-
leider en paragnost, zullen mensen
die hieraan deelnemen begeleiden.

"Via de klank van trommels, gongs,
klankschalen en vele andere instru-
menten en opdrachten proberen wij
mensen naar zichzelf te bewegen",
vertelt Brigitte. Jules en Brigitte ma-
ken muziek op diverse instrumenten
en de deelnemers moeten daarop be-
wegen, dansen en met hun stem gelui-
den maken. Ze doen dat via opdrach-
ten die ze van Jules en Brigitte krijgen.
Brigitte: "Een opdracht kan zijn; laat
je mannelijke kracht zien. Je ziet dan
dat deelnemers steviger gaan staan of
spierballen laten zien. Bij de opdracht
laat je vrouwelijke kracht zien, bewe-
gen ze sierlijker. Hierdoor kom je dich-

ter bij je eigen gevoel waardoor je iets
meer ervaart over wie je bent. De deel-
nemers voelen ook waar de blokkades
in hun lichaam zitten en kunnen die
soms oplossen tijdens een sessie.
De krachtige energietrillingen van de
klanken van de muziekinstrumenten
doordringen de verschillende lagen
van de aura, langs alle chakra's tot aan
je innerlijke kind. Chakra's zijn zeven
belangrijke energiepunten in je li-
chaam, ze staan in verbinding met je
organen. Stel we slaan op jambe, de
trillingen ervan voel je in je buik. Als
je maagklachten hebt staat dat in ver-
binding met je derde chakra, deze
wordt door de trillingen geactiveerd.
Hierdoor kunnen de pijnen vererge-
ren of verdwijnen. De trillingen bren-
gen altijd iets op gang, in combinatie
met zang of mantra geluiden krijg je
een beter geheel.

Mensen die deel hebben genomen aan
een workshop Klank, Zang en Bewe-
ging zijn erg enthousiast maar vooral
ook verbaasd over wat ze allemaal voe-
len; wat het allemaal naar boven
brengt. Vaak zijn het gevoelens die ze
niet herkennen uit het dagelijks leven.
Soms voelen mensen zich aan het
eind van de workshop weer kind en
springen dan ook rond als een kind.
Niet iedereen is zo vrij om zich te
laten gaan, daarom doen we de eerste

opdrachten tijdens de workshop met
de ogen dicht. Hierdoor voelen ze zich
niet zo bekeken en durven ze zich iets
meer te geven. Later is de schroom dan
voorbij en durven ze ook met open
ogen vrij te bewegen en zich te laten
gaan op de klanken. Op het einde van
de workshop heerst er een mooie sfeer
in de groep en durven de mensen uit-
bundig te zijn. Je moet het gewoon
gaan ervaren", adviseert Brigitte.

In de stand zal Brigitte voor mensen die
dat willen de door haar intuïtief ge
maakte innerlijke kindbeeldjes van klei
met een persoonlijke boodschap toe
lichten. Tijdens het maken van de
beeldjes heeft zij haar eigen emotie
erin gelegd. "De bezoeker zoekt een
beeldje uit en ik vertel dan iets over wat
het beeldje uitbeeldt. Daarna leg ik de
verbinding met de persoon die het
beeldje heeft uitgezocht. Ik voel name
lijk wat de persoon tegenover mij voelt
en dat geef ik weer."
Een greep uit de geneeswijzen en cur-
sussen die op de beurs gepresenteerd
zullen worden zijn: Gelaatskunde,
Magnetiseren, Sja-manisme, Kristal-
therapie, Reiki, Enneagram, Handlijn-
kunde, Intuïtief tekenen, Tarot kaar-
ten lezen, Klank, Zang en beweging,
Mantra zingen, Tenen lezen, Medita-
tie, foto's van overledenen. Er zullen
ook stands zijn waar je edelstenen,
kristallen, boeken en New Age zaken
kunt kopen.

Voor informatie:
Nardie Krabbenborg,
email: nardie@kairospraktijk.nl
Zie ook de advertentie.

SHAns, het café van St. Homosek-
sualiteit Achterhoek en de enige
homo/lesbokroeg in de Achter-
hoek, weer geopend.

VOOR WIE?
Voor iedereen die het leuk vindt om
eens in de maand ook hier in de regio
andere mensen te leren kennen/ ont-
moeten, ledere holebi is welkom, van
man tot vrouw, van jong tot oud. Het
gemiddelde bezoekersaantal per "ge

en 40. Op onze nieuwjaarsbijeen-
komst en de seizoensafsluiting zijn er
rond de 100. Alle leeftijden vanaf zo'n
25/30 jaar zijn vertegenwoordigd.
Café SHAns, in het Bruine café van:
Party- & Congrescentrum "Hart van
Doetinchem", Rozengaardseweg 3 te
Doetinchem.

Ook over het COC songfestival op 5
november kan men informatie vinden
op de site: www.zodoende.nl

G E N D A V O R D E N
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.

• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.
Opgave bij de Wehme.

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

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

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

NOVEMBER
2 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
2 Handwerkmiddag Welfare Rode

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

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

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

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

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

nieuwe gemeente Bronckhorst.
23 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
23 Klootschieten bij de Kleine Steege.
24 Klootschietgroep de Vordense Pan.
24 PCOB middagbijeenkomst in het

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

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

28 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
30 Vordense bridgeclub. Dorpscentrum.
30 HVG Linde, Sinterklaasavond.
30 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, de Wehme.
30 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege.

Laatste kaarten Air Laut
in Kasteel Hackfort
Muziekliefhebbers kunnen op za-
terdag 12 november hun hart op-
halen in kasteel Hackfort te Vor-
den. Muziekgroep Air Laut ver-
zorgt om 20.00 uur een wervelende
voorstelling, waarbij een reper-
toire ten gehore wordt gebracht
van eigen composities, gebaseerd
op Ierse muziek.

De toegangsprijs voor het concert
bedraagt € 10,-. Plaatsreservering is
mogelijk bij ledenservice van Natuur-
monumenten, tel. (035) 655 99 55 of
bij bezoekerscentrum Veluwezoom,
tel. (026) 497 91 00. Wees er snel bij,
want er zijn nog enkele kaarten
beschikbaar!

AIR LAUT
De zes man en vrouw tellende forma-
tie speelt sfeervolle jigs, reels, ballads
en opzwepende crossover folkmusic.
Naast Keltische muzikale bronnen
maakt de groep regelmatig een uit-
stapje naar Indonesië binnen hun
stukken. Een opmerkelijke combina-
tie die mede te danken is aan oprich-
ter en componist van Air Laut, Jack
van Asdonck.

Deze Nederlands-Indische multi-in-
strumentalist is erin geslaagd om
verschillende muzikale tradities op
een smaakvolle wijze in elkaar over te
laten vloeien....

Een unieke folkcombinatie die ver-
klankt wordt op viool, gitaar, zang,
percussie, fluiten en mandola. De
groep treedt regelmatig op, door heel
Nederland. De naam Air Laut is Indo-
nesisch voor "water van de zee"; de
zee die in dit geval alle muziekstijlen
van de groep weet te verbinden.

HACKFORT
Dit goed bewaard gebleven Achter-
hoekse landgoed werd in 1981 bij legaat
aan Natuurmonumenten geschonken
door baron van Westerholt van Hack-
fort. Het landgoed bestaat uit loofbos,
akkers en weilanden, gescheiden door
houtwallen. Het kasteel is normaal ge
sproken niet toegankelijk. Dit concert
biedt dus een unieke kans om te genie-
ten van prachtige muziek in een bij-
zondere ambiance.

Meer activiteiten?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Oudheidkundige Vereniging 'Oud Vorden'
Ruim veertig leden van 'Oud Vor-
den' brachten zaterdagmiddag 29
oktober een bezoek aan het oud
klein boerenhandgereedschappen-
en natuurmuseum van Jan Wagen-
voort in Hengelo.

De ontvangst door Jan en zijn vrouw
was hartelijk en na eerst de schuur
met oud boerenhandwerk bekeken te

hebben en geboeid geluisterd te heb-
ben naar de zeer aparte en humorvol-
le verhalen van Jan werd het natuur-
museum aangedaan.

Ook hier weer keek men zich de ogen
uit en luisterde geboeid. De koffie en
koek in de gezellige kantine maakte
een einde aan een zeer geslaagde mid-
dag.
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'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Spuiterij
Vos Vorden

voor;
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg n*
7251 JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

DE SPIRITUELE BEURS
zondag 13 NOVEMBER 2005

Van 11.00 tot 17.00 uur

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

M/R
.ENSINK

Reparatie B°uv-

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRE S .HORREN

g ̂  en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Morman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

IJsvereniging Vorden op Internet:
www.ijsvereniging-vorden.nl

IJSVERENIGING VORDEN
Leden- Jaarvergadering

te houden op Maandag 7 november 2005 om 20.30 uur
in de Kantine "IJsvereniging Vorden" Het Hoge 41a te Vorden.'

AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
3. Notulen vorige Leden- Jaarvergadering d.d. l november 2004.
4. Jaarverslag 30 september 2004 t/m l oktober 2005.
5. Verslag penningmeester financiële stukken boekjaar 2004/2005.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Benoeming kascontrolecommissie.
8. Bestuursverkiezing,

Aftredend en herkiesbaar; Dhr. H.J. Reindsen (Voorzitter),
Dhr. B. Maalderink,
Dhr. A. Mulder,
Mevr. H.A. Beek-Bouwmeester.

9. Contributie 2005/2006.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Informatie "IJsvereniging Vorden" www.ysvereniging-vorden.nl

•Hifi) il Si
Electronics

DutchPC Electronics
"" Zutphenseweg 29

17251 DG Vorden
Tel: 0575-551224

Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmachjnc
* televisie, radio, dvd en schotel
* klein huishoudelijk
* computer en randapparatuur
* ADSLen netwerkomgevingen

ASQMfi
• l *DutchPC Electronics

:anal+ dealer fJWfünm Brummen-Vorden

i Donce clo//ic/ 70*/ - 80V - 90V i

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

' nnose

ENTREE €22,50

inclusief
consumpties

21:30 UUR - 02:OO UUR

ZATERDAG 5 NOV,

LE MAGASIN, PDA - EN NAVIGATIESHOP
AANBIEDINGEN

GARMIN STREETPILOT 13 BENELUX,
AKTIEPRIJS € 325,-
Het meest compacte navigatiesysteem van 2005,
zeer nauwkeurig en makkelijk in gebruik.

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

PALM 222 HANDHELD,
PRIJS € 129,-
De nieuwe uiterst gebruiksvriendelijke
organiser van Palm

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

www.lemagasin.nl

Le Magasin, Tel. 0575-527949

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Tel. (O575) 55 26 37

VRIJDAG 4 NOVEMBER

11.00-17.00 uur

U kunt een GRATIS make-up
aan laten brengen om leuke ideeën

op t® doen voor een speciale gelegenheid.

Maak een afspraak in de winkel.

GRAAG TOT ZIENS BU ETOS TEAM BARENDSEN

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

wie
blind is
r e d t z i c h
vaak pr ima met
een s teun t je In de rug

Help mee via giro 400 40 40

bartiméus
V E R E N I G I N G



Astmapatiënten naar Noordcol Mount Everest op 7040 meter hoogte

Vordenaar Ernst te Velthuis:
'Reis en beldimming goed doorstaan'!

Spooktocht aspiranten Jong
Gelre groot succes!

2e van links is Ernst te Velthuis

'Ik was erg blij dat ik boven was. De laatste 650 meters naar de noord top
van de Mount Everest waren behoorlijk zwaar. Veel wind, veel sneeuw
en een temperatuur van 20 graden onder nul. We waren op dat moment
nog met zijn vieren, twee collega astma patiënten en een begeleider.
De sherpa' s (gidsen) waren net voor ons nog bezig met het prepareren
van de route. Over deze laatste meters deden we ruim zes uren. Veel tijd
om boven te genieten was er niet, we moesten vanwege de weersom-
standigheden direct weer terug naar het kamp op 6400 meter hoogte.
We waren aan het laatste gedeelte van de klim met tien man begonnen.
De overige 21 van het totale gezelschap waren reeds afgehaakt. Van de
overgebleven tien man, moesten in de slotmeters nog eens zes man de
beklimming voortijdig staken.

Van tevoren was namelijk de afspraak
gemaakt dat ongeacht op welke hoog-
te je op dat moment ook verkeerde;
om 14.00 uur moest met de terugtocht
begonnen worden. Deze tijdslimiet
was ingesteld om onnodig risico te ver-
mijden ofschoon de gidsen goed op de
hoogte waren van de te verwachten
weersomstandigheden. Onderweg kan
namelijk van alles gebeuren, ook op
lichamelijk gebied. Er is nooit zeker-
heid, je kunt zomaar plotseling ziek
worden. Ik heb de gehele reis en de be-
klimming wonderbaarlijk goed door-
staan. Nu ik net weer twee dagen thuis
ben, heb ik diarree. Wellicht is mijn
maag nog niet weer aan het Neder-
landse voedsel gewend', zo sprak de
36-jarige Vordenaar Ernst te Velthuis,
één van de vier klimmers die de top
heeft bereikt.

Het beklimmen van de Mount Everest
door de groep astma patiënten kende
een lange voorgeschiedenis, beslist
niet een klim van 'dat doen we wel
even'. Zeer zeker niet. Ernst te Velt-
huis: 'Een paar jaar geleden kwam ene
Erwin Singers, mede-eigenaar van een
klimcentrum in Zoetermeer, daar een
jongetje tegen die erg benauwd werd,
een astma patientje. Singers werd er
zeer door getroffen en bedacht een
plan om iets voor astma patiënten te
willen doen.
Hij stelde zich op het standpunt, dat al
ben je astmapatiënt, je toch uit moet
gaan van je eigen mogelijkheden en
niet van je beperkingen. Bijvoorbeeld
om astma patiënten te stimuleren om

meer te bewegen, waardoor je ook
meer kunt. Daardoor krijg je weer
meer plezier in het leven', zo zegt
Ernst te Velthuis.

DUTCH EXPEDITION
'Ik heb zelf ook astma, niet ernstig. Ik
hoef gelukkig niet dagelijks medicij-
nen te gebruiken om het te onder-
drukken. Toen ik in 2003 in het blaad-
je van het Astmafonds de oproep zag
van Erwin Singers, die een informatie-
avond wilde beleggen, was ik direct
geïnteresseerd. Op deze oproep rea-
geerden ruim honderd astma patiën-
ten. Toen werd besloten om de noord
top van de Mount Everest te beklim-
men. Een in het leven geroepen werk-
groep kwam met de naam 'De-Ice'
(Dutch Expedition Inspired by Clim-
bing Everest 2005) De kosten zouden
circa 11.000 euro per persoon gaan be-
dragen. Zeer veel geld, dus op zoek
naar sponsors. Gelukkig hebben we
die gevonden en kostte de trip ons uit-
eindelijk 4000 euro per persoon, aldus
Ernst te Velthuis.

Ter voorbereiding kwam de groep ie-
dere twee maanden een weekend bij
elkaar. Ernst: 'Zo zijn we op Texel ge
weest waar we in twee dagen 55 kilo-
meter hebben gelopen, tweemaal een
weekend in de Ardennen, in Zeeland
en tweemaal een week in Davos. Een
stad op een hoogte van 1500 meter,
een goed oord voor mensen met pro-
blemen aan de luchtwegen. We zijn op
17 september goed voorbereid op pad
gegaan', zo zegt hij. Een 19 uren du-

rende vliegreis naar Nepal en van
daaruit naar Katmanda. Vervolgens
werd koers gezet naar Lhasa in Tibet.
Om aan de hoogte te wennen is het ge-
zelschap daar een paar dagen gebleven.

Ernst te Velthuis:' Vanaf Lhasa gingen
we per jeep naar een hoogte van 3900
meter. Daar hebben we in totaal tien
dagen geacclimatiseerd. Elke dag een
trektocht gemaakt van circa vijf tot
zes uren. Dus telkens weer naar het-
zelfde kamp terug. Vervolgens gingen
we naar een hoogte van 5200 meter,
aansluitend naar 6400 meter. Hier ver-
trokken we dus met zijn vieren naar
de hoogste top aan de noordzijde op
7040 meter hoogte. (Tussen twee haak-
jes, de allerhoogste top van de Mount
Eeverest is 8048 meter). De vier die de
top beklommen waren: Jeroen van der
Meulen uit Nijmegen, Marthijn Pij-
nappels uit Beugen, Frank Remps uit
Duiven en Ernst te Velthuis uit Vorden.

Ernst te Velthuis

Ernst terugkijkend: 'Een prachtig
avontuur waarbij werd bewezen dat
astma patiënten best tot iets in staat
zijn. De ervaring die wij als groep heb-
ben opgedaan willen we graag verder
uitdragen. In de loop van volgend jaar
willen we op scholen voorlichting
gaan geven. Met name om te laten
zien wat je ondanks astma allemaal
kunt gaan doen, al besef ik heel goed
dat niet iedere astma patiënt nu maar
ineens een berg kan beklimmen. Maar
in veel gevallen kunnen zij wel gaan
sporten. En daar willen we het accent
opleggen', aldus Ernst te Velthuis.

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen
Maandagavond 24 oktober:
Groep A: 1) Mw. N. Warringa/Mw. G.
Rossel 71.5%; 2) Dhr. D. Wijers/Dhr. E.
Thalen 50,0% en Mw. D. Hoftijzer/Dhr.
H. Jansen 50,0%.

Groep B: 1) Mw. G. Hulleman/Mw. H.
van Druten 68,2%; 2) Mw. H. Veen-
huis/Mw. I. Doorn 62,0%; 3) Dhr. T.
Meijerink/ Mw. L. Meijerink 55,7%.

Groep C: 1) Dhr. P. den Ambtman/
Dhr. H. Kip 70,8%; 2) Mw. W. War-
naar/Dhr. G. Gille 62,5%; 3) Mw. R. de
Bruin/Mw. G. ter Schegget 55,7%.

Woensdagmiddag 24 oktober:
Groep A: 1) Mw. N. Hendriks/Mw. L. v.
Gastel 60,08%; 2) Mw. G. Nulden/Dhr.
H.J. Kip 55%; 3) Mw. A. Simonis/Mw. R.
Webbink 54,17%.

Groep B: 1) Dhr. J. Duinkerken/Dhr. J.
Post 68,85%; 2) Mw. A. Jansen Vre
ling/Mw. C.E. Smit 61,98%; 3) Dhr. H.E.
Wechgelaer/Dhr. G. Gille 57,29%.

Afgelopen zaterdagavond 22 okto-
ber had Jong Gelre Vorden-Wams-
veld een spokentocht georgani-
seerd voor de aspiranten (12 - 16
jaar). Na enkele jaren heeft het be-
stuur besloten om weer activitei-
ten te gaan organiseren voor deze
groep jongeren. Geert Heuvelink
en Esther Klein Haneveld hebben
zich hiervoor vrijwillig beschik-
baar gesteld.

Op 22 oktober was het dan zover! De
aspiranten werden uitgenodigd om
19.30 uur op het terrein van rijvereni-
ging 'De Graafschap" te Vorden. Na het
bekijken van een griezelfilm, werden

de jongeren in groepjes per auto naar
een plek in het bos gebracht. Tijdens
deze rit kregen ze een verhaal te horen
over een spooklegende. Er was in het
bos een route uitgezet die de aspiran-
ten vervolgens gingen lopen. In het
bos zaten 18 'spoken' die de jongeren
flink de stuipen op het lijf joegen!
We kijken terug op een zeer geslaagde
avond, ook al omdat er maar liefst 58
deelnemers waren! Begin januari
wordt er een volgende activiteit ge
pland, de aspiranten worden hierover
persoonlijk ingelicht.
Voor meer informatie, mail naar aspi-
rantenjonggelre@hotmail.com of
kijk op www.jong-gelre.nl

Videofilm feestweek 2005
De stichting Oranje Comité Vier-
akker-Wichmond laat u op dins-
dagavond 8 november a.s., aanvang
20.00 uur, een videofilm zien van
de feestweek 2005.

De meeste aandacht zal men besteden
aan de optocht, vooral voor de deel-
nemers die zelf meespeelden in de
optocht is dit een mooie gelegenheid
om toch een groot gedeelte van de
optocht te zien.

Verder zal er nog een film te zien zijn
van een optocht 15 jaar geleden.

Ook zullen er weer een aantal jury-
leden aanwezig zijn waar men even-
tueel vragen aan kan stellen.

Men hoopt u in grote getale te mogen
begroeten, en wenst allen vast een
prettige avond in het Ludgerusgebouw
en veel kijkplezier toe.

Nieuw in Vorden:
'Sfeer van Josephine woondecoraties
& cadeauartikelen'
Momenteel is er aan de Dorps-
straat 36 nog niet veel te zien. De
etalages zijn allemaal afgeplakt.
Dat wordt zaterdag 5 november wel
anders. Dan opent Judith Buter om
8.30 uur haar nieuwe winkel met
de naam 'Sfeer van Josephine woon-
decoraties & cadeauartikelen'.

Momenteel is Judith met behulp van
familieleden en vrienden nog druk be-
zig om de winkel voor de opening in
gereedheid te brengen. Het wordt een
winkel geheel in Franse en Engelse
stijl. De klanten kunnen kiezen uit
een ruim assortiment op woongebied.
De benedenverdieping heeft een op-
pervlakte van 60 m2. Het assortiment
loopt hier uiteen van zilverwerk tot ta-
felaccessoires, servies, glaswerk, lin-
nengoed e.d. Ook kunnen de klanten
daar terecht voor een origineel ca-
deau, bijvoorbeeld een mooi sieraad of
een leuke sjaal. Ook is hier het 'living
gedeelte' (meubels) ondergebracht.

De bovenverdieping bevat een badka-
mer- en slaapkamergedeelte. Daar
treft men ook de bijbehorende acces-
soires. Voor de herfst en 'koude dagen'
verkoopt Judith Buter waterdichte Ie
deren laarzen van het merk John Bar-
dale. Deze laarzen zijn speciaal voor
de opening op zaterdag 5 november in
de aanbieding. Judith Buter is met
haar 24 jaren waarschijnlijk de jong-
ste ondernemer in Vorden. Zij is gebo-
ren en getogen in Zutphen. Behalve in

haar woonplaats, heeft zij ook een
schoolopleiding aan het Beeckland in
Vorden gevolgd. Na onder meer bij We
gener in Apeldoorn te hebben ge
werkt, heeft zij zich op de Vinkenwei-
de in Brummen bezig gehouden met
de organisatie van feesten en partijen.
De afgelopen drie jaren (tot vorige
week) was zij werkzaam in de verzeke
ringen bij Theo Slütter in Zutphen.

Judith Buter: 'Ik heb altijd al iets voor
mijzelf willen beginnen. Met name op
woongebied. Op gegeven moment ben
ik op zoek gegaan. In februari zag ik
dit pand hier aan de Dorpsstraat in
Vorden. Toen is eigenlijk het balletje
gaan rollen. Ik heb het pand vanaf l
oktober jongstleden van de Aldi ge
huurd. Mijn bedoeling is om in deze
winkel gezelligheid en sfeer te bren-
gen en mensen te adviseren.

Gezien de Franse en Engelse stijl in de
ze winkel heb ik ook de naam Josephi-
ne bedacht. De naam Josephine komt
namelijk voort uit de tijd van Napole
on.

Josephine de Beauharnais werd op 23
juni 1763 in Frankrijk geboren. Napo-
leon was haar tweede man. Het paar
trouwde in 1796'! De winkel is op
maandag geopend vanaf 13.00 uur tot
17.00 uur, vanaf dinsdag tot en met
donderdag van 9.00 tot 17.00, vrijdag
van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van
8.30 uur tot 17.30 uur.

EXCITYNG SE: DJ Rob en MC Joe
Op zaterdag 5 no-
vember a.s. staat
de Theaterzaal van
City Lido in Groenlo
weer volledig in het
teken van de harde
re dance stijlen.

Trance/Hard trance en
Hardstyle vormen de
rode draad in deze
Excityng Hard. Speci-
al guests zijn DJ Rob
en Mc Joe.

Samen met MC Joe staat Rob garant
voor een geweldig Hardstyle feest. The
legend of Parkzicht Rotterdam, zoals

Rob genoemd wordt,
is de laatste jaren
flink bezig geweest
met produceren van
hardcore, HardStyle
en Dance releases.

Hij kan de kick van de
optredens echter nog
niet missen en zal
ook City Lido op zijn
grondvesten doen
schudden. Resident is
Zemtec. Verder zorgt

Jeroen deze zaterdag natuurlijk voor
de beste Urban in Club de Reau en
draait Daniel de herkenbare 80s/90s in
de Soulkitchen.



Peters en Pierik winnen tweede editie
darttoernooi *Wie kent oe'

Op zaterdag 22 oktober werd voor
de tweede keer het darttoernooi
Wie kent oe' georganiseerd bij Ca-
fé d'n Olde Kriet in Wichmond.
"Wie kent oe' is een toernooi waar-
in mensen die plaatselijk bekend
zijn zich kunnen bewijzen voor het
ronde bord.

Tijdens het toernooi waren er 24 kop-
pels van twee personen die elkaar
moesten bestrijden. De koppels wer-
den verdeeld over 6 poules en men
bleek aan elkaar gewaagd. De num-
mers l en 2 uit de poules gingen door
naar de winnaarsronde en de num-
mers 3 en 4 naar de verliezersronde.
Alvorens de volgende rondes konden
beginnen, werd er geloot voor de inde
ling. Uit de drie poules die hieruit in
zowel de winnaars- als de verliezers-
ronde voortkwamen, gingen acht kop-
pels door. Vanaf dat moment volgden
de kwartfinales waarin werd gespeeld
volgens het knock-out systeem.
Tijdens het gehele toernooi bleek het
idee van 'Wie kent oe' ook uit de sfeer
voor, tijdens en na de wedstrijden. Dit
alles werd gestimuleerd door het feit

dat de verschillen in de meeste partij-
en erg klein waren. Er was geen pijl op
te trekken wie door zou gaan naar de
volgende rondes. De deskundige ana-
lyses waren na de wedstrijden dan ook
niet van de lucht. Anderzijds was men
een eventueel verlies ook gauw weer
vergeten om vervolgens andere kop-
pels moreel te ondersteunen.

Nadat al vele pijlen in het bord waren
verdwenen, volgden de finales in zo-
wel de winnaars- als verliezersronde,
ook werd er gegooid om de derde en
vierde plaats. In de finale van de win-
naarsronde werd gestreden tussen Jos
Peters/Eelco Pierik en Robert Kor-
negoor/AJ. Groot Jebbink. In de ver-
liezersronde ging het tussen Rob Lang-
werden/ Huub Nijenhuis en Manon
Peters/Cindy Wentink. Gelukkig bleek
men ook tijdens deze partijen aan
elkaar gewaagd, dit leverde dan ook
mooie partijen op. Uiteindelijk bleken
Peters/Pierik en Langwerden/Nijen-
huis de besten in respectievelijk de
winnaars- en verliezersronde, van
verliezers kon in het laatste geval dus
niet echt worden gesproken.

Uiteraard volgde na al het gegooi de
prijsuitreiking waarin de nummers
één tot en met drie natuurlijk beloond
werden met een beker, met daarbij
ook nog eens een premie. Een bijzon-
dere beker was er voor het duo Marco
Vreeman/ Rogier ter Bogt, deze jonge-
lingen kregen de bokaal voor de groot-
ste aanstormende talenten. Na alle
plichtplegingen volgden er nog vele
feestelijke taferelen onder het genot
van een drankje.
Al met al kan gesproken worden van
een geslaagd toernooi dat zeker vraagt
om een nieuwe editie in het volgende
jaar. De organisatie nodigt iedereen
die binnen de doelgroep valt van har-
te uit om dan (weer) deel te nemen.

DE UITSLAGEN
Winnaarsronde: Ie: Jos Peters/Eelco
Pierik, 2e: Robert Kornegoor/AJ. Groot
Jebbink, 3e Paul en Henk-Jan Rietman.
Verliezersronde: Ie: Rob Langwerden/
Huub Nijenhuis, 2e: Manon Peters/
Cindy Wentink, 3e: Dennis Klein Ha-
neveld/Gaston Besseling. Grootste aan-
stormende talenten: Marco Vreeman/
Rogier ter Bogt.

Jeugddinics Flash succesvol verlopen
In de maand oktober heeft de
badmintonvereniging Flash Vor-
den een aantal badmintonclinics
gehouden voor de jeugd van ver-
schillende basisscholen in Vorden.

Onder leiding van ervaren competitie
spelers Peter van Dijk en Robert Kater
werden de eerste beginselen van de
badmintonsport bijgebracht. De mees-
te kinderen van de groepen 6, 7 en 8
kenden natuurlijk het badminton wel
als leuk spelletje voor mooie zomer-
avonden op straat of op de camping.

Badminton als zaalsport blijkt toch
wat ingewikkelder. Buiten probeer je
vaak met zijn tweeën de shuttle zo
lang mogelijk in de lucht te houden.
Binnen heb je een net en lijnen en
moet je proberen het de tegenstander
zo moeilijk mogelijk te maken. Als ver-
volg op de kennismaking op school
heeft een flink aantal kinderen inmid-
dels ook gebruik gemaakt van de gra-
tis introductie op de training.

Het heeft de vereniging een leuke
nieuwe trainingsgroep opgeleverd.
Voor deze groep beginners wordt het
komende jaar een aparte aangepaste

training gegeven waarbij wordt ge-
werkt aan basistechniek, spelregels en
tactiek. De jeugdtraining voor de
jeugd van 9 tot 18 jaar, is iedere zater-
dagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in

de grote zaal van de Sporthal 't Jeb-
bink. Wie de clinics heeft gemist, mag
in november gerust een keertje ko-
men meedoen!
Meer informatie? Bel 55 39 53.

Vogelshow
Vogelvereniging De Vogelvriend
uit Vorden houdt zaterdag 5 en
zondag 6 november een vogel-
tentoonstelling in het Dorps-
centrum.

De leden van de vereniging laten
op deze tentoonstelling, die tevens
een wedstrijd is, de kweek van het
afgelopen jaar zien aan het Vor-
dense publiek. Er zijn een kleine
tweehonderd vogels te zien. Naast
de bekende kleurslagen van kana-
ries zijn er ook tropen, parkieten,

posruurkanaries, Europese cultuur-
vogels en exoten. De beste vogels
zullen vervolgens naar grotere
wedstrijden worden ingestuurd. De
toegang is op beide dagen gratis.
Het is dan ook bij uitstek de gele-
genheid om meer van deze vogels
en de vogelsport te weten te komen.
Met vragen kunt u ook terecht,
omdat er altijd een bestuurslid
aanwezig is.
De tentoonstelling is op zaterdag
geopend van 10.00 tot 20.00 uur en
op zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Slipjacht
In Vorden wordt zaterdag 12 no-
vember a.s. de jaarlijkse slipjacht
gehouden.

Het jachtcomité bestaande uit Tiny
Koning, Albert Mulderije, Appie
Noordkamp en Gerrit van Zeeburg
heeft de afgelopen weken voor ruiter
en paard een attractief parcours door
weilanden, bossen en landerijen uitge-
stippeld, zodat het jachtgezelschap
straks weer volop kan genieten van al
het natuurschoon dat deze omgeving
te bieden heeft. Die zaterdag zal om
13.00 uur in de weide voor kasteel Vor-
den een vertegenwoordiger van de ge-
meente Bronckhorst de jagers welkom
heten. Daarna zal de jacht worden
aangeblazen en zal om 13.15 uur voor
de eerste run worden vertrokken.
De heer J.E. Lichtenvoort Cats is de
"master', Boudewijn van Heuveln en

Henk Rottinghuis zijn de fieldmasters
terwijl Gert Lourens de taak van
huntsman op zich neemt.
De eerste run wordt ingezet op de
zichtlaan van kasteel Vorden. De run
loopt vervolgens, nadat de Hengelose
weg is overgestoken, via de Hammink-
weg, Deldenseweg, Hengeloseweg
naar huize Kieftskamp, alwaar in het
weiland achter het huis de eerste kil l
is. Vervolgens wordt om 14.00 uur na-
bij huize Kieftskamp de tweede run in-
gezet. Die loopt via de Lieferinkweg,
Zomervreugdweg, Schuttestraat, Lin-
deseweg naar de zichtlaan van Huize
't Zelle, waar de volgende kill zal wor-
den gehouden. De derde run begint
bij 't Zelle om 14.45 uur en loopt via de
Wassinkweg, Beunkstege, Zelledijk,
Schuttestraat, Bekmansdijk richting
kasteel Vorden waar de jacht zal wor-
den afgeblazen.

Agrarische Natnurvereniging
't Onderholt houdt Jaarvergadering
Op maandagavond 7 november a.s.
houdt Agrarische Natuurvereni-
ging "'t Onderholt" haar jaarverga-
dering in Hotel Bakker te Vorden.

De Gelderse Gedeputeerde, dhr. Keer-
eweer, zal in deze ledenvergadering de
stand van zaken met tot het recon-
structieplan toelichten en ingaan op
wat het betekent dat de Graafschap

volgend jaar wordt aangewezen als
Nationaal Landschap.
Wat zijn de mogelijkheden en de be-
perkingen die hierdoor voor de bewo-
ners en ondernemers ontstaan en hoe
kan men daar het beste op inspelen?
Ook zal hij zijn visie geven op de rol
van agrariërs bij het agrarisch land-
schapsbeheer en de rol van de Agrari-
sche Natuurverenigingen.

Expositie dierentuinboeken
Linda Bloch exposeert de gehele
maand november in de vitrines
van de bibliotheek in Vorden haar
verzameling 'Dierentuinboeken'.
Het publiek kan daar de mooiste,
grappigste, opvallendste en oudste
boeken over dierentuinen bezichti-
gen.

De boeken zijn afkomstig uit diverse
landen zoals bijvoorbeeld Nederland,
België, Duitsland, Frankrijk, Enge-
land, Denemarken, Hongarije, Israël
etc. Het onderwerp ' dierentuin' is
niet zomaar ontstaan. Heeft alles te
maken met het feit dat Linda en haar
vriend elkaar in een dierentuin heb-
ben ontmoet. De verzameling is be-
gonnen door het boek 'Ijsberen en an-

dere draaikonten'. Hierna bleken er
nog meer bijzondere boeken over die
rentuinen te bestaan.
Naast deze boeken spaart Linda Bloch
nog andere objecten zoals frishbees,
tasjes, ansichtkaarten, spelletjes, elas-
tiekjes e.d. Zij wil met deze hobby nog
lang doorgaan. Mocht men nog sug-
gesties hebben waardoor Linda haar
verzameling zou kunnen uitbreiden
dan kan men haar bellen op telefoon-
nummer 55 55 02.
Heeft men overigens zelf thuis een be-
paalde verzameling of houdt men er
een bijzondere hobby op na die men
graag aan de buitenwereld wil laten
zien, dan kan men zich aan de balie
van de bibliotheek melden of gewoon
even bellen 55 15 00.

Onderhoud parallelweg
N319 in Kranenburg

Afsluiting van 7 november tot en met 18 november 2005

De provincie Gelderland voert
onderhoud uit aan de Parallelweg
in de bebouwde kom van Kranen-
burg (provinciale weg N319) van
maandag 7 november t/m vrijdag
18 november 2005. De parallelweg
is in deze periode afgesloten voor
al het verkeer. Het verkeer wordt
omgeleid.

OMLEIDING
Het verkeer wordt omgeleid over de

hoofdrijbaan. Het (brom)-fietsverkeer
omgeleid via de Horstedeweg, Ham-
veldsezijweg, Kerkweide, Eikenlaan
en Banenkamp. Het verkeer moet
rekening houden met verkeershinder.
De omleidingen staan met borden
aangegeven. Aanwonenden en be-
drijven blijven bereikbaar. Het is mo-
gelijk dat vanwege weersomstandig-
heden de werkzaamheden uitlopen
of worden doorgeschoven naar een
later tijdstip.



Preventiemedewerker zin of onzin?
Vanaf l juli is in de ARBO wet ver-
plicht geworden om een Preventie
Medewerker binnen elk bedrijf aan
te stellen. Deze medewerker moet
voldoende kennis van zaleen bezit-
ten om zijn taken naar behoren uit
te voeren. De meeste bedrijven zijn
reeds door vele opleiders bena-
derd, met uiteenlopende trainings-
aanbiedingen. De één zegt dat trai-
ning verplicht is, de ander geeft
aan dat dit niet zo is.... Wat is nu
waar en wat is onzin?

Volgens Jur Ooijman van Adviesbu-
reau ABC uit Vorden is er inderdaad
veel onbegrip over deze materie, deels
veroorzaakt door datgene wat je als
ondernemer het liefst wilt horen... de
grootste fabel is wel dat het hebben
van een Preventie Medewerker ervoor
zorgt dat de RIE (Risico Inventarisatie)
niet meer noodzakelijk is! Enkele fei-
ten: de ARBO wetgeving is sinds l juli
2005 op een aantal punten aangepast
c.q. gewijzigd. Voor een groot deel is
volgens Ooijman de wetgeving makke
lijker uitvoerbaar gemaakt , wat vol-
gens hem begint bij de uitvoering van
de sinds 1994 verplichte Risico Inven-
tarisatie en Evaluatie. De overheid
heeft verschillende onderzoeken laten
uitvoeren en geconcludeerd dat, met
name in het kleinere MKB, het groot-
ste deel van de bedrijven dit niet goed
of helemaal niet op orde heeft. Als re-
denen werd aangegeven dat de RIE te
duur zou zijn en een onpraktisch
boekwerk zou opleveren waar slecht
mee te werken viel. Door de gewijzig-
de regelgeving is dit nu vanaf l juli
eenvoudiger en goedkoper geworden.
Voor veel branches is een zogenaamde
branche RIE beschikbaar, welke voor
de inventarisatie gebruikt kan wor-
den. Tevens zijn dan de volgende voor-
delen te behalen: bij bedrijven onder
de 10 medewerkers is dan geen toet-
sing door een deskundige (bv ARBO
dienst) meer verplicht en bij bedrijven
van 10 tot 25 medewerkers kan wor-
den volstaan met een beperkte toet-

sing. Voor beide groepen bedrijven be-
tekent dit een behoorlijke besparing,
want door de standaardisatie van de
RIE en gedeeltelijke automatisering er-
van, is het uitvoeren en herkennen
van de risico's eenvoudiger en door
het ontbreken of uitvoeren van een
beperkte toetsing zijn deze kosten ook
lager. Ooijman waarschuwt wel voor
de eisen in de verzuimverzekering,
waar nu de toetsing vaak juist geëist
wordt, omdat de verzekeraars niet wil-
len opdraaien voor kosten die voorko-
men hadden kunnen worden.... Bij-
voorbeeld het ziek thuis blijven van
een werknemer naar aanleiding van
een te voorkomen ongeval wanneer de
RIE zou zijn uitgevoerd. De RIE is nu
zo opgezet dat de overheid ervan uit
gaat dat het bedrijf zelf mede deze RIE
uitvoert en het eruit voortvloeiende
plan van aanpak minimaal jaarlijks te
gen het licht houdt op uitvoering en
daar bijstuurt waar nodig is.

PREVENTIE MEDEWERKER
Helaas moeten we vaststellen dat de
kennis bij de bedrijven vaak ontbreekt
om deze RIE volledig in eigen beheer uit
te voeren. Dat heeft de overheid ook ge
concludeerd en bepaalt dat er vanaf
l juli 2005 een zogenaamde Preventie
Medewerker moet worden aangesteld.
Dit is geen aparte functionaris, maar
een aanvullende taak bij één of meer be
staande werknemers, net als bv de BHV
persoon. Daarmee komen we volgens
Ooijman meteen bij een volgend mis-
verstand: Als een bedrijfshulpverlener
(BHV) persoon is aangesteld (ook wette
lijk verplicht, met een adviesnorm van l
BHV per 50 medewerkers) betekent dit
niet dat daarmee de Preventie Medewer-
ker ook geregeld is! Het betreft namelijk
een geheel andere taakinvulling dan de
BHV persoon! Bij bedrijven met tot
maximaal 15 medewerkers, mag ook de
directie deze Preventiemedewerker taak
op zich nemen. Belangrijk is altijd, dat
het personeel op de hoogte wordt ge
steld wie deze preventie taak uitvoert.
Elk bedrijf met personeel in dienst zou

dus minimaal een geldige RIE, een BHV
persoon en een Preventie Medewerker
moeten hebben! Hierbij is een combina-
tie van BHV en PM wel mogelijk, maar
het blijven voor de wet 2 afzonderlijke
functies, ook al is het l persoon.

AANGEPASTE KENNIS
De Preventie Medewerker behoort die
kennis te bezitten waardoor o.a. het
voor een groot deel uitvoeren van de
RIE mogelijk moet zijn, de opvolging
van het plan van aanpak adequaat kan
worden aangepakt en de leiding van
het bedrijf van passende en dus juiste
adviezen kan worden voorzien. De
wetgever heeft daarmee impliciet
meteen ook gezegd dat het kennis-
niveau van de Preventie Medewerker
moet zijn afgestemd op het bedrijf
waar hij werkt! Hij dient bekend te
zijn met de wettelijke regels, dient
ervoor te'zorgen dat hij ook op de
hoogte blijft van wijzigingen en moet
weten welke onveiligheden er zich
binnen ZIJN bedrijf bevinden en hoe
deze het beste aan te pakken.

OPLEIDING AAN TE BEVELEN
Daarmee komen we op het volgende
misverstand, er is niet voorgeschreven
dat de preventiemedewerker een oplei-
ding moet volgen. Er is echter wél voor-
geschreven dat hij voldoende kennis
dient te hebben. Ooijman geeft aan,
dat het uitgangspunt voor hem en zijn
partners is, dat de kennis van het eigen
bedrijf er wel zal zijn, maar dat de wet-
telijke regels en dan vooral hoe deze te
vertalen naar de praktijk nauwelijks
bekend zijn. Dat betekent in zijn op-
tiek dat het wél wenselijk is dat er een
kennisinhaalslag gemaakt gaat worden
, maar dan wel één met een praktische
inslag en met alléén de basiskennis. Tij-
dens de training is het aan de trainers
om duidelijk te maken op welke zaken
in het eigen bedrijf gelet dient te wor-
den. Volgens Ooijman is een goede Pre
ventie Medewerker van veel waarde
voor een bedrijf, immers het juist kun-
nen adviseren aangaande veiligheid
kan veel verzuimkosten besparen en
motiveert de werknemers!

Tentoonstelling Pluimvee-
en Konijnenvereniging Vorden e.o.
Het bestuur van de Pluimvee- en
Konijnenvereniging Vorden e.o.
(PKV) wacht nog een paar spannen-
de dagen. Momenteel is men druk
bezig met het treffen van voorbe-
reidingen voor de tentoonstelling
die vanaf vrijdag 4 november tot en
met zondag 6 november in de Ka-
pel in het buurtschap Wilden-
borch aan de Kapel weg l, gehou-
den zal worden.

De acht keurmeesters zijn gecontrac-
teerd en ook zijn de benodigde vergun-
ningen binnen.' Toch leven we als be
stuur in onzekerheid of de tentoonstel-
ling in verband met de vogelgriep wel
doorgang kan vinden. Mocht er een
verbod komen om hoenders bij elkaar
te brengen, dan zal de tentoonstelling
niet plaatsvinden. Wij hopen echter
dat het zover niet komt', aldus Gerrit
Lenselink, voorzitter van PKV. De kooi-
en worden donderdag voorafgaande
aan de show opgebouwd, waarna de
dieren nog dezelfde avond in de kooi-
en worden geplaatst. Vrijdag vindt de
keuring plaats en worden de dieren
kritisch beoordeeld op bouw, raseigen-
schappen, tekening, kleur en conditie.
In elke diersoort wordt een kampioen
aangewezen. De keuring is alleen toe
gankelijk voor helpers en keurmees-
ters. De officiële opening vindt vrijdag-
avond 4 november om 20.00 uur
plaats. Dan worden tevens de hoofd-
ereprijzen uitgereikt. Tevens zullen
die avond vanwege hun zilveren jubi-
leum enkele leden worden gehuldigd.

Daarna is de tentoonstelling voor het
publiek geopend. Zaterdagmiddag 5
november vindt om 14.00 uur de eind-
keuring plaats van de wedstrijd 'Kind
en Dier'. Een paar weken geleden zijn
de dieren thuis beoordeeld. Toen is
speciaal gelet op de huisvesting, om-
gang en de verzorging van de dieren.
De dieren behoeven dus niet aan ten-
toonstellingseisen te voldoen. De Ie
den van PKV hebben wat betreft de
tentoonstelling, ongeveer 300 dieren
ingeschreven, bestaande uit hoenders,
dwerghoenders, konijnen, cavia's, sier-
duiven en watervogels. Er zal weer een
grote verscheidenheid aanwezig zijn
zowel in grootte als kleuren. Tijdens
de show kan ook informatie over het
houden van dieren ingewonnen wor-
den. Gerrit Lenselink: 'Menig bezoeker
die niet zo bekend is met de sportfok-
kerij zal versteld staan van de vele soor-
ten en rassen die er zijn'. PKV telt onge
veer 80 leden die afkomstig zijn uit
Vorden, Hengelo, Warnsveld, Steende
ren, Lochem en Laren. In de nieuwe ge
meente Bronckhorst is PKV de enige
vereniging op dit gebied. Veel van de
leden nemen, behalve aan de eigen
clubshow, ook dikwijls deel aan regio-
nale en landelijke shows in onder
meer Zuid Laren en Utrecht, waar me
nig ereprijs en zelfs kampioensprijzen
zijn gewonnen. De openingstijden van
de tentoonstelling zijn vrijdag 4 no-
vember van 20.00 tot 22.00 uur, zater-
dag 5 november van 10.00 tot 20.00
uur en zondag 6 november van 10.00
uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

Paasvuur Kranenburg
Stichting CCK heeft de datums ge-
prikt voor de openstelling van het
paasvuur terrein. Op 19 nov, 3 dec,
17 dec en 7 jan word het paasvuur
terrein geopend om snoeihout te
brengen.

Het snoeihout mag niet dikker zijn
dan 10 cm en geverft hout.en stobben
worden niet geaccepteerd. Het terrein
is op deze dagen geopend van 11.00
uur tot 16.00 uur en er word voor het
storten een vrijwillige bijdrage ge
vraagd. De datums staan ook binnen-
kort op www.stichtingcck.nl.
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Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
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E-mail: info@contact.nl ISO 9001



HET NAJAAR

tel: 06-29171076 www.bjwijv.nl

• bestratingen
• herstraten van bijv. terras en inrit
• kleine sloopwerkzaamheden
• rioleringswerkzaamheden

B] Wijs
fax: (0575) 55 35 12 Email: info@bjwijs.nl

BLADBLAZERS
&

KETTINGZAGEN
(DIV. MODELLEN]

i
(ook to huur houtklaver 220v 7 ton)

BAR6NDSEN
ZUTPHENSEWEG 15-VORDEN

TELEFOON (0575) 55 21 59

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

HOVENIERSBEDRUF

Kettelerij
H J. Loman

VOF

Lid van de Vereniging van Hoveniers

en Groenvoorzieners

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden

Telefoon (0575) 55 20 54

Fax (0575) 55 19 92

www.weulenKranenbarg.nl

RESTANTPARTIJEN
BESTRATING&TUINHUISJES

DéspedaKstin:

* sierbestrating * natuursteen/spW
*tuinhout *tuinveriichting
*tuinhuisjes * landpoorten
Showtuin atfd geopend. Baeuging aan hu».

Ruurtoseweg 45a Vorden
Tel. 0575-551217

Verander je tuin in het najaar (of Iaat het doen)

Werken in de tuin. Wie kent het niet.
Voor sommigen een heerlijke ontspanning, voor

anderen een kwelling. Hoe dan ook, het moet ge-
beuren anders groeit alles de spuigaten uit. Nou
kun je de tuin op allerlei manieren bewerken en
zelfs laten bewerken. Er is een keus tussen een
makkelijke of een uitdagende tuin. De vakmensen
willen het graag voor je komen doen of je kunt een
groot gedeelte verharden tot een mooi terras als je
helemaal weinig tuin zelf wilt onderhouden. En
dan hebben we het hier helemaal nog niet over een
moestuin!
Ook in Vorden en directe omgeving zijn er een he-
le reeks bedrijven die je kunnen helpen het tuin-
werk te optimaliseren of helemaal uit handen te ne-
men. Zij hebben er verstand van en kunnen je per-
fect adviseren als het gaat om welk gras er gezaaid
moet worden, met welke grasmaaier je het beste
kunt maaien, op welke tuinstoel je het lekkerst zit
of welk terras het beste bij je huis past. Als je al
ideeën hebt kunnen zij ze voor je uitvoeren. Dus
reden genoeg om je licht eens op te steken bij on-
ze locale ondernemers

Genieten van het buitenleven.
Niet alleen in het voorjaar of de zomer, ook is er in
het najaar volop plezier te beleven in de tuin. Al-

vast bloembollen planten in de tuin. Misschien al-
leen of samen met de kinderen. Nog even genieten
van de mooie najaarsdagen!

De tijd om de tuin eens aan te pakken is nu!
Het najaar is uitermate geschikt om de handen uit
de mouwen te steken en die veranderingen in je
tuin eens uit te voeren. Dat kan variëren van een
extra terras, een nieuwe vijver of het verplanten
van bomen en struiken. Echter laat het verplanten
van echt grote bomen en struiken over aan de vak-
bekwame hovenier om te voorkomen dat ze het
niet overleven.

Je tuin klaar maken voor de winter, wat
komt er allemaal bij kijken?
Wat en hoe moet je snoeien, wat doe je met het
blad afval, moet het gras lang of kort, bemest, en ga
zo maar door. Ga voor meer informatie eens naar
de vakman Ze zullen je alles kunnen vertellen wat
je wilt weten en bovendien nemen ze je het werk
graag uit handen.

Gereedschap onderhouden.
Het werk in de tuin wordt straks minder, dus nu is
het tijd om hark, schep en schoffel te verzorgen.
Als u kapot gereedschap nu laat repareren, grijpt u

er straks in de lente niet naast. Dat geldt ook voor
het slijpen van maaimachines en schoffels.

Om de spullen goed de winter door te laten komen
heeft u niet veel nodig. Als u metaal en hout invet

met een in olie gedrenkte lap voorkomt u roest en
uitdroging.

L.M.B. VORDEN B.V.
Industrieweg 13 • 7251 JT Vorden
Telefoon (0575) 55 31 63

Openingstijden:
ma. - vr. 8.15-17.00 uur
zaterdags 9.00-16.00 uur.
's avonds na telefonische
afspraak.

ook uw adres voor
• Castelgarden gazon en zitmaaiers

(ook met hondamotor)

• Jonsered frontmaaiers (Mulch)
• solo bladblazers

(hoge capaciteit gunstig in prijs)

• ook gebruikte machines
• goede service en vakmanschap

Tevens verhuur van verticuteermachine.

Kom9 zie en vergelijk

Vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

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

06 55 860 430
(0313) 63 16 18

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

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

BTIHi.
Bulten

Techniek

'VIKING
Tel.: (0575) 55 20 80 - Fax: (0575) 55 51 00

Mobiel: 06-51 631 878
E-mail: info@bulten-techniek.nl

Tijdelijk alleen op afspraak i.v.m nieuwbouw

° *
het adres voor: • verkoop van nieuwe en gebruikte machines

• onderhoud en reparaties

• service

• een eerlijk adres

Maak nu een afspraak voor de winterbeurt van uw grasmaaiers

Kyk op www.buhen-tecfaniek.nl en om de nieuwbouw te volgen en doe mee aan de prysvraag
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Auto Palace Doetinchem controleert gratis uw Chevrolet voor de winter

Auto Palace Doetinchem

Kom zaterdag 5 november naar

Chevrolet Testdag van Auto Palace

Zij controleren gratis uw auto op

maar liefst 18 punten.

Zaterdag 5 november

10.00 -17.00 uur

Zo komt u veilig en

onbezorgd de winter door!

The urban traveller. Je bent ambitieus haalt graag het beste uit je leven. Werken, sporten, uitgaan, je doet het" allemaal met de nieuwe Kalos 3-deurs.
Een opvallende verschijning, die uitblinkt door z'n creatieve ruimtegebruik en stijlvolle accenten. Vanaf € 9.995,-. Chevrolet. It's a big plus

Auto Palace Doetinchem
Plakhorstweg 1-3, Doetinchem, 0314-341600
www.auto-palace.nl

75 jaar Chr. muziek vereniging

Sursum Corda
Vorden

zaterdag 12 NOVEMBER

Groot jubileumconcert m.m.v Cor Bakker

GEVARIEERD PROGRAMMA MET OPTREDENS VAN:

HARMONIE - MALLETBAND - MAJORETTES

met als thema
"MUZIEK DOOR DE JAREN HEEN"

SPORTHAL "het JEBBINK" te VORDEN

AANVANG : 19.30 uur

ZAAL OPEN: 18.45 uur

Kaarten aan de zaal € 12,50

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

Praktijk voor
overga ngsklachten

Care for Women

J. \a Croix
Verpleegkundig CVergangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Toverstraat 7, Baak
Aangesloten bij Care for Women
Veelal vergoeding zorgverzekeraar
Praktijk in Baak/Zutphen/Brummen/Ruurlo/Groenlo

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,
tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2,

Goedkoper kunt u
nergens kopen, zelfs
niet over de grens.

MV^HP**1

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Openingstijden:

ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.
vr: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

il
m j^--' Vradwiwmg
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Jeugdmode

Raadhuisstraat 23

Hengelo (Gld)

Tel.: (0575) 46 32 79

klds, 2e artikel voor slechts T£ Dj"

Lager Beaver jeans + sweaters 50% korting

Knotsgekke kortingen op heel veel kinderschoenen

nu 25% •40% o f 70% korting
Kom gauw langs, want weg is pech

Raadhuisstraat 23

Schoenenmode Hengelo (Gid)
Tel.: (0575) 46 25 47Hermans

Nieuw bij Ruitersport Sueters,
Flower Design! Net even anders! 403

SOLDERIE VERKOOP dames en heren
op onze 1e etage hebben we voor u 10 dagen Soiderie prijzen!

Jacks nu € 49,- Rokken/broeken € 39,- 2 voor € 60,-
Blazers nu € 69,- Biouses/T-shirts € 29,- 2 voor € 50,-
Pullovers nu € 39,- Heren shirt -f pullover nu samen voor € 85,-

Bandolera - Scava - Frankenwalder - Pools - Roberto Sarto - Fisser - FinnKarelia - Zerres - Angels
mode

Kerkstraat 11

Hengelo (Gld)

Tel.: (0575) 46 12 35

Tijdens deze dagen 25% kortingRuurloseweg l

Hengelo (Gld)

(0575)461232 op een deel von c/e nieuwe wintercollectie

Restanten verkoop
30% Korting

Dames- en herencolectie

Dick HelmLnk
•W~-^HtS*-4ï-

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD
TEL. (0575) 46 18 84

STATE rART
shirt + pullover

enkkvre* SttaXXL

nu samen €99.-

waar parkeren gratis is en
persoonlijke service voorop staat!

Dreef 11

Hengelo (Gld)

Tel.: (0575) 46 57 15 10% korting
op alle Kapsalon

De Barbier

Spalstraat 2

Hengelo (Gld)

Tel.: (0575) 46 12 87
haarverzorgings-

L
Spalstraat 17

Hengelo (Gld)

46 40 17



Nieuws & informatie
een publicatie van de geme

Jaargang 1
Nr.tt
1 november 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

Ben 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-ma il: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Informatiebijeenkomst 'Bouwen en
slopen, hoe werkt dat in de gemeente
Bronckhorst' op 14 november
Na de herindeling is de manier van werken en omgaan met bouwwet- en
regelgeving van de vijf voormalige gemeenten op elkaar afgestemd. Omdat de
nieuwe manier van werken op onderdelen anders kan zijn dan aannemers,
bouwbedrijven, architecten, maar ook particulieren die zelf verbouwen g
ewend waren, organiseert de gemeente de informatiebijeenkomst 'Bouwen
en slopen, hoe werkt dat in de gemeente Bronckhorst'. De bijeenkomst is op
1U november om 19.00 uur in het gemeentekantoor. Geïnteresseerden zijn
van harte welkom deze informatieavond bij te wonen. Bouwbedrijven e.d.
hebben hiervoor inmiddels ook een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de
aanwezigen informatie over de ma-

nier waarop vergunningaanvragen
worden getoetst en de manier waar-

op toezicht en handhaving op bouw-
en sloopwerkzaamheden plaatsvindt
in Bronckhorst. Zij weten daardoor
waar ze op moeten letten en wat ze
van de gemeente kunnen verwach-
ten tijdens het bouw- en slooppro-
ces. Er wordt niet ingegaan op
individuele gevallen.

Wethouder André Baars is voorzitter
tijdens de avond. Arne van Hout,
hoofd van de afdeling Bouwen en
milieu, houdt een korte presentatie
over het aanvragen en verlenen van
bouw- en sloopvergunningen en over
toezicht en handhaving in Bronck-
horst. Vervolgens geven de mede-
werkers die verantwoordelijk zijn
voor bouw- en sloopvergunning-
verlening en voor toezicht en
handhaving voorlichting aan de
verschillende tafels.

Aanmelden
Geïnteresseerden die aanwezig
willen zijn, verzoeken wij zich aan
te melden via:

• e-mail naar
a.nijkamp@bronckhorst.nl

• telefonisch op nummer
(0575)750299

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

Met trots installeert de gemeente
Bronckhorst Henk Aalderink op
14 november a.s. als nieuwe burge-
meester. Dit gebeurt officieel tijdens
een buitengewone raadsvergadering
in de raadzaal van het gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat in Hengelo
Gld. Aansluitend is ervan 16.30 tot
18.30 uur een receptie. Inwoners en
vertegenwoordigers van verenigin-
gen, bedrijven, instanties en organi-
saties zijn van harte uitgenodigd bij
deze welkomstreceptie aanwezig te
zijn. Aalderink is 56 jaar en woont in
Doesburg. Sinds november 2001
was hij lid van Gedeputeerde Staten

van de Provincie Gelderland.
Daarvoor is hij achtereenvolgens
raadslid en wethouder geweest van
de gemeente Doesburg. Tijdens zijn
wethouderschap was Henk Aalde-
rink tevens lid van Provinciale
Staten. De beoogde burgemeester is
lid van de WD, maar heeft naar
eigen zeggen 'een sociale en libera-
le kamer in één hart'.
Basis voor zijn handelen zijn vrij-
heid, verantwoordelijkheid, ver-
draagzaamheid, sociale rechtvaar-
digheid en gelijkwaardigheid van
alle mensen. Henk Aalderink wil
met een open, resultaatgerichte en
inspirerende houding een belang-
rijke impuls geven aan de nieuwe
gemeente Bronckhorst. Hij krijgt de
portefeuilles:
• handhaving, openbare orde en

veiligheid
• communicatie/promotie
• recreatie/toerisme

Wij zien u graag de 14e.

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

Informatieavond
herinrichting
dorpskern Baak
Op 8 novembera.s. houdt de ge-
meente een informatieavond in zaal
Herfkens in Baak over de recon-
structie van de Wichmondseweg en
de herinrichting van de Pastorie-
straat in Baak. Geïnteresseerden zijn
van harte welkom deze bijeenkomst
bij te wonen. Bewoners van de Wich-
mondseweg en de Pastoriestraat
krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Op deze informatieavond zijn teke-
ningen te zien en wordt informatie
gegeven over de inrichting. Ook is er
gelegenheid tot het stellen van vra-
gen. De avond begint om 20:00 uur.

In Baak staat een herinrichting van de
dorpskern op stapel. De Wichmond-
seweg van de Pastoor Teubnerstraat
tot aan de Van der Heijdenstraat
wordt heringericht. De rijbaan krijgt
een nieuwe laag asfalt, er komen par-
keerstroken en aan beide kanten van
de weg worden brede trottoirs aange-
legd. Ook worden groenvlakken met
bomen langs de weg aangeplant. Het
asfalt rond het kerkplein voor de St.
Martinuskerk wordt vervangen door
klinkers. Er komen twee plateaus, op
de hoek 't Baaken/Pastoriestraat en
op de hoek Wichmondseweg/Pasto-
riestraat. De beukenbomen blijven
staan. Verder wordt de bestrating
rondom de kerk aangepast en komt
er een pad naar de nieuwe ingang van
de kerk. Al eerder, in november vorig
jaar, is er een informatie/inspraak-
avond gehouden. Naar aanleiding van
inspraak en ontwikkelingen rondom
de kerk zijn de oorspronkelijke plan-
nen iets aangepast. Met de herinrich-
ting van het centrum van Baak denkt
de gemeente een positieve impuls te
geven aan de dorpskern. Wij begroe-
ten u graag de 8e.

Inzameling grof groen
(snoeiafval uit tuinen)
Deze week wordt in het gebied
Hummelo en Keppel grof groen
afval huis-aan-huis ingezameld en
wel als volgt:
• op 31 oktober a.s. bebouwde

kom van Hoog-Keppel
• op 1 novembera.s. bebouwde

kom van Laag-Keppel en
Achter-Drempt

• op 2 november a.s. bebouwde
kom van Voor-Drempt

• op 3 novembera.s. bebouwde
kom van Hummelo

In het buitengebied wordt op
4 november a.s. het grof groen op
afroep opgehaald. U kunt hiervoor
t/m 2 november bellen naar de
afdeling Bouwen en milieu,
tel .(0575)750287.

In het gebied Hengelo wordt op
8 november in de bebouwde kom-
men van Hengelo en Keijenborg
het grof groen huis-aan-huis inge-
zameld. De inzameling in het
buitengebied en in Varssel en
Veldhoek vindt alleen op afroep
plaats. U kunt hiervoor tot
7 november bellen naar de

afdeling Bouwen en milieu,
tel.(0575)750287.

Het grof groen dient als volgt te
worden aangeboden:
• biedt het afval handzaam

gebundeld aan (geldt ook voor
coniferentakken)

• de bundels mogen niet zwaar-
der zijn dan 15 kg

• de bundels mogen niet langer
zijn dan 1m

• per huishouden mag maximaal
2m2 snoeihout worden aange-
boden

• er worden geen dozen of zakken
met klein groen afval (zoals blad
en gras) meegenomen

• geen afvalhout of zware stron-
ken /boomstammen of bielzen

Het apart ophalen van het grof
snoeiafval maakt het mogelijk dit
afval te composteren, zoals dit ook
gebeurt met de inhoud van de
groene containers.
Het afval dient op de inzameldag
voor 07.00 uur aan de weg te
worden gezet.



UIT DE RAAD

De gemeenteraad vergaderde op
27 oktober j l. Een nieuw fenomeen
deed zijn intrede. Op de agenda
staan vaak vele onderwerpen,
waardoor raadsvergaderingen
soms een hele avond in beslag
kunnen nemen. Voor dat stukken in
de raadsvergadering komen, zijn
ze echter al in de commissie
beleidsontwikkeling aan de orde
geweest. Sommige stukken zijn
daarin zo goed doorgesproken dat
alle partijen het al eens zijn met
het voorstel en het niet nodig is de
discussie in de raadsvergadering
nog eens over te doen. Daarom is
vanaf deze vergadering besloten
aan het begin van de vergadering
aan te geven welke stukken dit zijn
en dat deze als hamerstukken
overeenkomstig het voorstel ak-
koord worden bevonden. Dit maakt
de raadsvergadering korter en is
een voordeel voor de bezoekers.
Immers als zij komen voor een
stuk. weten ze bij aanvang of hun
stuk al direct conform het voorstel
is, is of nog besproken wordt. Tij-
dens deze raadsvergadering zijn
onder meer de voorstellen over
verhoging van de toeristen- en fo-
rensenbelasting, de nieuwe Alge-
mene Plaatselijke Verordening
Bronckhorst, de ontwerpbestem-
mingsplannen Buitengebied
Steenderen 2004; Reigersvoortse-
weg 4 en Buitengebied Steenderen

2005; Zutphen-Emmerikseweg 75
en het planschadeverzoek van de
eigenaren van de woning op het
Kattekolkweg 2 in Zelhem als ha-
merstuk akkoord gegeven. In de
raad is vervolgens gediscussieerd
over de volgende agendapunten:
• Huisvesting van de gemeentelij-

ke organisatie. De raad heeft
aangegeven dat Hengelo en om-
geving de plek moet zijn waar het
nieuwe gemeentehuis komt en
dat het erg belangrijk is dat het
ambtelijk apparaat (met uitzon-
dering van de buitendiensten) in
één gebouw komt. De raad wil
zelf ook een rol in de plannen
voor het nieuwe gemeentehuis
omdat de raad daar ook een
plaats zal krijgen

• Visie op jeugdbeleid. De raad
stemde met de visie in. De partij-

en vinden het van groot belang
dat jongeren mogelijkheden wor-
den geboden om in Bronckhorst
op te groeien tot volwaardige en
zelfstandige burgers. Ze moeten
in de gemeente kunnen leren,
spelen, sporten, uitgaan,
ontspannen en zich cultureel
ontplooien. Het beleid moet ook
gericht zijn op werk, inkomen en
zelfstandig wonen voor jongeren

• Beleid nieuwe landgoederen. In
het voorstel over het nieuwe be-
leid dat moet worden opgesteld
voor de vestiging van nieuwe
landgoederen is de raad ge-
vraagd een aantal uitgangspun-
ten te benoemen. Besloten is te
kiezen voor de Ja, mits variant

• In navolging is het ontwerpbe-
stemmingsplan Landgoed Groot
Otten, Bielemansdijk 1a Zelhem
ongewijzigd vastgesteld

Tot slot
Voor een compleet verslag van de
vergadering zie de website
www.bronckhorst.nl. Donderdag
a.s. vergadert de gemeenteraad
weer. Die vergadering gaat hele-
maal over de financieel technische
kant van de gemeentebegroting
2006. De 'echte' begrotingsbehan-
deling is op 15 december. De
eerstvolgende vergadering van de
commissie beleidsontwikkeling is
10 november a.s.

Scheidend burgemeester
Henk van der Wende bedankt
"Wat een geweldig afscheid van mijn
vrouw en mij als burgemeesters-
echtpaarvan de gemeente Bronck-
horst. Dat begon al op maandag 24
oktober met een hartverwarmend
afscheid van de medewerkers. De
dag daarna is voor ons eveneens
onvergetelijk geworden. Alle onder-
delen waren in orde. De buitengewo-
ne raadsvergadering, ontspannen en
met lovende toespraken. De goed
bezochte receptie daarna met uit-
sluitend hartelijke mensen en de
vele afscheidscadeaus. Kortom, een
mooier afscheid is niet denkbaar.

En als bekroning van dit alles de
toekenning van het ereburgerschap
van Bronckhorst. De eerste erebur-
gervan de nieuwe gemeente, dat is
iets om echt trots op te zijn. De band
met u allen krijgt daardoor een nog
specialere kleur. Bronckhorst blijft
in ons hart gesloten. Hartelijk dank
voor alle fijne contacten en de vele
concrete blijken van waardering. Wij
hopen in de toekomst nog regelmatig
rond te lopen en te fietsen in de ver-
schillende dorpen en niet te verget-
en in het prachtige buitengebied van
onze gemeente."

Nieuw bestemmingsplan Buitengebied Hengelo/Vorden binnenkort ter inzage
Al in 2001 hebben de voorontwerp-
bestemmingsplannen voor de
buitengebieden van de voormalige
gemeenten Vorden en Hengelo in
het kader van de inspraak ter inzage
gelegen.
Dit hegftidestiids eer^stroom aan
reacties opgeleverd. De periode

daarna is vooral gebruikt voor
overleg met vertegenwoordigers van
rijk en provincie. Aanvankelijk waren
deze instanties van oordeel dat de
plannen veel te ruim waren opgezet,
teveel mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen gaven en er te wei-
nig aandacht was voor de bescher-

ming van waardevolle bos- en
natuurgebieden. Dit heeft geleid tot
de nodige aanpassingen. Ook het
Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers en het nieuwe Streekplan
Gelderland 2005 hebben hun invloed
gehad op de inhoud van de plannen.
Na de gemeentelijke herindeling zijn

beide voorontwerpbestemmings-
plannen samengevoegd tot één plan.
Inmiddels is het zover dat het
ontwerpbestemmingsplan 'Buiten-
gebied Hengelo/Vorden' ter inzage
gelegd kan worden, maandag
21 november 2005 in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke

en economische ontwikkeling.
Voorafgaande aan de terinzage-
legging wordt er op donderdag
17 november 2005 een informatie-
avond belegd bij Partycentrum
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo
Gld. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.

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
• Wichmond, 11 en 12 november 2005 van 10.00 tot 19.00 uur, snuffelmarkt, Ludgerusgebouw,

Uselweg 3
• Achter-Drempt, 27 november 2005 van 08.00 uur tot 16.00 uur, rommelmarkt, Zalencentrum

De Boerderie, Zomerweg 28
• Zelhem, 01 januari 2006 van 00.00 uur tot 06.00 uur, nieuwjaarsviering, De Malle Molen,

Dr. Grashuisstraat 3
• Hengelo Gld., 01 januari 2006 van 01.00 uur tot 06.00 uur, nieuwjaarsnacht open, Eetcafé De

Vierjaargetijden, Spalstraat 1
• Hengelo Gld., 01 januari 2006 van 02.00 uur tot 06.00 uur, nieuwjaarsfeest. Grand café de

Egelantier, Spalstraat 44
• Vorden, 24 februari van 18.00 uur tot 01.00 uur, 25 februari vanaf 20.00 uur tot 01.30 uur,

26 februari vanaf 14.30 uur tot 21.00 uur, weekend Kranenburgs Carnaval, Terrein S.V. Ratti,
Eikenlaan 15A

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

Bouwvergunningen
• Baak, Toverstraat ongenummerd, gedeeltelijk veranderen garage naar verblijfsruimte
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 19, gedeeltelijk veranderen winkel/bakkerij
• Olburgen, Olburgseweg 42, geheel oprichten gronddepot
• Zelhem, Akkermanstraat 12, bouw woning
• Zelhem, Cosmeastraat 9, uitbreiden bijgebouw aan woning
• Zelhem, Joh. Vermeerstraat 17, gedeeltelijk vergroten woonkamer
• Zelhem, Kruisbergseweg 28, vervangen dak bestaande woning
• Zelhem, Michelstraat 30, veranderen achtergevel en gedeeltelijk veranderen zijgevel

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Dambroek 20, voor het inpandig verbouwen van een bedrijfsruimte. Het betreft een vrij-

stelling van artikels. Iid1.1.sub a van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Baak 1991', via

toepassing van artikel 8, lid 6. De vrijstelling maakt het mogelijk, dat er een bedrijf in het pand
komt, dat trainingen en cursussen gaat verzorgen. Deze activiteiten beschouwen wij naar aard
en invloed op de omgeving als gelijkwaardig aan de in artikel 2 van het bestemmingsplan
opgenomen bedrijven

Het bouwplan ligt van 3 november t/m 14 december 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Eckhorsterstraat 10, voor de vervangende bouwvan een burgerwoning (geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988')

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Eckhorsterstraat 7, voor de verbouw van een voormalige boerderij tot twee wooneen-

heden (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988').

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 3 november t/m
14 december 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Verleende vergunningen, vrijstellingen en
ontheffingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 24 oktober 2005
• Drempt, Waardeel 24, bouwen berging/garage, verleend met vrijstelling van artikel 19. lid 3

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, in samenhang met artikel 20 van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening

• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 7, gedeeltelijk vergroten woonkamer, verleend met vrijstel-
ling van artikel 19. lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, in samenhang met artikel 20
van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verzonden op 26 oktober 2005
• Hengelo Gld., Akkerwinde 4, bouwen erker, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld,, Akkerwinde 2, bouwen erker, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 24 oktober 2005
• Zelhem, Jaaltinkweg 5, intern vergroten woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
en met ontheffing van het Bouwbesluit (vrije doorgangshoogte binnendeur-kozijnen en vrije
hoogte verblijfsruimte)

Verzonden op 25 oktober 2005
• Halle, Halle-Heideweg 39, plaatsen 2 schuren voor konijnen (zgn. hutten)
• Vorden, Margrietlaan 18, plaatsen schoorsteen
Verzonden op 26 oktober 2005
• Baak. Zutphen Emmerikseweg 141, gedeeltelijk vergroten schuur
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13a. geheel oprichten mestopslag
• Hengelo Gld., 2e Berkendijk 8a, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning
• Steenderen, Tulpstraat 16, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Zutphenseweg 39, vergroten magazijn en winkel
• Zelhem, Lageweg 6, verbouwen woonboerderij, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
en met vrijstelling van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

• Zelhem/Velswijk, Velswijkweg 11a, gedeeltelijk veranderen bedrijfsgebouw, van rechtswege
verleende vergunning

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 1 november 2005
• Halle. Halle-Heideweg 5a, voor verbranding nabij de Halle-Heideweg
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 5, voorverbranding nabij de Kruisbrinkseweg
• Zelhem, Aaltenseweg 6, voorverbranding nabij de Aaltenseweg

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 21 oktober 2005
• Hummelo, Rijksweg 101, voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan (geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied Hummelo en Keppel')

Mogelijkheden voor beroep

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

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Kranenburg, in verband met onderhoudswerkzaamheden is de Parallelweg N 319 in de be-

bouwde kom van 7 t/m 18 november 2005 afgesloten voor het verkeer. Het autoverkeer wordt

omgeleid over de hoofdrijbaan. Het (brom)fietsverkeer via de Horstedeweg, Hamveldsezijweg,
Kerkweide, Eikenlaan en Banenkamp. Het verkeer moet rekening houden met verkeershinder

• Zelhem, in verband met reconstructiewerkzaamheden is de parkeerplaats Magnoliaweg -
Bergstraat vanaf 2 november tot januari 2006 afgesloten voor het verkeer

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

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Zutphen-Emmerikseweg
75b'
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Zutphen-Emmerikseweg 75b' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 3 november t/m 14 december 2005 tijdens openingstij-
den voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op het vestigen van een watersportbedrijf in de bestaande bedrijfs-
bebouwing.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het Ontwerpbestem-
mingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Wet milieubeheer
Melding art. 8.41, lid A Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 3 november t/m 14 decem-
ber 2005 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieu-
beheer ter inzage:
• Bronkhorst. Bakerwaardseweg 13a, voor het oprichten van een inrichting waar dunne mest

wordt bewaard, waarop het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing is
• Hengelo Gld., Varsselseweg 29, voor het veranderen van een melkrundveehouderij, waarop het

Besluit Melkrundveehouderijen milieubeheer van toepassing is
• Hengelo Gld., Varsselseweg 46, voor het van toepassing worden van het Besluit melkrundvee-

houderijen milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting
• Hengelo Gld., Varsselseweg 60, voor het veranderen van een aannemersbedrijf, waarop het

Besluit Bouw- en houtbedrijven milieubeheervan toepassing is
• Hengelo Gld., Winkelskamp 5, voor het veranderen van een sportcentrum, waarop het Besluit

horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheervan toepassing is
• Vorden, Lankampweg 5, voor het van toepassing worden van het Besluit akkerbouwbedrijven

milieubeheer op een al aanwezige inrichting

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschril, en
betreffende de bovengenoemde besluiten.

Mandaat verlenen ontheffingen exceptionele
transporten en het heffen van rechten
B en w hebben besloten om mandaat te verlenen
• aan de algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) voor het verlenen van ontheffin-

gen voor exceptionele transporten, inclusief het heffen van de rechten voor het verlenen van de
ontheffingen

Lurvink
dames en herenkapsalon

Voor onze uesficj/ncj in Steenderen
zijn ivij 01 > zoek naar een enthousiaste.

hairstylist
m/i > (±:i2 uur)

file ons team kan komen versterken.

Als je zowel in teaii]vert)and als zelfstandig
kunt werken, oog voor kwaliteit hebt

en geïnteresseerd hent, schrijf dan naar:

Kapsaïon Luruink. t.a.u. Dianne Roordink,
Ruurloseiueg l G, 7255 Dl 11 lengelo (Gld.)

of mail naar kapsalonluruinkQplanet.nl

Uiteraard macjjc ook ei>en hellen nnur 0:17:1-46 12 64

Ruurloseweg 16 l 7255 DH Hengelo (Gld.)
Dorpsstraat 29a l 7221 BN Steenderen

Opleiding Preventiemedewerker
15 november - Deventer & 22 november - Vorden

Adviesbureau ABC heeft ervaring met het verzorgen van praktische trainingen en heeft
een modulaire opleiding opgezet voor deze functionaris binnen uw bedrijf.
Modulair, omdat niet iedereen immers dezelfde voorkennis en ervaring heeft....
Let op: vanaf l januari '06 wordt op de aanwezigheid van de PM gecontroleerd!

Vooropleiding VCA?

Dan heeft u voldoende
aan een aanvulling op
uw bestaande kennis.
Cursusduur: 4 uur
Tarief: € 125 excl. BTW

Geen VCA vooropleiding?

Dan kunt u gebruik maken van
de mogelijkheid om de basis-
wetgeving en het gebruik
ervan in de praktijk te leren
Cursusduur: 8 uur / € 235 excl.

Op 22 november a.s organiseert ABC in het Dorpscentrum van Vorden voor
beide, modules een opleiding. Inschrijven hiervoor kan vóór 12 november.

(Past de trainingsdatum in Deventer u beter, bel dan svp voor 8 nov)

Bel 0575- 553495, of mail naar info@abcinfo.nl, of fax - 554013

ABC, ook uw partner! Kijk voor detailinfo op www.abcinfo.nl/ARBO

Kantoor Oost Nederland: de Voornekamp 2, 7251 VL Vorden & Gelderhorst 6 - Zutphen



GIBO Groep
Accountants en Adviseurs

Vestiging Vorden, Dienstenweg 3
tel. (0575) 55 14 55, www.gibogroep.nl

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden,

Telefoon (0575) 55 13 12
WWW.BAKKER.NL

Rietdekkersbedrij f J. M. F. Fran sen

Bccklaan 22
7234 SL Wichmond
Tel. 06-1863 7843
of 0575-441900

Nieuwbouw

Reparatie

Onderhoud

Renovatie

Jong Gelre Vorden-WarnSveld is proud to present:
De nieuwe revue van 2005

"Stof tot nadenken"

Rabobank

De revue staat in het teken
van het plotselinge overlijden van de

molenaar Jan poeder. Deze molenaar was tevens de ontdekker van het bekende
[davermeel. Het recept van het davermeel, ook wel de red buil van de achterhoek]

genoemd, is helaas met de as van de molenaar verloren gegaan. Aangezien heel
het dorp leeft van het davermeel wordt het gehele molenbestuur bij elkaar ge-

lroepen om een nieuwe molenaar te vinden die het succes van onze Jan Poeder kar
evenaren. Dit gaat niet zonder slag of stoot en levert vele hilarische momenten

op. Je wordt dan ook meegenomen op de zoektocht na de nieuwe molenaar.

Ook deze revue staat in het teken van een vleugje toneel gecombineerd met een |
wolkje zang en een lepeltje dans. Kortom de moeite van het bekijken waard!!

Te zien op:

MEDO
Loon- Grond en Straatwerk

Onsteinseweg 2 7251 ML Vorden (Medler)
(0575)556870

Vrijdag 4 november

Zaal open 19.30 aanvang 20.00

Dorpscentrum te Vorden

Muziek: DJ Henri

Zaterdag 5 november

Zaal open 19.30 aanvang 20.00

Dorpscentrum te Vorden

Muziek: The Avalanche

Levering van: - Ophoogzand
- Tuinaarde
- Mengkorrelmix 0-6
- Gebroken puin
- Grind
- (Sier-) klinkers
- Bestratingsmateriaal

Tevens voor al uw landschapswerken kunnen wij u
van dienst zijn: - Poelen graven

- Hout versnipperen
- Laanbomen snoeien
- Maaiwerkzaamheden

" Medo geeft de landbouw een karakter ! " \

Kaarten zijn tot 2 november te koop in de voorverkoop bij:

Het Dorpscentrum te Vorden
Autobedrijf Snoot Jebbink te Vorden

Tankstation Weulen Kronenborg te Vorden

(Advertenties binnengekomen via sms)

Te koop:
Bakkerij "Altijd Jong"
met al haar toebehoren.
Vanwege het wegvallen
van het davermeel. Voor
info bel met Willem

Dit is een bericht van
de politie: Wij zullen
aankomende vrijdag en
zaterdag vooral niet op
de Horstenkamp con-
troleren. Komt u daar
dus maar gerust langs..
Ik groet u, namens het
rijk der Nederlanden,
Agent Helmut

Activiteiten Sevraagt:
Wij van de vriendelijk-
ste WW uit Vorden
zoeken nieuwe bijzon-
derheden waardoor ons
dorp toch nog een trek-
pleister kan blijven.,
snik snik!

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT Vorden

TEL 0575-553163 - www.lmbvorden.nl

Het adres voor traktoren-

landbouw/tuin- en parkmachines

Ook zaterdags geopend

IF
TIMMERFABRIEK

jb BESSELINGBV

kozijnen

deuren

interieurbouw

draaivalramen

ramen

trappen

winkelbetimmeringen

schuifpuien

alle voorkomende

timmerwerkzaamheden

Koekoekstraat 5
7233 PB Vierakker
Telefoon 0575-520881
Telefax 0575-526662
www.timmerfabriekbesseling.nl

ABC TA

GROOT ENZERINK v.o.f.
Loonbedrijf

Voor al uw Loonwerk

| Van en V o o r b o ëTëTT]

• Voeders
• Zaai- en pootgoed
• Meststoffen
• Managementadvisering

• advisering

Postbus 91, 7240 AB Lochem

tel.: 0573 28 88 00 fax: 0573 28 88 99

www. abcta.nl info@abcta.nl Deldenseweg 13 - 7251 PN VORDEN
Tel: 0575-551571 -Fax 0575-553996

Kerkstraat 3
7251 BC Vorden

Tel. (0575) 55 15 19

€ 7,75 afhalen € 6,50

Sfeervolle histro

Zonnig rerras, liuiu-n i-tvn mogelijk!
I t a l i aanse IJssalon ( 1 H Mimki-n schi-pijs)

Ji. 17. - 2 2 . uur

wo. t/m za. 11." - 22.v uur

zo. 11.1' - 22. ' uur
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LKEUKENS

^SANITAIR

^B TEGELS

W NATUURSTEEN

f ROLLUIKEN

NIEUWSTE

KEUKENMODELLEN

EXCLUSIEVE WAND- EN

VLOERTEGELCOLLECTIE

zie: WWW.SHOWROOMKEUKENS.NL

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

DE CITROEN CADEAUWEKEN
BIJ RUESINK.

\~>£.

Norm
Cadeaukoi

Nu vanaf

hè Urban :

€ 11.690
€ 700

€ 10.990
per maa imu O.QOOkm

. lorh&ud i.-n c., itroën

De Citroen V_»O. La vie
«r

Normaal vanaf: €13.190
Cadeaukorting: € 800

Nu vanaf €12.390
F';.i;'k W,' ' ' : iand r fï! • ' • : •••
garantie,

De Citroen v^^r. Technologie komt tot leven.

€ 18.490
€ 1.250

€ 17.240

Normaal vanaf:
Cadeaukorting:

Nu vanaf

Jtroên t^D. Technologie waar u wataar

Normaal vanaf: € 26.590
Cadeaukorting: € 2.000

Nu vanaf € 24.590
<>d;!vj -nm-nq voor

Eurocasion

5 NU OP
GEBRUIKTE
EN DEMONSTRATIE

AUTO'S

LPG
VOOR

( ,599,00 EURO
MONTAGE

t. l

auto's vanaf 7500 CUYO
vraag naar de voorwaarden

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

S RUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetinchem, tel. 0314-323500.

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

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

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

Laarstraat 33, Goor, tel. 0547-274018.

www.ruesink.nl CITROEN
'Uitsluitend verkrijgbaar op de Ligne Prestige. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Elke nieuwe Citroen heeft 2 jaar
fabrieksgarantie, 3 jaar Citroen Assistance en 12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 4,1 L/100km (24,4 km/L) tot 10,0 L/100km (10,0 km/L). CCVuitstoot varieert van 108 tot 238 gr/km.
Financieringen worden verstrekt door Citroen Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. De acties zijn geldig t/m 31 december 2005. Uiterste registratiedatum is 28 februari 2006. Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de
actie deelnemende Citroen verkooppunten. Fleetklanten zijn uitgestoten van deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total. Bel voor informatie
gratis 0800 - 022 60 90 of kijk op www.citroen.nl

KESEKVEEK VOOK

ibtp-

vanaf 14.00 uur

3-gangen keuzemenu van onze

rcirWî ^elfc^u/w r̂ € 15,00 p.p.

kinderen t/m 6 jaar € 7„50 pp.

of

28,50 PP
kinderen t/m 6 jaar € 12,50 p.p.

vanaf 16.00 uur alleen op reservering.

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

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

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grofe groepen graag reserveren.
Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

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

Aan Usselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

IE5EN
SCHOENMODE

puimr
Sportsokken

6,W«hK0314)681378
DorpwIrMt 4,Vorden(0575)553006

www.Giesen.Shoe8.ni QQtesenQShoe8.nl
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OOK VOOR STRAATWERK
MASSELJIMK B.V,

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

We beschikken ovr
park en diverse transportmogelijkheden. Voor
het grondwerk hebben we ondermeer diverse
soorten kranen, hydraulische graaf machines,
bobcats, tril- en rijplaten en een mobiele puin-
breker :Onze: transportmiddelen bestaan onder
andere uit vrachtauto's, diepladers. trailers,
container- en zandwagens.

Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen (0575-451502) of kunt u terecht op
onze website (www.masselinkbv.ni).

MASSELINK
LOON-, SLOOP- EN GRONDVERZETBEDRIJF

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

Bouwteam Hamergroep is een ontwikkelende aannemer gevestigd in Borculo. Met ca 20
fte's zijn wij actief in de nieuwbouw, verbouw, onderhoud en utiliteitsbouw. Door toename van
projecten voor nu en de toekomst zoeken wij blijvende versterking van ons team. Zowel in
de uitvoering als in de aansturing.

(Assistent) uitvoerder (-s)

Werkvoorbereider / calculator

Assistent uitvoerder (-s)
Als assistent uitvoerder voer je in opdracht van de uitvoerder taken uit. Tevens word je in staat
geacht kleine werken volledig te begeleiden.

Uitvoerder (-s)
Als uitvoerder ben je redelijk tot goed bekend met de computer. Houd je van het presteren
onder druk en werk je motiverend naar werknemers en onderaannemers. Je bent communi-
catief vaardig, en onder jouw takenpakket vallen onder andere: uittrekken van tekeningen
voor materiaalstaten, afroepen van materialen, aansturen van bouwplaatsmedewerkers en
urenregistratie. Je bent zeer klantvriendelijk en streeft naar maatwerk voor de individuele
opdrachtgever.

Werkvoorbereider
Als commercieel technicus heb je (ruime) ervaring in de bouw. Je functioneert direct onder,
en legt verantwoording af aan, de directeur Evert Jan Hamer. Je bent verantwoordelijk voor
de passieve acquisitie. Je bereid projecten voor, je werkt projecten uit en begeleidt deze
vanaf kantoor. Je bent actief bezig met planningen, klantcontact, begrotingen, inkopen, voor-
en nacalculatie en je bent verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van een project.
Je bent goed bekend met het Officepakket, waaronder Word en Excel, en bent communicatief
zeer vaardig.

Herken jij je in één van deze profielen? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:

it BOUWTEAM HAMERGROEP
t.n.v. E.J. Hamer
Parallelweg 15a
7271 VB BORCULO
E hamer@hamergroep.nl
T (0545) 27 13 62

Aannemersbedrijf

* Vuren panlat 0,35 per meter
* Vuren 5x7 cm 1,22 per meter
* Vloerplaat 10,00 per m

2 Lid van

LIJSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Voegbedrijf

GEBR. LOHSCHELDER
Gespecialiseerd in:

• uithakken van oud
voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
•a (0544) 37 70 08

BORCULO
« (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

AAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!
GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

Verdien(

«?i-:JM

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek-

kelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en

wandafwerking. Uw voordeel: € 25.- per man per dog.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 1 5 jaar het

lage BTW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

^ een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Bessels
SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

D E W I N T E R S C H I L D E R , V O O R D E L I G E R D A N U D E N K T

van de rol!
Meer dan 100 rollen vinyl en

tapijt uit voorraad leverbaar!

Kliklaminaat VitaLity
Inclusief folie, ondervloerplaten, plakplinten
en leggen. Zwaar woonkamergebruik,
met 15 jaar garantie.

Per m2 alleen bij ons

VORDEIM
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

www.helminkmeubelen.nl

ElBERGEIM
J.W. Hagemanstmat 3
Tel. 0545-474190

M A A K T HET M O O I E R BIJ U T H U I S

Hengelosestraat 61 • 7256 AB Keijenborg
Telefoon (0575) 46 15 15 / 06-51 220 150

NATUURSTEEN,
SFEERMAKER VOOR
BINNEN EN BUITEN.

Keukenbladen • Badkamerbekledingen
Wastafelbladen • Balie- en tafelbladen

Schouwen • Vloeren • Trappen
Gevelbekledingen etc.

natuursteen

Snelliusstraat 32 7102 ED Winterswijk T0543 513388
Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem T0314 383107

www.decorbeel.nl

Reparatie

Revisie
Stemmen

Piano transport

RM nMÉnU

W. Bal
WWW.BALP8ANOS.NL

Muraltplein 42 • Borculo • Tel. 0545 27 24 91

Praktijk voor Energetische Therapie

In mijn praktijk behandel ik mensen met:

lichamelijke en emotionele klachten.

De therapie bestaai uit:
* homeopatischc middelen
;i: voedingsadviezen
:; voedingssupplementen
* emotionele inicgralie therapie om blokkades op Ie hellen

* bachbloesemremedie

Behandeling van kluchten /oals:

* allergie - hooikoorts
:': hoofdpijn - migraine
:!: reuma - arritis
* darmklachten

* slaapproblemen
:|: stress - luim out

* huidproblemen - ec/cem
:i; kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen"
* over - ondci gewicht
* depressie - angsten

* concentratieproblemen
* hormonale kluchten - ovcrgangskluc hlen
* rugklachlen - eet.

Voor hel inukeii van een ulspruak of meer informatie:

Knergeliscl i Tl ieru[H' i i le
Joke Kempcrs, telefoon: 0575 - 4 1 1 ( . ) .",<.)
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Bij koersbal kan iedereen meedoen" Consequenties Vogelgriep
in uw omgeving

De zes verzorgingstehuizen van Stichting Markenheem streden vorige
week woensdag om de koersbaltitel. De eerste onderlinge koersbal-
wedstrijd werd gehouden in woonzorgcentrum De Bleijke. Zeventig
deelnemers deden mee. Het meedoen en de gezelligheid was het
belangrijkste. Het team van het Zelhemse tehuis De Zonnekamp pakte
de meeste punten en ging met een grote beker naar huis.

Koersbal is een activiteit die veel
wordt gespeeld in tehuizen. Sommige
teams speelden ook al eens eerder te-
gen elkaar. Zo is het idee ontstaan om
een onderling toernooi te houden
voor alle zes tehuizen van Marken-
heem.

Koersbal is nog het beste te vergelijken
met jeu de boules. Op een groene vil-
ten mat van acht meter lang en twee
meter breed wordt een klein wit balle-
tje (de jack) gerold. Dit balletje is het
mikpunt waar de grote ballen zo dicht
mogelijk terecht moeten komen. Het
zwaartepunt van de ballen zit niet in
het midden, maar aan één van de zij-
kanten. Bij het gooien maakt de bal
een curve. Met een boog rolt de bal
naar het mikpunt.

Na ontvangst met een drankje en een
warme maaltijd volgt de kennisma-
king van de zes teams door middel
van een videofilm. Vooraf waren er op-

names gemaakt van de zes tehuizen
waar koersbal wordt gespeeld. Op de
ze manier kregen de aanwezigen een
goed beeld van de straat, plaats en hoe
de andere woonzorgcentra eruit zien.
Activiteitenbegeleider Johan Nahuis
van De Bleijke: "De Stichting Marken-
heem praat vaak over de zes huizen.
Door deze prestatie krijgen de bewo-
ners deze huizen ook te zien en heb-
ben ze een beter gevoel dat ze samen
een geheel vormen". Het 'wij gevoel'
was op de film al merkbaar. Dit werd
nog meer verstevigd tijdens het toer-
nooi waar volop mogelijkheden waren
voor onderling contact met de bewo-
ners van de tehuizen.

Langs de speelmat zaten veel ouderen
en belangstellenden om het spel te
volgen. Op een groot scherm waren de
tussenstanden te lezen. De koersbal-
lers werden enthousiast aangemoe-
digd door de supporters. Op de galerij
van de eerste verdieping hadden sup-

porters van de Croonemate een mooi
overzicht. Met een spandoek: Er is niks
aan te doen, Croonemate kampioen!
hadden ze alle vertrouwen in hun
team.

De deelnemende teams werden ver-
deeld in twee poules. Een wedstrijd be-
staat uit twee teams van elk vier spe-
lers die om en om tegen elkaar spelen.
Elk teamlid gooit een bal. Er is volop
spanning als de laatste bal wordt ge-
gooid. Soms is er dan een heel ander
spelverloop als de bal tegen de andere
ballen rolt.

De locatiemanagers Bart Bouwhuis en
André Endeman zijn de scheidsrech-
ters. "We hebben de wedstrijd goed in
de hand", lachen beiden als ze ge-
vraagd worden over hun rol als arbi-
ter.

Tot het laatste moment blijft het toer-
nooi spannend. De finale gaat tussen
het Doetinchemse Croonemate en De
Zonnekamp. Het Zelhemse woonzorg-
centrum De Zonnekamp wint de par-
tij met 14-3 en krijgt de beker uit-
gereikt door André Endeman.

Hij bedankt de teams en begeleiders,
de organisatie (de zes activiteitenbege-
leiders) en het keuken personeel van
De Bleijke. Het koersbaltoernooi werd
afgesloten met een broodje. Voor de
ouderen was het een lange en ver-
moeiende dag. Maar iedereen ging na
afloop tevreden terug naar haar eigen
woonzorgcentrum.

UITSLAGEN:
1. De Zonnekamp, Zelhem, 18 punten.
2. Schavenweide, Doetinchem, 18 pun-
ten (beter onderlinge resultaat).
3. Croonemate, Doetinchem, 13 ptn.
4. Hyndendael, Hummelo, 11 punten.
5. Maria Postel, Keijenborg, 10 punten.
6. De Bleijke, Hengelo, 4 punten.

Mobiliteitsdag
bij Profile Bleumink in Vorden
Op dinsdag 15 november organi-
seert Profile Bleumink samen met
de Infoplusbus (Een initiatief van
het nationaal fonds Ouderen.) een
mobiliteitsdag op het marktplein
in Vorden.

Profile Bleumink richt zich sinds kort
op mobiliteit voor senioren met bewe-
gingsproblemen. Met een grote keuze
in scootmobielen en elektrisch onder-
steunende fietsen biedt zij haar senio-
ren klanten nu meer bewegings-
vrijheid en hiermee een oplossing om
van het leven te blijven genieten. Veel

senioren komen steeds minder buiten
omdat zij slecht ter been zijn en daar-
door angstig zijn om te struikelen of
te vallen over de vele obstakels die zij
op hun pad tegen komen. De Freerider
scootmobielen bieden een fantasti-
sche oplossing voor mensen die niet of
nauwelijks meer buiten komen en
hierdoor vereenzamen in hun woon-
omgeving. Door de scootmobielen zijn
ze in de gelegenheid om zelfstandig
hun sociale contacten te onderhou-
den of lekker buiten van het zonnetje
te genieten. Bij Profile Bleumink treft
u naast de scootmobielen, waarvoor

geen rijbewijs nodig is, ook diverse
elektrisch ondersteunende fietsen aan.
In de Infoplusbus bevinden zich ver-
der een aantal items die het leven van
de ouderen onder ons kunnen veraan-
genamen. Zo zijn o.a. scootmobielen
en rollators, een microcar, een mobie-
le telefoon, het hulpmiddelen advies
centrum, woonzorg Nederland, sani-
taire hulpmiddelen en de stichting
Seniorlink aanwezig in de bus. Op 15
november vanaf 10.00 uur stelt Profile
Bleumink samen met de Infoplusbus
u in de gelegenheid om de diverse ver-
voersmiddelen eens uit te proberen.

Iedereen heeft al via de landelijke
media informatie gekregen over de
Vogelgriep. De Graafschap Dieren-
artsen zet onderstaand op een rij
wat dit nu voor u betekent.

Alle vogels zijn in meer of mindere
mate gevoelig voor de vogelgriep. Kip-
pen en kalkoenen zijn het meest ge-
voelig. Watervogels zoals eenden, gan-
zen en zwanen zijn minder gevoelig.
Dieren kunnen besmet raken via di-
rect contact met zieke dieren, via hun
mest of door stof uit besmette stallen
(denk aan schone laarzen). Momenteel
heeft de EU besloten dat er nog niet
geënt mag worden tegen de vogel-
griep, indien dit verandert kunt u bij
ons terecht voor de enting.
Wel heeft de EU voor onderstaande vo-
gelsoorten de volgende verplichte
maatregelen getroffen:
- kippen, kalkoenen, kwartels, parel-

hoenders
- eenden, ganzen en zwanen
- voor consumptie gehouden duiven

(vleesduiven)

U woont binnen een straal van l
km van een foerageer- of waterge-

bied van (trek)vogels en buiten de
bebouwde kom?
- Afschermen van de uitloop; boven-

kant geheel afsluiten bijv m.b.v. een
plastic zeil en de zijkanten m.b.v.
gaas of netten

- Of volledig binnen houden

U woont niet in de buurt van een
foerageer- of watergebied van
(trekvogels of binnen de bebouw-
de kom?
- De uitloop aan zijkanten afscher-

men met behulp van netten of gaas
is voldoende

- Is dit niet mogelijk, dan volledig bin-
nen houden

Omdat de regelgeving regelmatig kan
wijzigen, verwijzen wij u voor de exac-
te gebieden naar www.minlnv.nl. Hier-
op zijn duidelijke kaarten opgenomen
met de betrokken gebieden. Via deze
website kunt u op de hoogte blijven
van de laatste ontwikkelingen.
Mochten er verder nog vragen zijn of
heeft u het idee dat u dieren ziek zijn
dan kunt u altijd contact opnemen
met De Graafschap Dierenartsen
(0575) 55 12 77.

Pak 's an voor Pakistan
"Pak 's an voor Pakistan" is het
motto van benefietoptredens in
Zelhem naar aanleiding van de
aardbeving in Pakistan en de in-
zamelingsactie op tv.

Op drie locaties, te weten cultureel
centrum de Brink, 't Witte Paard en
de NH kerk in Zelhem start om 14.00
uur het programma met optredens
van o.a. vocal group Eigen Wij s uit
Lochem, het Christelijk mannenkoor
Zelhem, Gerie Groot Zwaaftink uit
Vorden, huisvrouwenorkest De Boe-
rinnekes uit IJzervoorde, de 9-koppi-
ge band Upsesjun uit Doetinchem en
omstreken, Harmonieorkest Prinses
Juliana uit Zelhem, Jailshakers (rock
and roll), folkloristische dansgroep
De lesselschotsers, organist Wilbert
Berendsen en anderen.

Elk optreden duurt een half uur en
het publiek wordt getrakteerd op
muziek, zang, cabaret en dans.

Daarna wordt het publiek in een
kwartier in de gelegenheid gesteld
van locatie te wisselen voor een op-

treden naar keuze. Op deze manier
zijn er 12 zang-, dans- en muziek-
groepen die in een half uur tijd het
beste van zichzelf laten horen.

Na elk optreden wordt er met de pet,
maar nog liever een grote diepe
hoed, rond gegaan. Om 16.45 uur is
het programma afgelopen.

Een gedeelte van de opbrengst van
de verkoop van de drank gaat ook
naar Pakistan. De medewerkers ho-
pen op een massale opkomst, zodat
met het geld voldoende tenten ge
kocht kunnen worden, voordat de
winter begint of brandstof om de he-
likopters te laten vliegen. Het geld
zal worden gestort op giro 800800.

Als er nog mensen zijn die graag een
(zang-, dans- of muzikale) bijdrage
willen leveren, kunnen ze contact
opnemen met Harriët Hiddink, tel.
(0575) 45 19 37 / (06) 53 32 60 39 of
Gert Hiddink, tel. (0575) 45 13 05.
Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers
die hand- en spandiensten willen
verrichten.

Ook jonge kinderen niet meer los in auto

Nieuwe regels beveiliging
kinderen in auto's
Vanaf l januari 2006 gelden er nieuwe
regels voor de beveiliging van kin-
deren in auto's door autogordels en
kinderzitjes. De voornaamste nieuwe
regels op een rijtje.

Kinderen van O tot 3 jaar
verplicht in zitje
Ook kinderen van nul tot driejaar, die
vroeger 'los' in de auto mochten zitten,
moeten nu in een goedgekeurd kin-
derzitje beveiligd zijn. (Let u bij de keu-
ze van een zitje meer op het gewicht
van uw kind dan op zijn leeftijd!)

Kinderen kleiner dan 1,35 meter
Kinderen kleiner dan 1,35 meter
moeten in de auto zowel voor- als
achterin altijd een goedgekeurd zitje
gebruiken of een zittingverhoger in
combinatie met een autogordel.

Inzittenden groter dan 1,35 meter
Kinderen en volwassenen die groter
zijn dan 1,35 meter moeten voor- en
achterin (mits die achterin gemon-

teerd zijn, natuurlijk) een autogordel
dragen.

Kinderzitje? Niet bij airbags!
Airbags die bij een botsing worden
'opgeblazen' kunnen levensgevaarlijk
zijn voor de kinderen die in een
kinderzitje op de betreffende plaats
zitten. Daarom mag op plaatsen met
een airbag geen kinderzitje worden
geplaatst, tenzij die airbag kan wor-
den uitgeschakeld. Dat moet u dan
niet vergeten!

Geen gordel meer
achter de rug langs
Vroeger mocht in bepaalde gevallen
het deel van de gordel dat over de
schouder en schuin over de borst
loopt achter de rug om worden geleid.
Dat mag straks niet meer.

Wel mogen dan (goedgekeurde) gor-
delgeleiders worden gebruikt om de
gordel op de juiste schouderhoogte te
brengen.
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Wild eten in

Restaurant 't Wolfersvccn

Naast onze uitgebreide wildkaart, met wild zoals
u het wilt, organiseren wij speciale

Culinaire buffetavonden met een keur aan
wildgerechten op 19, 23 en 24 november

De avonden, vanaf 18.00 uur, starten met een
feestelijk huisaperitief en amuseparade.
Daarna een voorgerechtenbuffet, soep,
hoofdgerechtenbuffet en dessertbuffet.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u ons
bellen (0314) 62 1375

Ruurloseweg 38,
Zelhem
Tel: (0314) 621375
www. wolfers veen. nl

N001 NBOOMuv
E K T R O T E C H N I S C H B E D R I J F

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch
gebied is dit uw vertrouwde adres. Lid van

Rijksweg 34a, DREMPT Tel: 0313-472911

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

www.hansrijntjes.nl
ApOPHUIS

^ •̂•••••W -v- A Ls «t l 4* ft k- *vm a k e l a a r s
REGIO^Ë'BANK1^**"%•f

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

^^^ GLOBESECURITV

Ons oog, uw veiligheid

• Horeca
• Hostesses
• Evenementen
• Barpersoneel
• Verkeersregelaars
• Beveiling met honden

Slangenburgweg 2
7021 JK Zelhem

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

Internet www.globegroup.nl

organisatiebureau

'TRASINKvoF

Wij organiseren:

*tuinfeesten

*themafeesten

* bedrijfsfeesten

^buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren
wij maken er een feest van.

Hummelo, de Zuylenkamp 37,6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax0314-381147

E-maikorganisatiebureau@het-rasink.nl
www.het-rasink.nl

Collecteren tegen
Nationale ramp

In de week van 7 t/m 12 november zal er weer gecol-
lecteerd worden voor de Stichting Alzheimer
Nederland. In heel Nederland gaan dan ruim 20.000
collectanten de straat op. Met de opbrengst van de
collecte werkt Alzheimer Nederland aan de ernstige
problematiek rond dementie in Nederland. Onder-
zoek is zeker noodzakelijk, want dementie dreigt uit
te groeien tot een Nationale ramp.
De plaatselijke organisatie is nog op zoek naar extra
collectanten. Mocht u nog een paar uurtjes tijd over
hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. Han
Waarlo, tel. 0314-623025.

€/ 11 .00 gevuld met feta en olijven

IfflH B M
SAIAOE VIOB 01FHSIDAGÏN

t> 0. UU perptnocn

€9.50

HOGE VOORT
Q AUTOWASCENTRUM

) T A N K S T A T l O N

Gilden weg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

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

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

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

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

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

(kleine) trucks

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

Thuiszorg

Rijnen Issel

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
• PGBzorg
• 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.

VOON ZORGVOORZIENING

www.thuiszorgrijnenijssel.nl

Bouwen -
modern, historisch, karakteristiek,

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries

is een traditierijke onderneming met

125 jaar ervaring in de bouw.

Kennis van generaties heeft ons

een grote voorsprong gegeven.

Ervaring en vakmanschap verruimen

de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken.

Kunde en kennis over oude en nieuwe

technieken in nieuwbouw, verbouw,

renovatie en onderhoud sluiten

soepel aan bij de specifieke wensen

van de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw Woonboerderij Zelhem Restauratie NH-kerk Hummelo

Timmer- en aannemersbedrijf

DE VRIES
Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248 - www.devrieshummelo.nl



Voetbal

Ratti
SC MEDDO l - RATTI l
Zondag 30 oktober nam Ratti l het in
een uitwedstrijd op tegen Sportclub
Meddo, dat op de ranglijst net boven
Ratti stond met een gelijk aantal pun-
ten. Voor Ratti dus zaak om drie pun-
ten te halen om aan te haken bij de
middenmoot. Ratti-trainer Kattenbelt
stuurde daarom zijn manschappen
het veld in met een verrassend aanval-
lende opstelling.
Meddo had vanaf het beginsignaal
duidelijk moeite met de aanvallend
strijdwijze van Ratti en Ratti had het
beste van het spel. Na een minuut of
20 zag Ratti het veldoverwicht be
loond met een treffer. Na een goede
aanval werd linkerspits Michiel Gudde
alleen voor de doelman van Meddo ge-
zet. Michiel Gudde ronde zorgvuldig
af. Ook na de openingstreffer bleef
Ratti de betere ploeg. Al snel werd het
2-0 voor de groen-witten uit Kranen-
burg. Een goede corner van Mario
Roelvink werd onberispelijk ingekopt
door Oscar Overbeek. ,
Na rust had Ratti het ineens moeilijk
met Meddo, dat alles op alles zette om
de achterstand ongedaan te maken.
Toch waren in eerste instantie de beste
kansen in de tweede helft voor Ratti.
Ondermeer Antoine Peters zag zijn
inzet gekeerd door de doelman van
Meddo en Jan Groot Jebbink had wei-
nig geluk met een lobje dat net over
de deklat verdween. Ratti verzuimde
de 3-0 op het scorebord te zetten en uit
een scrimmage voor de Ratti-goal
scoorde Meddo tien minuten voor tijd
zelfs de aansluitingstreffer. Daarvoor
had Ratti-doelman Bert-Jan Kolkman
al een aantal goede reddingen ver-
richt. Kort na de aansluitingstreffer
scoorde Meddo tot overmaat van ramp
ook nog de gelijkmaker waardoor na
90 minuten beide ploegen met één
punt het veld af konden. Gezien het
wedstrijdverloop was een puntende
ling terecht al deed Ratti zich tekort
door op de valreep nog de voorsprong
weg te geven.

UITSLAGEN
weekend29/30 oktober:
Zaterdag: Ratti 4-AZSV12 1-1, Ratti Cl-
Erica '76 C2 2-5, Ratti Dl-Almen Dl 0-
9, Ratti El-Wolfersveen E2 4-0, Brum-
men B2-Ratti BI 1-1 (gestaakt), Steen-
deren E3-ratti E2 4-0, AZSV F6-Ratti Fl
0-10.

Zondag: Ratti 2-SVBV 4 0-7, Ratti 3-
Ruurlo 5 \A, Ratti DA1-SHE DA1 3-5.

PROGRAMMA
THUIS zaterdag 5 november: Ratti Bl-
Vorden B2, Ratti E2-Vorden E5, Ratti
Fl-WL F2 / zondag 6 november: Ratti
1-SVBV l FA Pouw.
UIT zaterdag 5 november: Schalkhaar
C4-Ratti Cl, CJV 'ers Dl-Ratti Dl, Vor-
den E6-Ratti El / zondag 6 november:
Wolfersveen 3-Ratti 2, DEO 3-Ratti 3,
Voorwaarts T DAl-Ratti DA1.

RATTI DAMES
Ratti l - SHE l
Afgelopen zondag stond het duel te-
gen SHE op het programma. De eerste
tien minuten van de wedstrijden wa-
ren vooral chaos. Ratti had moeite
met het spel van SHE en liet hun het
spel maken. Aanvallend kwam Ratti
er wel een paar keer goed uit. Een
voorzet van Kelly Peters werd geplaatst
afgemaakt door Mariëlle Peters en
daardoor kwam Ratti op een voor-
sprong: 1-0. SHE maakte nog geen tien
minuten hierna de gelijkmaker. Ratti
probeerde de draad weer op te pakken.
Onze specialist qua cornerballen wist
wederom te scoren uit een corner. Ger-
rie Brummelman draaide de bal per-
fect in de hoek. Met een 2-1 stand werd
de rust bereikt. Na de rust was het SHE
dat feller en attenter uit de kleedka-
mers kwam. Bij Ratti was het allemaal
net niet. Passen kwamen niet over en
de duels werden verloren. SHE wist
hier heel goed van te profiteren en
wist binnen tien minuten de achter-
stand om te zetten in een voorsprong.
2-3. Met nog ruim een half uur te spe
len konden de dames van Ratti nog
flink aan de bak. SHE zat beter in de
westrijd en de achterhoede van Ratti
bleef onder druk. In de 57e minuut
was het toch weer SHE dat tot scoren
kwam en Ratti had het nakijken: 2-4.
Een kwartier voor tijd wist Rianne
Meijerink de schade te verkleinen. Een
cornerbal werd mooi binnen gekopt:
3A. Gezien de hele wedstrijd was er
niet de overtuiging om nog voor een
gelijkspel te gaan en het laatste doel-
punt van de wedstrijd was dan ook
niet aan Ratti zijde. Het was SHE dat
de wedstrijd op slot gooide met de 3-5.
Ratti is koploper af (en niet meer onge-
slagen) en had een duidelijke off-day.
De taak van de dames van Ratti om de
ze wedstrijd snel te vergeten en aan-
staande zondag de draad weer op te
pakken uit tegen Voorwaarts.

Vorden
VORDEN - CONCORDIA(W) 3-3
Vorden verloor zondag in blessuretijd
twee punten tegen de ongeslagen kop-
loper van de 4e klasse C.
Vorden bleek niets voor de Wehlena-
ren onder te doen. Integendeel Vorden
was de betere ploeg en het had recht
op de volle winst.
Een mooie pot voetbal op een mooie
nazomerse dag daar was het talrijke
publiek voor gekomen. Men heeft
waar voor haar geld gehad, want het
was een aantrekkelijke wedstrijd.
Voor het begin van de wedstrijd maak-
te voorzitter Vrielink bekend, dat ook
het volgende seizoen trainer Jan Lig-
tenberg aan Vorden verbonden blijft.
Al in de openingsfase bleek, dat het
sterkste wapen van Concordia de
counter is. Snelle spitsen en midden-
velders die over een goede pass be
schikken.
Vorden had geen ontzag voor de onge
slagen koploper en begon direct met
offensief voetbal. Vooral het midden-
veld was bij Vorden sterk bezet, waar-
bij vooral Joris Platteeuw en jeugdspe
Ier Tim van den Berg van zich deden
spreken. Hoewel Vorden veel druk
naar voren zette kon het geen opening
vinden in de verdedigingsmuur van
de Wehlenaren. Concordia loerde op
de counter en daar tuinde Vorden in
de 20e minuut in. Uit een afgeslagen
aanval van Vorden werd de supersnel-
le rechterspits bereikt en Vorden keek
onverdiend tegen een 0-1 achterstand
aan.
De geelzwaten lieten het er niet bijzit-
ten en kregen ook scoringskansen. In
de 30e minuut speelde Tim van den
Berg zich goed vrij en zijn inzet werd
door Hugo van Ditshuizen langs de
reeds verslagen keeper gewerkt: 1-1.
Vorden verhoogde het tempo en speel-
de subliem voetbal. Het creëerde zich
in de resterende vijftien minuten voor
de pauze meer dan een handvol doel-
rijpe kansen.
Doelman Jarno Besselink had al enke
Ie keren hulp nodig gehad op de doel-
lijn, toen ArnolNorde hem omspeelde
en met een lob de bal in het lege doel
probeerde te deponeren. De bal werd
echter onderschept. Even later kreeg
Vruggink in de rebound de kans om
op voorsprong te komen, maar de
doelman wist in een reflex de bal voor
de tweede keren uit het doel te wer-
ken.
Soms wil de bal er dan ook gewoon
niet in, want zowel Arnold Norde als
Hugo van Ditshuizen troffen de lat.

In de tweede helft waren de beide
ploegen wat meer aan elkaar gewaagd
en gingen beide voor de overwinning.
In de 52e minuut pikte Arjan Vrug-
gink laconiek de doelman de bal af en
scoorde koelbloedig de 2-1.
Vorden probeerde het spel te controle
ren, maar daar wenste Concordia niet
aan mee te werken, want het ging fel-
ler de duels aan. De 2-2 werd overigens
gescoord uit een vrije trap, die tot ie
ders verrassing en zeker van die van
Mark Borgonjen in het net verdween.
Zo'n vrije trap dat kan ik ook moet Jo-
ris Platteeuw gedacht hebben, want
drie minuten later joeg hij de bal na-
genoeg op identieke in de kruising.3-2
Toen iedereen dacht dat de punten in
de knip zat scoorde Concordia diep in
blessuretijd toch nog de gelijkmaker
uit een scrimmage.

UITSLAGEN
Zaterdag 29 oktober: Vorden Al-SKVW
Al 4-0, Warnsveldse Boys Bl-Vorden BI
1-3, Vorden B2-SCS BI 3-6, AZC Cl-Vor-
den Cl 3-5, Vorden C3-Eerbeekse Boys
C4 1-5, Vorden Dl-VIOD D2 (H), Vorden
D2-Rheden D2 2-2, DVC '26 D9-Vorden
D3 5-2, Vorden El-SBC '05 El 8-1, HC
'03 El-Vorden E2 3-4, Keijenburgse
Boys E2-Vorden E3 1-6, Vorden E4-
Brummen E5 9-0, Vorden E5-Pax E5 5--
l, Vorden Fl-Pax Fl 0-8, Pax F3-Vorden
F2 7-0, Concordia-W F5-Vorden F3 1-12,
Vorden F4-DZC '68 F5 0-5.
Zondag 30 oktober Vorden 1-Concor-
dia-W l 3-3 ,Vorden 2-Silvolde 2 4-2,
Vorden 3-Reunie 3 1-1, Be Quick Z. 6-
Vorden 4 7-0, Brummen 6-Vorden 5 7-
2.

PROGRAMMA
Zaterdag 5 november: Longa '30 A2 -
Vorden Al, Vorden BI - Victoria Boys
BI, Ratti BI - Vorden B2, Vorden Cl -
Overwetering Cl, WHCZ C3 - Vorden
C2, Vorden C3 - WHCZ C4, SDOUC Dl
- Vorden Dl, SCS Dl - Vorden D2, Vor-
den D3 - Groessen D3, Vorden E2 - Be
Quick Z. El, Vorden E3 - Wolfersveen
El, Warnsveldse Boys El - Vorden El,
SBC '05 E2 - Vorden E4, Ratti E2 - Vor-
den E5, Vorden E6 - Ratti El, Vorden
Fl - Brummen Fl, Be OjLiick Z. F2 - Vor-
den F2, Vorden F3 - Warnsveldse Boys
F5, VIOD F5 - Vorden F4.
Zondag 6 november: Winterswijk l -
Vorden l, Lochem SP 2 - Vorden 2, AZC
4 - Vorden 3, Vorden 4 - Helios 5, Vor-
den 5 - Steenderen 4.

Volleybal

Hoveniersbedrijf en bestratingsbedrijf Jeroen Bleumirik, shirtsponsor van Ratti 2, heeft woord gehouden. Vorig seizoen nog voorzag
deze sponsor het elftal - waarin hij zelf ook speelt - van nieuwe shirts. Daarbij deed hij in een onbewaakt ogenblik de uitspraak ook voor
trainingspakken te zullen zorgen als Ratti 2 het seizoen 2004-2005 in elk geval op de zesde plaats zou eindigen. Dat was niet tegen
dovemansoren gezegd. Afgelopen zondag kwam Jeroen Bleumink zijn belofte na en bood hij zijn teamgenoten nieuwe trainingspakken.
Zelfs de vaste supporters kregen een bijpassende jas voor de komende koude periode aangeboden.

Op de foto staande v.l.n.r. Daniël St. Maartensdijk, Bastiaan Meijerink, Bert Berenpas, Raymond Ligtenberg, Wouter Mokkink, Gerrit Be-
rendsen. Op de voorgrond Frans Lebbink, Bart Nijhofjr, Mark Sueters, Dinand Hartman, Jeroen Bleumink, Erik Brummelman en Gerard
Wissink (liggend). Op de foto ontbreken Jan Groot Jebbink, Gerrit Uenk, Tonny Overbeek en Roy Waarle.

DASH Dl - LONGA^ 59 D4
29 Oktober 2005
Na in de afgelopen weken een aantal
overwinningen te hebben behaald
stond er voor Dash dames l deze zater-
dag een wedstrijd tegen Longa dames
4 op het programma. Dit zijn een stel
wat oudere en zeer ervaren dames. De
opdracht was om vrijuit te spelen.
De eerste set begon goed, mede dank-
zij rommelig spel bij Longa en goede
spelverdeling door Hanneke Kamp-
huis kwam Dash op een kleine voor-
sprong. Later deze set glipte deze voor-
sprong echter uit handen en werd de
set gewonnen door Longa met 20-25.
De tweede set was spannend, Dash
hield Longa een groot deel van de set
onder de duim maar weer kwamen de
geroutineerde dames aan het einde te
rug. Het zag er naar uit dat deze set ge
wonnen zou worden maar helaas luk-
te dit net niet, een 26-28 overwinning
voor Longa.
De derde set begon niet zo lekker.
Dash kwam snel op een 5-0 achter-
stand. Halverwege de set werd de knop
omgezet. Dash kwam nog aardig te
rug, mede door enkele spetterende
verdedigingsacties van Karin Kamp-
huis en Annelies Limpers en goed aan-
valsspel van Ilse Limpers. Maar het
was niet genoeg, deze set werd weder-
om verloren met 21-25
De vierde set ging goed. Het ging ge
lijk op maar Dash trok aan het kortste
eind, 23-25 voor Longa.
Helaas dus een 0-4 nederlaag voor
Dash, hopelijk volgende keer beter!
De bekerwedstrijd tegen Rivo Rietmo-
len is wel gewonnen met 3-0, hierdoor
heeft Dash zich geplaatst in de tweede
ronde van de bekercompetitie. De vol-
gende wedstrijd zal worden gespeelt
tegen KSV Vragender, een geduchte te
genstander. Hier zal komende vrijdag
ook tegen worden gespeeld voor de re

guliere competitie om 21.00 in Vragen-
der.

UITSLAGEN
Woensdag 26 oktober: The Phantoms
Hl-Dash Hl 1-3.
Zaterdag 29 oktober: s.v.Harfsen MC1-
Dash MCI 1-3, Longa '59 MB2-Dash
MBS 4-0, BAS/WIVOC MBl-Dash MB2 3-
2, BAS/WIVOC D4-Dash D4 2-3, BAS/WI-
VOC H5-Dash H2 1-3, Dash eire. 2-Boe
merang 3 4-0, Dash JCl-Grol JC1 1-3,
Dash D2-Reflex Dl 3-1, Dash MBl-Lon-
ga '59 MB14-0, Dash D3-Tornado Laren
Dl 1-3, Dash Dl-Longa '59 D4 04.

PROGRAMMA
Donderdag 3 november: DOC STAP
ORION D3-Dash D2.
Vrijdag 4 november: KSV Dl-Dash Dl.
Zaterdag 5 november: Longa '59 D5-
Dash D3, Longa '59 JCl-Dash JC1, Dash
eire. 2-Dynamo Neede 2, Dash MB2-VI-
OS Eefde MB1, Dash MC1-GUV GR. BO-
VO MCI, Dash D6, Dash H3-VIOS Eefde
H3, Dash eire. 2-Tornax 2, Dash H2-Ri-
vo Hl, Dash D4-WIK D3, Dash D5-Volga
D3, Dash Hl-Longa '59 H3.

Motorsport

Opnieuw zege
Erwin Plekkenpol
Erwin Pelkkenpol blijft het in de C-
klasse enduro uitstekend doen. Na eer-
dere achtereenvolgende overwinnin-
gen in Vorden en Geesteren, boekte de
Vordenaar zaterdag in Hellendoorn de
derde zege in successie. Opnieuw
moest de regerend Nederlands kampi-
oen Erik Davids genoegen nemen met
de tweede plaats.
Oud Vordenaar Stephan Braakhekke
pakte net als vorige week in Geesteren,
ook zaterdag de derde plek. De organi-
satie in Hellendoorn had een prachti-
ge route uitgezet, die onder schitte
rende weersomstandigheden werd
verreden. Erwin Plekkenpol was zater-
dagmorgen toch met wat gemengde
gevoelens naar Hellendoorn vertrok-
ken, waarbij hij terug dacht aan vorig
jaar toen hij op dit circuit keihard on-
deruit ging.
Erwin: 'Mede door de zenuwen ging
het in het begin van de wedstrijd
moeizaam, tijdens de eerste proef was
ik ook veel te gespannen. Dat bleek
wel uit de tijd, ik verloor maar liefst
zeven seconden op Davids. In de twee
de proef hadden we dezelfde tijd, ter-
wijl ik in de derde proef opnieuw op
achterstand werd gezet, ditmaal was
ik 3,2 seconden langzamer. In de twee
de en derde ronde een schepje er bo-
venop en pakte ik bij een volgende
crossproef op gegeven moment zelfs
17 seconden voorsprong op Erik Da-
vids.
Daardoor kreeg ik meer moed en ging
ik ook wat meer ontspannen rijden.
Dat vertaalde zich in de nog resteren-
de proeven waarbij ik telkens de voor-
sprong kon uitbouwen zodat ik uitein-
delijk de endurorit met 59 seconden
voorsprong op Erik kon afsluiten', zo
zei Erwin Plekkenpol zaterdag na al-
loop. Door deze overwinning heeft de
Vordenaar thans 172 punten. Davids
staat in het tussenklassement met 168
punten op de tweede plaats. Dat bete-
kent ongetwijfeld aanstaande zater-
dag tijdens de enduro Zelhem weer
volop strijd tussen de beide coureurs.
Het was voor Erwin Plekkenpol zater-
dag in Hellendoorn helemaal een top-
dag want samen met de rijders Mark
Wassink en Maikel Roeterdink werd
zowel als clubteam en merkenteam de
eerste plaats behaald.

Erwin klaar voor de start in Hellendoorn
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Afscheidsreceptie
burgemeester van der Wende

Liefdevolle aanraking is net zo belangrijk als voedsel en zuurstof

Cursus babymassage bij Yunio

Met een speciale raadsvergadering in een zaal van zaleneen tram 't Witte
Paard en aansluitend een afscheidsreceptie nam burgemeester Henk van
der Wende dinsdag 25 oktober afscheid als burgemeester van de gemeen-
te Bronckhorst.

Ondanks dat dhr. Van der Wende
maar negen maanden burgemeester

was van de gemeente Bronckhorst
en daarvoor nog twee en een half

jaar van de gemeente Zelhem, mag
hij zich een geliefd mens noemen en
voelen.
Vele Bronckhorsters kwamen naar
zaal 't Witte Paard om hem nog even
een hand te schudden en te bedan-
ken voor de wijze waarop hij gehol-
pen heeft de gemeente Bronckhorst
gestalte te geven.

Rode Kruis Welfare
Verkoopmiddag

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

kan dat tegenwoordig nog?
Naast de verkoop zal ook weer, net
als alle voorgaande jaren, het Rad
van Avontuur worden gedraaid
waarbij u leuke prijzen kunt win-
nen. Tel daarbij nog het gratis kopje
koffie en het belooft weer een
geslaagde middag te worden.
Het is ook mogelijk om bestellingen
op maat op te geven bij de
Welfaregroep. Iedere maandagmid-
dag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u
hiervoor terecht in de Zonnekamp
waar dan de handwerksters en
breisters volop actief zijn.
Welfare is een initiatief van het
Rode Kruis. Onder de leus 'Een
beetje afleiding, eens even van huis,
ook daarvoor is het Rode Kruis'. Het

Rode Kruis afdeling Zelhem /Halle al
meer dan 50 jaar onder het motto
'Zorg voor elkaar'.

ANBO 50 plus
Ook in de komende maanden zijn er
weer rij bewijs keu ringen 70+ ge-
pland. Op 3 december, 7 januari, 4
Februari en 4 maart kunt u terecht.
De kosten van de keuring bedragen
€ 25,-.
De papieren die u nodig hebt, moet
u halen op het gemeentehuis in
Hengelo (G). Het is belangrijk om u
vroegtijdig op te geven, want er is
een beperkt aantal plaatsen.

De Meene School bezoekt drukkerij Weevers

De groepen 7 en 8 van de Zelhemse
basisschool 'de Meene' hebben in
het kader van de Kinderboekenweek
een bezoek gebracht aan een druk-
kerij 'Weevers Druk' in Vorden. De

leerlingen konden zien hoe een
krant, folder, boekwerken e.d.
gedrukt worden.
De leerlingen gingen op onderzoek
uit in de drukkerij en kregen zo

inzicht in de kleurenopbouw van
drukwerk, hoe advertenties ge-
maakt worden en hoe advertenties
bewerkt worden.

Veilig negen maanden in de baar-
moeder gewiegd en gevoed worden
is een hele ervaring. Maar dan komt
het moment dat er een nieuw leven
start, alles is niet meer vanzelfspre-
kend aanwezig, we zullen nu samen
verder moeten. Maar hoe zal dat
gaan. Er gebeurt zoveel en .ver-
staan we elkaar wel voldoende?

Het gaat niet alleen om het aanleren
van massage in deze cursus. In feite
leert de cursus het contact met de
baby verbeteren. Het gevoel van
geborgenheid wordt versterkt. Rust
•en ontspanning bij de -baby en tus-
sen ouder en kind wordt bevorderd.
De baby kan er vaak beter van sla-
pen en ook op het huilgedrag kan de
cursus een gunstige invloed hebben.
Bovendien is de massage ook goed
voor de tastzin van het kindje en sti-
muleert het de spijsvertering.

Verder wordt er in de cursus onder
andere aandacht besteed aan tillen
en dragen, het leren herkennen van
lichaamstaai en de motorische ont-
wikkeling van het jonge kind.
De cursus is bestemd voor moeders,
vaders of verzorgers met baby's
vanaf ongeveer zes weken tot zes
maanden. Er is ruimte voor contact
met andere ouders. Ervaringen en
wederzijdse adviezen kunnen wor-
den uitgewisseld.
De cursus wordt op de woensdagen
30 november, 7, 14 december van
9.30 tot 11.30 uur gegeven in
Wijkgebouw Yunio, Stationsplein 2,
Zelhem en kost € 85,-. Voor mensen
die zwangerschapsbegeleiding en
gymnastiek na de bevalling bij
Yunio hebben gevolgd, bedragen de
kosten € 70,-)
U kunt zich aanmelden via tel. 0900-
9864 (lokaal tarief)

De Brink intiem alternatief voor grote theaters

De Brink presenteert
eerste echte seizoen

Theater De Brink in Zelhem heeft het programma voor het nieuwe sei-
zoen rond. Op het programma staan vijf cabaretvoorsteUingen, twee
jeugdvoorstellingen en vijf klassieke muziekuitvoeringen. Daarnaast
komt er waarschijnlijk ook een regionale artiest. De Brink wil een intiem
alternatief zijn voor de grotere theaters in Oost-Nederland, die door de
huidige populariteit van met name cabaret met wachtlijsten moeten wer-
ken.

Het wordt eigenlijk het eerste echte
seizoen voor Theater De Brink. Het
afgelopen seizoen werd proefge-
draaid met optredens van Ernesto &
Marcellino en Enge Buren. Zowel de
artiesten als het publiek waren
enthousiast. Vooral de gemoedelijke
sfeer en de minieme afstand tussen
zaal en podium spreken aan. De
bezoekers zitten er met hun neus
bovenop. Omdat de voorstellingen
vorig jaar duidelijk in de smaak vie-
len, durft De Brink nu de sprong in
het diepe te maken met een vol-
waardig programma voor een heel
seizoen. De hoofdmoot wordt
gevormd door cabaretvoorstellin-
gen.
De Brink is vorig jaar omgebouwd
tot een sfeervol theater met 225 zit-
plaatsen. De muren en het plafond
kregen een schilderbeurt, het podi-
um werd voorzien van een nieuw
theaterdoek en er werd veel aan-
dacht besteed aan professioneel
licht en geluid.
Artiesten komen graag naar een
klein theater, zo bleek uit de con-
tacten met impresariaten.
Mark van de Veerdonk bijt zaterdag
12 november het spits af. Zijn
negende programma 'En de wereld
is vierkant' kan het best getypeerd
worden als mafketelcabaret met
hier en daar wat actueel venijn.
Vervolgens is Hetty Heyting, inder-
daad van de familie Knots (een klod-
dertje roze hier en een kloddertje
roze daar' op 10 december aan de
beurt. Zij komt naar De Brink voor
een try-out van haar nieuwe pro-
gramma 'een veeg teken', waarin
hilarische typetjes worden afge-
wisseld met mooie liedjes.
De eerste voorstelling van 2006 is op
27 januari. Rik Hoogendoorn speelt
zijn programma 'De bondscoach'.
Rik Hoogendoorn is bekend van de
comedy Kees & Co en natuurlijk van
Sesamstraat. Zijn theaterprogram-
ma is een mix van toneel en cabaret.
De vier zangeressen van Vrouw
Holland brengen op 17 maart muzi-
kaal cabaret op de planken van De
Brink. 'In corset' is een meeslepende
en wervelende show, waarbij het
publiek ongegeneerd wordt over-
donderd door prachtige persiflages
en ontregelende momenten. Het
cabaretseizoen in De Brink wordt op
27 mei afgesloten door Erik Koller
met zijn nieuwe programma 'Fooi
Koller'. Hij wordt wel eens de

Nederlandse Mr. Bean genoemd,
maar daarmee tegelijkertijd tekort-
gedaan. Erik Koller is typisch een
artiest die je gezien moet hebben.
Naast cabaret zijn er het komende
seizoen in De Brink ook twee jeugd-
voorstellingen. 'Trollen en Elfjes'
van de Doetinchemse kinderthea-
tergroep Applaus op 15 januari en
'De Piratenschool' van Carlo Vuur
op 18 maart. Heel bijzonder zijn ook
de klassieke concerten van stichting
'Kunst in de Kamer' op 20 november
(vioolconcert), 29 januari (piano-
kwartet), 19 februari (Matangi
Kwartet) en 26 maart (muzikaal
kwartet).
Bij een klein theater horen kleine
prijzen. De cabaretvoorsteUingen
kosten € 12,50 per persoon, maar
een abonnement kan een korting
tot twintig procent opleveren. De
entreeprijs van de kindervoorstellin-
gen is € 5,- voor kinderen en € 6,-
voor volwassenen. De klassieke con-
certen kosten € 10,- per concert.
Leden van de stichting Kunst in de
Kamer betalen € 35,- voor de vier
concerten samen.
Belangstellenden wordt geadviseerd
tijdig te reserveren. Voor het reser-
veren van kaarten is De Brink telefo-
nisch bereikbaar op tel. 0314-622
140. Nadere informatie over theater
De Brink staat op de website
www.centrumdebrink.nl.

Hetty Heyting
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uil umi $*roitclü)or$t
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 Weevêrs sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 10 W, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

e f ê uut
Ze sloft met mekaar deur de blader
op 't pad deur 't bos.
Genie kreeg de kriebels en wol d'r
uut met het mooie harfstwear. En
verduid, Gert pruttelt neet tegen.
Elke tied van 't jaor hef zien eigen-
ste kleurn. Gert geet liefst allenig
an de wandel in zien eigen tempo.
Neet neudig zo vuile te praoten.
Gert hef maor weinig leu wor datte
echt fijn met praoten kan. Boern
mansleu hebt daor mear last van
meent Genie. Die hebt nooit echt
praoten eleart. Vuile allenig an 't
wark en arg weinig mensen buuten
hun eigen warksfeer umme met te
praoten. De vrouwleu praot vuile
mear openhartig met mekaar. Gert
meend dat vrouwleu vake praot
hebt wat niks umme de hakken
hef. Praot, umme an de praot te
blieven. Ok an de telefoon, Gert
snapt d'r niks van ho of ze een half
uur of langer an de gange kunt blie-
ven. Genie met de vinger wiezend
naor de dooie beume langs het
pad:" Waorumme zaagt ze die
neet? D'r steet vuile dood holt in
't bos. Jammer toch dat het lig te
verrotten. De gas pries geet op niej
omhoog. D'r was hier brandholt zat
veur onze kachel." Gert schudt zien
wieze heufd en zeg:" Vuls te vuile
wark. En wark is te duur. En de na-

tuur fanaten die wilt dat zo. Een
boom vult van narigheid umme
en mot in 't bos verrotten. Dat is
prachtig veur de kevers en de
zwammen en ander gedierte wat
nog mear van rottigheid leaft.
Een net onderholden bos is neet
modern. Trouwens, mooi zaagholt,
dikke stammen die bunt ok weing
weard. Zelfs grote peppels hebt
zowat gin wearde mear. Het wark-
loon umme te zagen en oet 't bos
te halen dat is hoge. En dan zon
stuk kaal bos wear klaor maken
veur niejen an plant dat kost geld."
Genie: "Ik leazen in de krante dat
onze gemeente Bronckhorst snoei-
holt anbood veur eigen haard. Dat
is te bestellen en dan krieg iej dat
thuusbezorgd. Het liefst at ze ar-
gens dichte biej an 't wark bunt."
Gert hef dat wel ezien en zich gear-
gerd: "Ik vond dat maor een dom
stuksken van den ambtenaar en dat
veur alle streekkranten. Wie wil er
no snoeiholt veur den haerd? Dan
denk iej toch an de takkebossen van
vrogger. Of rommel, die breng iej al
vast naor 't paosvuur. Snoeiholt is
toch gin brandholt? Op zien mooist
dikke takken van beuken of eiken.
Peppels en wilgen en dennen dat is
gin kachelholt. Dat vlug deur den
schoorsteen. En dan wilr ze d'r ne

dikke pries veur hebben. Dat kump
op 50 olderwetse guldens de me-
ter." Genie kriebelig: "Iej mot no is
opholn met oew gepraot van gul-
dens. Wie hebt al jaorn euro's en
ze schrieft dat de op brengst veur
anschaf van nieje beume is?". Gert:
"As ik holt wil hebben dan wil ik
weten dat het ok echt holt is. En no
kan het ne waardelozen dooien
barke, of dennen peppel of wilgen-
holt wezzen. D'r greuit van alles
biej ons in Bronckhorst. En vuile
holt is gin kwartje weard umme
oew warm te stokken. En dan, iej
kriegt misschien dikke stammen
van minstens een meter. Wat mot
de man an de straote met zuk holt?
Een ander vraogen met kettingzage
en een komplete uutrusting?
Dat wordt ja vuls te duur. Laot de
gemeente holt anbieden dat zo de
kachel in kan. Ze hebt biej de
gemeente volk te vuile, die laot ze
maor in 't bos laoten arbeiden,
kachelholt klaor maken en thuus
bezorgen. En dat veur ne redelijke
pries. Gin wark wat stinkt en midden
in de natuur. Er is in onze gemeente
geweldig vuile wark, dat zeet ze
neet, achterstallig onderholt, langs
de buutenweage en in t' bos."

De Baron van Bronckhorst

Weidevogelbescherming Bronckhorst
brengt voor het eerst eenjaarverslag uit

Herfstideurenwandeltocht De Ploeg trekt veel deelnemers
De herfstkleurenwandeltocht die
op zaterdag 22 en zondag 23 okto-
ber voor de 45e keer werd georgani-
seerd door wandelsportvereniging
De Ploeg uit Zelhem, trok veel be-
langstellenden. Verdeeld over bei-
de dagen deden 1.228 deelnemers
mee.

De start was bij sportcomplex De Veld-
hoek in de Veldhoek. De deelnemers
voor de afstanden 30 en 20 kilometer
vertrokken tussen negen en tien uur.
Wandelaars voor afstanden 5,10 en 15
kilometer konden vertrekken tussen
tien en half drie.
De deelnemers kwamen uit het hele
land en zelfs uit het grensgebied
Duitsland. De routes gingen over een
gedeelte van het Hengelose Zand en
richting Ruurlo. Beide dagen was het
goed wandelweer. De zon liet zich re-
gelmatig zien en zorgde ervoor dat de
herfstkleuren van de bossen nog
mooier werden.

De zondag (728 wandelaars) is de favo-
riete dag. De route van tien kilometer
is het meest in trek bij de wandelaars.
Vooral gezinnen kiezen voor deze af-
stand. Halverwege elke afstand was er
op een gezellige plek in het bos een

rustpauze. Hier konden de wande-
laars op adem komen met koffie of
frisdrank.

De wandeltochten van de Zelhemse
wandelvereniging trekken al jaren
gemiddeld zo'n 1.300 deelnemers.
"Vorig jaar waren er iets meer deel-
nemers, maar al jaren is het aantal
stabiel", zegt Hennie Dijkstra die al 44
jaar secretaresse is van de Zelhemse
wandelsportvereniging De Ploeg. De
wandeltochten worden georganiseerd
onder de vlag van de Gelderse Wandel-
sportbond.

De herfstwandeltocht werd voor de
45e keer gehouden. Wandelsport-
vereniging De Ploeg bestaat volgend
jaar 45 jaar. "Het klinkt misschien een
beetje raar dat nu voor de 45e keer de
wandeltocht is gehouden. Maar dat
komt, omdat we vóór de oprichting al
een keer een tocht hebben georgani-
seerd", legt secretaresse Hennie Dijk-
stra uit.

Betsie Wentink uit Hengelo werd ge-
huldigd voor haar jarenlange inzet
voor De Ploeg. Wentink is al 45 jaar
lid. Als 12-jarig meisje liep ze al mee
bij vele tochten. Ook nu loopt ze nog

regelmatig mee. Ruim veertig jaar is
Wentink actief medewerkster bij de
tochten van De Ploeg. Zij verzorgt
samen met andere leden de inschrij-
vingen en overige administratieve
werkzaamheden. Betsie Wentink werd
tijdens de herfstwandeltocht in de
Veldhoek in het zonnetje gezet door
voorzitter Annemiek van der Ster. Met
een toepasselijke toespraak en een
bloemetje werd het actieve lid be-
dankt voor haar grote inzet.

Groepen zoals scholen en verenigin-
gen konden zich op zaterdag vrijblij-
vend laten jureren. De jaarlijkse Van
Roodenbeker ging naar de Looschool
uit Zelhem. Daarnaast kreeg deze
•school een oorkonde omdat de Loo-
school voor de 45e keer meedeed. De
oorkonde werd overhandigd door De
Ploeg voorzitter, Van der Ster.

Op zondag 11 december organiseert
wandelsportvereniging De Ploeg een
winter- wandeltocht. De start is bij
sportcomplex De Veldhoek. Het ver-
trek is om 9.30 uur. Er zijn routes van
6, 12 en 18 kilometer uitgezet. Mede
werking wordt verleend door de mid-
winterhoorngroep D'n Olden Roop uit
Zelhem.

Bronckhorst is een nieuwe organi-
satie rijker en wel de Organisatie
voor Vrijwillige Weidevogelbe-
scherming Bronckhorst (OVWB).
De Organisatie is dit jaar ontstaan
uit de vroegere werkgroepen en
brengt nu voor het eerst een jaar-
verslag uit.

Meer dan dertig vrijwilligers zijn in
het voorjaar wekelijks erop uitgetrok-
ken om nesten te vinden en te marke-
ren. Voor boeren is het bij de bewer-
king van de landerijen dan veel gemak-
kelijker de nesten te ontzien. Trou-
wens, veel boeren vinden de nesten
ook zelf, maar de meeste stellen hulp
toch zeer op prijs. Binnen de Organisa-
tie functioneren drie werkgroepen. Dit
zijn: Steenderen, Hummelo en Keppel
en één in Hengelo-Vorden-Zelhem. In
totaal zijn 825 nesten gevonden en ge
markeerd. Dat waren in 742 gevallen
nesten van de kievit. Voorts zijn 49 nes-
ten gevonden van de scholekster, 9 nes-
ten van de wulp en 25 nesten van de
grutto. Het aantal wulpennesten valt
wat tegen, omdat ze ook moeilijker te
vinden zijn. Daarentegen valt het aan-
tal gruttonesten niet tegen, want deze
vogel is voor zijn voortbestaan afhan-

kelijk van lang gras en dat vind je
steeds minder. Toch zien we een voort-
gaande daling van het aantal grutto's.
De weidevogelaars zijn dan ook bang
dat deze vogel in de gemeente Bronck-
horst zal uitsterven. Er zijn ongetwij-
feld boeren bereid het maaien uit te
stellen, maar dat vraagt een aanzien-
lijk financiële compensatie.

Om die reden is de OVWB van plan
een 'gruttofonds' in te stellen. Bedrij-
ven en particulieren kunnen een bij-
drage geven om zo mee te werken aan
het behoud van de grutto in deze om-
geving. Bedrijven kunnen sponsoren.
Particulieren kunnen een nest 'adop-
teren' voor 20 euro per jaar. Ook aan
provincie en gemeente zal gevraagd
worden medewerking te verlenen.

Het jaarverslag geeft voorts een helder
overzicht van de resultaten per bedrijf
en is in te zien in de plaatselijke bibli-
otheken. Het is een aanrader voor wie
overweegt mee te gaan doen met be
scherming van weidevogels.

Voor verdere informatie: Pieter Vegter,
Fokkinkweg 11, Hengelo Gld, tel. (0575)
46 51 02, email: pvheng@hotmail.com

Sidecarparty bij Fa. Enzerink
Stap ook eens bij een bekende zijspancrosser 'in de bak'
Zaterdag 12 november is er weer
de, inmiddels bij velen bekende, si-
decarparty. Deze party is in enkele
jaren tijd gegroeid tot een groots
feest voor jong en oud.

Wat begon als een leuk feestje ter
afsluiting van het motorcrossseizoen,
is inmiddels een regionaal bekend
feest. Zo is er deze dag, (want het is
tegenwoordig niet alleen 's avonds)
's middags van alles te doen op het
terrein van de Fa. Enzerink.

Ben je altijd al benieuwd geweest hoe
het als bakkenist is? Dan kun je dat de-
ze dag uitproberen want dan zijn er
een viertal zijspannen aanwezig die
met jou een rondje over het circuit
'scheuren'. Deze zijspannen worden
bestuurd door Wereldkampioen Daniël
Willemsen, viceNederlands Kampioen
Marcel Willemsen, Wim Janssen en
Maikel Kuster.

Voor de liefhebbers is er een motor-
markt waar diverse crossers hun ge

bruikte crossspullen verkopen. Maar
ook voor verschillende nieuwe onder-
delen kun je hier prima terecht. En
aan de kinderen is ook gedacht. Want
.als papa en mama op de motormarkt
aan het snuffelen zijn, kunnen de kids
zich prima vermaken op de minimo-
tors of springkussens. Tevens kunnen
zij zich laten schminken. Ook is er een
hapje en drankje te krijgen.

Heb je na deze zogenaamde "opstap-
dag" nog niet genoeg spierpijn, dan
kun je 's avonds verder swingen op het
feest.

Hier wordt de live muziek verzorgd
door de band REAL-TIME en als hoofd-
act komt DENNIE CHRISTIAN. Voor
diegene die niet naar huis willen (of
kunnen) is er een camping aanwezig.

Je vindt de Fa. Enzerink aan de Stel-
lingweg 2 in de Veldhoek. Dit is aan
de weg russen Ruurlo en Zelhem. En
als je een zijspan in een kraan ziet
hangen, ben je zeker goed!

De Massage-voordeelbon
vanaf deze week verkrijgbaar!
Inmiddels is het al weer een klein
jaar geleden dat Marlies Aartsen
de doorstart maakte met haar
Massagepraktijk voor kinderen
en volwassenen Organic Move aan
de Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Haar praktijk groeit en daarom
vond ze het nu de tijd om de mas-
sagevoordeelbon te introduceren.
Marlies verteld: "Ik kan op deze
manier mijn vaste cliëntenkring
een korting geven en merk dat
het op prijs wordt gesteld. De eer-
ste positieve reacties heb ik al ge-
kregen.

Zeker voor mensen met specifieke
klachten die niet met één behande
ling klaar zijn is dit natuurlijk een
mooi voordeeltje." Tevens is het een
uitnodiging om meerdere massage
vormen uit te proberen. De voordeel-
bon is daarom toepasbaar voor alle
10 de massagevormen die Marlies
Aartsen in haar praktijk toepast.

Naast deze vorm, verkoopt Marlies
ook steeds meer cadeaubonnen voor
bv. afscheid, verjaardagen of jubile
um. Marlies vult aan: "Er zijn vele
mogelijkheden om een ander in het

zonnetje te zetten. Nu is er weer
meer vraag naar de cadeaubonnen
i.v.m Sinterklaas en Kerst." Het is
een ideaal cadeau, aangezien ie
mand zelf kan bepalen welke massa-
ge hij /zij kiest en wanneer. Voor ie
dereen is er wel een passende vorm.
Massage is voor de winter natuurlijk
een extra gezonde ondersteuning
voor het lichaam en kan meer balans
tussen spanning en ontspanning ge
ven.

Daarnaast zijn er nog meer aspecten
van belang zoals: tijd en aandacht
voor jezelf, verbetering van bloedcir-
culatie, afvoeren van afvalstoffen,
verbetering spijsvertering, verbete
ring van lichamelijke conditie, etc.
"Zo merk ik dat de meeste cliënten
na verloop van tijd als het ware op
'onderhoud' blijven komen. Deze
massagevoordeelbon is daar natuur-
lijk prima geschikt voor." aldus Mar-
lies Aartsen.

Voor meer informatie over of aan-
schaf van de massagevoordeel-
bonnen of cadeaubonnen kan men
contact opnemen met Marlies Aart-
sen, Vorden tel. (0575) 55 62 17.
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Elke zaterdag magazijnverkoop
van kleding en gebruiksartikelen

Afgelopen zaterdag is Henk Troost
uit Ruurlo samen met zijn neef Ge-
rard Troost uit Staphorst gestart
met een magazijnverkoop vanuit
een pand aan de Nijverheidsstraat.

In het pand naast Het Reclamehuis
biedt Henk Troost (38) grote partijen
spijkerbroeken, fleece truien, bedrijfs-
kleding, jassen, sokken, T-shirts, ther-
mo blouses en diverse dames- en kin-

derkleding aan. Daarnaast bestaat de
verkoop uit diverse gebruiksartikelen
zoals verf, toiletpapier en waspoeders.
Omdat het om een groothandel gaat
mag volgens de wet slechts op beperk-
te tijden de artikelen en goederen wor-
den verkocht ter bescherming van de
'gewone winkels'.

Henk en Gerard (34) Troost houden
dan ook alleen op zaterdag tussen

10.00 en 16.00 hun magazijnverkoop.
Gerard Troost heeft zelf een eigen kle-
dinglijn in bedrijfs- en vrijetijdskle-
ding waarop eventueel een (bedrijf)
naam gedrukt kan worden. Zijn eigen
label is ook bevestigd op overalls. Alle
goederen worden tegen uitermate
scherpe prijzen aangeboden. Alle
reden om op zaterdag eens een kijkje
te nemen in de verkoopruimte aan de
Nijverheidsstraat 3b.

Opening geheel vernieuwde Rockstake

Zaterdag 6 november a.s. is het
zover: de Rockstake, de nieuwe
rockzaal van de Radstake te Heel-
weg (Varsseveld), wordt geopend
met een optreden van Action in
DG Rock kwam een halfjaar gele-
den terug in de Radstake, in het
Koetshuis. Iedere week speelden
daar één of twee bands. En met suc-
ces!

Bands als Servants of the Servants,
Plork en de Aannemers en de J-Stars,
wisten de mensen naar de Radstake te
krijgen en de zaal plat te spelen. Re-
den voor de Radstake om rock een
meer prominente plek te geven, met
een eigen, vaste DJ en een eigen zaal.

De Rockstake is, in tegenstelling tot
het Koetshuis, speciaal gemaakt voor
rockbands. De pikzwarte zaal biedt
plaats aan 350 mensen, het podium is

vergroot en er is een grote dansvloer.
Achter de dansvloer kan zittend rustig
een biertje gedronken worden. ledere
week zullen er bands uit de regio of
bekendere bands uit de rest van het
land acte de presence geven. En schrik
niet als deze bands later op festivals
als Lowlands of Pinkpop te zien zijn,
in de Rockstake speelt alleen topta-
lent! Nu al spelen in de Radstake meer
bands dan op enig ander podium in
Gelderland, dat zal na de opening van
de Rockstake alleen nog maar beter
worden!

Bij de opening van een topzaal hoort
een topband. Daar is voor gezorgd.
Zaterdag 6 november speelt, zoals
gezegd, Action in DC! Deze band staat
bekend als de beste AC/DC coverband
ter wereld. Zanger Mario Vermulst zit
zo dicht bij het originele stemgeluid
van Bon Scott dat je gaat twijfelen of

Scott wel echt dood is. Naast de stan-
daard AC/DC songs zoals Highway to
Heil, Let there be Rock en Wohle Lotta
Rosie speelt Action in DC ook een aan-
tal nummers die AC/DC zelf nooit live
speelde, zoals Love Hungry Man en
Can I sit next to You girl.

Ook nummers van de nieuwe zanger
van AC/DC, Brian Johnson, worden
gespeeld. Hells Bells, Thunderstruck
en Stiff upperlip zullen dan ook zeker
de revue passeren. Geen wonder dat
Action in DC in het verleden al op vele
podia in binnen- en buitenland aan
mocht treden, onder andere op Gras-
pop en Bospop en in het voorprogram-
ma van Motörhead, Rammstein, Step-
penwolf en Deep Purple!

Komt dus allen aanstaande zaterdag
naar de nieuwe Rockstake om deze
absolute topact te zien!

Actie van Achterkamp Bedrijfsopleidingen
in het kader van de brandpreventieweek

Win een brandveiligheids-inspectie!
Het thema van de Brandpreventie
week 2005 (5-12 november a.s.) is
"Veilig gebruik van elektrische
apparatuur". Onveilig gebruik van
elektrisch apparatuur kan grote
gevolgen hebben. Dit leidt tot veel
menselijk leed.

Zo blijkt onder meer uit onderzoek
van het Nibra naar de oorzaak van wo-
ningbranden dat ruim 15% van de wo-
ningbranden een gevolg is van geen of
onvoldoende onderhoud van elektri-
sche apparatuur of verkeerd gebruik
daarvan. Tijd dus voor een nationale
publieksactie waarin mensen worden
voorgelicht over wat ze zelf kunnen
doen om brand in apparatuur te voor-
komen. In het kader van dit thema
heeft Achterkamp Bedrijfsopleidingen
voor cursisten en bezoekers een actie
op touw gezet. De actie loopt tot en

met 15 november a.s.
Inhoud van de actie ledere cursist of
bezoeker die thuis een gratis brandvei-
ligheidsinspectie wil winnen mag
meedoen. Hieraan gekoppeld zijn een
aantal gratis mondelinge adviezen
over een veiliger woonomgeving. Bij
onze balie zijn wedstrijdformulieren
te verkrijgen. Op woensdag 16 novem-
ber a.s. zal de heer Aalderink, burge-
meester van Bronckhorst, de officiële
trekking van de prijswinnaars verrich-
ten. Winnaars krijgen binnen 2 weken
bericht.

Achterkamp Bedrijfsopleidingen is
gevestigd aan de Zutphen-Emmerik-
seweg 103 in Baak.

Voor meer informatie kan men kijken
op www.achterkamp.nl
of www.brandpreventieweek.nl

Maandag 14 november op veler verzoek...

BEGGARS ROW (Schotland) in 't Zwaantje
Erik en Joke Ruesink van IJzerlo's
Landschap organiseren een specia-
le avond voor de liefhebbers van
Schots/Ierse muziek. Dat dit bij
HRZ "'t Zwaantje" in lichtenvoorde
plaats gaat vinden heeft te maken
met goede contacten en ervarin-
gen.

De organisatie is letterlijk overspoeld
met verzoeken voor een heroptreden
van Beggars Row. De wereldbekende
groep was eerder al enkele keren te
zien op de bekende Farm & Country
Fair van voornoemde stichting. De le-
den van Beggars Row denken daar nog
altijd met heel veel plezier aan terug.
Een reden voor hen om JA te zeggen te-
gen het verzoek voor een heroptreden.
Toen de Ruesinks de toezegging een-
maal hadden wilden ze dit graag zo
gauw mogelijk realiseren. Maar toen
bleek het voor de band nog een hele
toer te zijn om een opening te vinden

in hun agenda. Uiteindelijk is het toch
gelukt en is het de maandagavond ge
worden. Waar Beggars Row komt is
het feest in de tent. Elk optreden is
dan ook een ware gebeurtenis, uitste-
kend geschikt om de dagelijkse zor-
gen even van je af te zetten. In de mu-
ziek van Beggars Row zit hun erfenis.
Gekleed in traditionele, geruite kilts
en plaids trakteert men het publiek op
een weergaloze show in een mix van
meeslepende Schotse en Ierse ballades
zoals 'Sons of Scotland', Scotland the
Brave, Loch Lomond en meezingers als
Waltzing Matilda, My Irish Rose.

Het optreden bij HRZ "'t Zwaantje" be-
loofd alle voorgaande shows te gaan
overtreffen. De groep komt, recht-
streeks uit Schotland - met een nieuwe
show, al zal men ook de klassiekers
niet vergeten. Toegangskaarten aan de
zaal en ook in voorverkoop. Voor kaar-
ten, enz. zie contactje.

Dubbelconcert bij Erve Kots

David Olney (& Mark 'Sergio' Webb)
Gail Davies (& Company)
Olney en Davies vullen op zaterdag
12 november het programma van
de stichting Stone Valley. De beken-
de conferencier Freek de Jonge is al
jaren een grote fan van David Ol-
ney. De twee zijn nu te zien in een
drietal shows (25, 26 oktober en 13
november - in Amsterdam en Leeu-
warden) waarvan er al twee zijn uit-
verkocht. Op zaterdag 12 november
is David Olney weer gewoon bij Sto-
ne Valley waar hij al vaker optrad.

David Olney behoeft bijna geen uitleg
meer. Hij stond reeds op ontelbare po-
diums van naam, van poptempel The
Bottom Line' in New York City tot en
met 'Paradiso' in Amsterdam. En overal
waar hij komt laat hij een verpletteren-
de indruk achter. Hij is in staat om in
amper drie minuten een compleet ver-
haal de revue te laten passeren waar
andere schrijvers een boekwerk nodig
hebben om hetzelfde te vertellen.

Het is de expressie van een man die
scherp waarneemt en met zijn teksten
en klanken het hele spectrum van
menselijke emotie en ervaringen be-
strijkt. In ons tijdsbeeld bezien is zijn
werk welhaast nog interessanter, mys-
terieuzer dan dat van Dylan.

Met Olney*s stemgeluid en zijn fantas-
tische gitaarspel komen zijn weerga-
loos mooie songs het beste tot hun
recht - onnavolgbaar en indrukwek-
kend. Dit keer wordt daar een extra di-
mensie aan toegevoegd door het
kleurrijke spel van meestergitarist

Mark "Sergio" Webb waardoor het
klankspectrum nóg groter wordt. Gail
Davies werd onlangs door het tijd-
schrift Country Music International
genoemd als een der belangrijkste en „-
invloedrijkste artiesten die in de af-
gelopen 20 jaar in de country scène
aktief waren.

In Amerika geniet ze dezelfde status
als Dolly Parton, Linda Ronstadt, Tam-
my Wynette en andere coryfeeën. Da-
vies heeft een mooie, sympathieke
zangstem. Ze trad op in TV-shows van
alle grote stations en speelde mee in
TV-producties als TBS' documentaire
'America's Music' en in CBS' Special -<r
The Women of Country Music'. Ze
maakte platen voor CBS, Warner Bro-
thers en RCA.

"Salmon Face" Gail Davies is een eigen-
zinnig talent die haar bijnaam dankt
aan het feit dat ze altijd tegen de
stroom opzwom. Ze ging haar eigen
albums produceren, tot ongenoegen «r
van de platenbazen in Nashville. Ze
werd daarmee de eerste vrouw in de
geschiedenis van de American Music
die haar platen in eigen beheer uitgaf.

Ze maakte 18 albums met talrijke hits
die ook in andere talen zijn uitge- ^*
bracht. Artiesten als Susan McCann,
Nana Mouskouri en anderen namen
haar songs op. Door de DJ's of America
(een elitaire, geselecteerde groep van
disc-jockeys) werd ze gekozen als beste
Country zangeres. Voor informatie *-*
over aanvang, etc. zie contactje
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K U N S T S T O F
K O Z I J N E N
V O O R I E D E R E
B O U W S T I J L

Stichting wandelpaden marcheert goed!
Onder stralende weersomstandigheden werd op 27 oktober
in Hoog-Keppel de eerste routepaal voor wandelaars
geplaatst. Aannemer De Vries uit Hummelo verzorgde het
houtwerk van de routepaal, die door Schildersbedrijf
Snelders uit Drempt keurig van tekst werd voorzien.
Eric Hoogkamp en Erik ter Beek, beiden werkzaam bij de
gemeente Bronckhorst, zorgden ervoor dat de paal stevig in
de grond kwam te staan.

Gerard van Heusden, voorzitter van de Stichting Wandel-
paden Hummelo en Keppel, toonde zich zeer tevreden, want
met de plaatsing van deze paal, de eerste van drie nieuwe
startpalen, is er weer een stap gezet in de tot standkoming
van de wandelpaden. Binnenkort worden ook in Voor- en
Achter-Drempt, respectievelijk bij het Dorpshuis en bij De
Boerderie, palen geplaatst.
De nog jonge stichting, die begin van dit jaar in actie kwam,
heeft in relatief korte tijd met grote voortvarendheid de zorg
voor de wandelpaden in de dorpen Hummelo, Hoog- en Laag-
Keppel en Drempt op zich genomen. Bestaande wandel-
routes werden onder handen genomen; routepaaltjes wer-
den opgeknapt of opnieuw geplaatst, 'knelpunten' waar het
wandelen moeilijk of zelfs onmogelijk was geworden werden
in kaart gebracht en aangepakt. Daarbij werd in enkele
gevallen gebruik gemaakt van de diensten van 't Onderholt,
een organisatie van voornamelijk boeren, die zich
bezighouden met de instand-houding van agrarische
gebieden.
Er kwam ook een wandelroute bij met een lengte van ca. 20
kilometer, voor de meer gevorderde lopers, die een aantal
bestaande routes aan elkaar verbindt. Deze nieuwe route
moest een naam hebben en de stichting loofde een taart uit
voor degene die met het beste voorstel kwam. Max
Noordhoek uit Laag-Keppel werd de winnaar. Hij suggereerde
als naam: 'Langs duinen, kolken en kastelen', waarmee uit-
stekend het karakter van deze route wordt getroffen.
De Stichting Wandelpaden ging nog verder. Omstreeks half
november verschijnen er vijf folders waarin de wandelroutes
beschreven staan.
In elke folder staat een aantal routes beschreven en is een
kaartje van het gebied afgebeeld. De folders zijn per stuk
verkrijgbaar (€ 1,60), maar er komt ook een mapje met vijf
folders uit, dat € 7,50 gaat kosten.
Een ideaal geschenkje, waarvoor je heel goed de (wandel)
schoen kunt zetten.

Prijsuitreiking Spar zomeractie

"Het was een zeer succesvolle zomeractie", vertelt Frans Janssen van de
Spar in Hummelo bij de feestelijke uitreiking van de prijzen, die met de
actie te winnen waren. De 'Spar Deal' actie, die in de periode van 11 juli tot
12 september bij alle Spar winkels in Nederland plaatsvond, kreeg een
enorme respons.

De aan de actie verbonden prijzen
maakten het ook alleszins de moeite
waard om mee te doen. De hoofd-
prijs, een prachtige Gazelle fiets

(met een winkelwaarde van € 695,-),
werd gewonnen door Albertine
Kuipers uit Hummelo. De andere
prijzen, drie pakketten met levens-

middelen t.w.v. € 35,- gingen naar
Ria Luesink uit Toldijk, Ingrid van
Berkum uit Laag-Keppel en Claudia
Westhoff uit Hummelo.

De fraaie bossen zonnebloemen die
de felicitaties aan de prijswinnaars
vergezelden, gaven de prijsuitrei-
king nog een heerlijk zomers tintje.

Playback wedstrijd
in Hummelo

De Oranjevereniging 'Hummelo en
Oranje' organiseert een playback-
wedstrijd voor de schooljeugd van
Hummelo. Dit festijn vindt plaats
op zaterdag 5 november bij 'De
Gouden Karper' in Hummelo en
begint om 13.30 uur.

Uit de vele spontane aanmeldingen
en leuke reacties blijkt, dat er, net
als voorgaande jaren, weer veel
animo is bij de jeugd om hun idool
te playbacken. Er wordt dan ook al
driftig geoefend.
De acts worden deze middag door
een heuse imitatie 'Hennie Huis-

man' aan elkaar gepraat en de des-
kundige jury zal er nog een hele
klus aan krijgen om uit al dat
moois de beste act te kiezen. Ook
het bestuur van de Oranjevereni-
ging zal in de pauze een acte de pre-
sence geven.
Voor ouders, grootouders, broer-
tjes, zusjes en andere belangstellen-
den is dit de kans om al die talen-
ten te bewonderen. Hiervoor vraagt
de organisatie van de volwassenen
een bijdrage van € 2,- (ter bestrij-
ding van de onkosten), maar dit kan
niemand er van weerhouden om dit
spektakel bij te wonen.

MC Photo ontvangt mkbOK
Website Keurmerk
De website www.canvasfoto.nl heeft
een primeur in de regio. Het inter-
netbedrij f MC Photo, gevestigd in
Hummelo, heeft maandag 24 okto-
ber het mkbOK keurmerk ontvan-
gen uit handen van Stichting MKB
en Internet. De website www.can-
vasfoto.nl behoort tot de eerste
bedrijven die het mkbOK keurmerk
in Nederland mogen voeren.

Steeds vaker komen consumenten
en bedrijven in aanraking met het
internet. Teveel bedrijven en consu-
menten hebben een slechte 'online'
ervaring achter de rug. Hierdoor
ontstaat steeds vaker het beeld dat
internet niet veilig en onbetrouw-
baar is. Dit negatieve imago van
internet is volkomen onterecht.
Zoals gebruikelijk is slechts een
klein percentage bedrijven hiervoor
verantwoordelij k.
Stichting MKB en Internet is van
mening dat het mkbOK keurmerk
een grote toegevoegde waarde kan

leveren aan de veiligheid en
betrouwbaarheid van het (online)
zakendoen met het MKB. Boven-dien
bemiddelt mkbOK bij eventuele
geschillen.
Op www.canvasfoto.nl kunnen con-
sumenten hun eigen - op maat
gemaakte - kunstwerk bestellen. Er
is keus uit een grote collectie foto's
met thema's zoals bloemen, water,
winter, dieren, kunst en USA.
Bovendien kan de klant zijn eigen
(digitale) foto's op canvas laten prin-
ten, zodat er een privé-kunstwerkje
ontstaat. Veel animo is er voor de
zogenaamde collages. Samen met
de klant wordt een collage samen-
gesteld met foto's van dierbare
gebeurtenissen zoals een vakantie,
een bruiloft of de geboorte van een
kind. Op canvas krijgen foto's nét
dat beetje extra.
Maandag 31 oktober wordt een lijst
met de eerste 100 mkbOK bedrijven
vrijgegeven. Het keurmerk mag ook
vanaf die datum officieel door MC
Photo gevoerd worden.
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BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

PLEZIERIG WONEN WIL TOCH IEDEREEN. Wu BEGRIJPEN DIT ALS GEEN

ANDER. OF HET NU GAAT OM EEN NIEUW HUIS OF DE VERBOUW VAN UW

HUIDIGE WONING, BIJ ONS BENT U AAN HET JUISTE ADRES. EN DAT WERKT

WEL ZO PRETTIG. VOOR ADVIES, BEGELEIDING PN REALISATIE HEEFT U MAAR

ÉÉN PARTNER NODIG. WlJ NEMEN U AL HET WERK UIT HANDEN, VAN EERSTE

SCHETS TOT OPLEVERING.

Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

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

KUIJKS Mcubclbcurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen

Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

Badkamermeu beien
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoclen

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

Jansen „De Smid"

November dure maand?
Bil Jansen „Be Smid" niefi

Gehele maand november
op alle artikelen

25% kortingü!
Met uitzondering van kachels.

Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan!
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Skieën met Free-wheel
Met Free-wheel Travel naar GroGarl in Oostenrijk!

Prijs 699,- incl reis, skipas, 4*hotel (/dagen)

Meer info www.free-wheel.com/travel

Free-wheel ook het adres voor skionderhoud en skihuur.

Aanbieding bij deze reis:

slijpen en waxen € l 2,50 (ipv € 18,50)
huur skipakket € 50,- (ipv € 90,-

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

Het Diabetes Fonds zoekt 3000
nieuwe collectanten. Dat is
hard nodig met 65.000 nieuwe
patiënten per jaar. Met slechts
2 uur van uw tijd kunt u mee-
helpen aan de oplossing...
De collectebussen staan al klaar
Bel (033) 422 65 20 of ga naar
www.diabctesfomte.it

drukker 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

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tal. (0575) 50 13 34

agentschappen

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.ag. 06 53405682
www.boscnker.nl

Zondag 20 november

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink

Het Jebbink 13 te Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 20,°°(4mx 1,20m)

„REAN" evenementen
Tel. (06)51 481527

Vrouwe van Reurle
Makelaardij & Taxatiebureau

Brinklaan 39
7261JH RUURI.O
T: 0573 - 4519 89
F: 0573 - 45 35 06

W: www.vrouvvevanrourle.nl
R; info@vrouwevanreurle.rü

Weevers druk

Halseweg 3c

7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

•aut*"*
Jansen „De Smid"
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

FELJXTAKKENKAMP,
Telefoon O8-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN.
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 49 23 98

van je
Dromen...

SHOWAGENDA 2005
Zondag 6 november,
Ruur lo , O r a n g e r i e

Zaterdag en zondag
12 &13 november,
Enschede, Love & Marriagebeurs,
Condor City

Zondag 20 november ,
B e c k u m , H e t W a p e n v a n B e c k u m

v o o r i n f o r m a t i e , r e s e r v e r i n g e n o f een

a f s p r a a k kunt u be l l en n a a r :

0544 - 481222

l MSS^M

W W W . B E I J E R B E S S E L I N K . N L

B R U I D S M O D E & P A R T Y K L E D I N G

M E E S T E R N E L I S S E N S T R A A T 2 3 B E L T R U M

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofdcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Tonny Jurrtërfs
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagei

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keljenborg



THEATER DE BRINK PRESENTEERT

y

HE PROGRAMMA VOOR THEAT ERSEIZOEN 2005-200
Het eerste echte seizoen van Theater De Brink
in Zelhem begint op zaterdag 12 november.
De Brink is omgebouwd tot een sfeervol theater
met 225 zitplaatsen. Vooral de gemoedelijke
sfeer en de minieme afstand tussen zaal en
podium spreken zowel de artiesten als het
publiek aan. De Brink wil een intiem alternatief
voor de grotere theaters zijn.

Op het programma van ons theaterseizoen 2005-
2006 staan vijf cabaretvoorstellingen, twee
jeugdvoorstellingen en vier klassieke muziek-
uitvoeringen. Meer informatie over ons
programma lees je op www.centrumdebrink.nl
of op de sites van de artiesten die optreden.

Toegangskaarten voor de cabaretvoorstellingen
kosten slechts 12,50 euro per stuk. Met een
abonnement kun je 20 procent besparen en
ben je verzekerd van kaartjes voor alle vijf
cabaretvoorstellingen. Voor het reserveren van
kaarten is De Brink telefonisch bereikbaar op
(0314) 622 140.

Mark van dé Veerdonk 'En de wereld is vierkant'
Marks negende programma 'En de wereld is vierkant' kan het
best als mafketelcabaret getypeerd worden met hier en daar
wat actueel venijn. Zaterdag 12 november om 20.00 uur.

Hetty Heyting 'Een veeg teken'
Try-out van Hettys nieuwe programma 'Een veeg teken' waarin
hilarische typetjes worden afgewisseld met bloedmooie liedjes.
Zaterdag 10 december om 20.00 uur.

Rik Hoogendoorn 'De Bondscoach'
Riks voorstelling 'De Bondscoach' is een mix van toneel en
cabaret. Rik is bekend van de comedy Kees & Co en van
Sesamstraat. Zaterdag 27 januari om 20.00 uur.

Holland 'In corset'
De vier zangeressen van Vrouw Holland brengen muzikaal
cabaret. 'In corset1 is een meeslepende wervelende show met
prachtige persiflages. Zaterdag 17 maart om 20.00 uur.

Erik Koller 'Fooi Koiier'
Erik Koller wordt weieens de Nederlandse Mr. Bean genoemd.
'Fooi Koller' is zijn nieuwe show. Erik is typisch een artiest die
je gezien moet hebben. Zaterdag 27 mei om 20.00 uur.

Jeugdvoorstellingen
'Trollen en Elfjes' van de Doetinchemse kindertheatergroep
Applaus op zondag 15 januari en 'De Piratenschool' van Carlo
Vuur op zondag 18 maart om 15.00 uur.

Klassieke concerten
Stichting 'Kunst in de Kamer' op zondag 20 november (viool-
concert), zondag 29 januari (pianokwartet), zondag 19 februari
(Matangi Kwartet) en zondag 26 maart (muzikaal kwartet) om
20.00 uur

Centrum De Brink • Stationsplein 8 - 12 • 7021 CN Zelhem • telefoon (0314) 622 140

w w w . c e n t r u m d e b r i n k . n l
Concept productie advertentie: De Reus' Communicatie & Publiciteit. Duiv



BRONCKHORSTPAGINA - Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid

Donkere wolken boven het Staring Instituut
Op 15 oktober jl. vond de jaarvergadering van het Staring Instituut
plaats in zaal Langeler te Hengelo. Een vergadering met een aantal
bijzondere punten op de agenda. Het was de laatste vergadering onder
leiding van voorzitter Jan Fonhof, die vanaf 1995 voorzitter is geweest
en, met een korte onderbreking, vanaf 1980 lid van het algemeen
bestuur. Voorzitter Fonhof en directeur van het Staring Instituut Stef
Grit brachten de penibele situatie van het instituut als gevolg van
gemeentelijke bezuinigingen maar weer eens nadrukkelijk onder de
aandacht.

'Zo lang ik hier werk is dat al aan de
orde', vertelt Stef Grit me als ik hem
over het onderwerp spreek. 'Het Sta-
ring Instituut bestaat nu 26 jaar en ik
ben sinds 1990 directeur. Elk jaar
opnieuw dat getouwtrek om subsidie.
Alle gemeenten .waarvan wij subsidie
krijgen hebben te kampen met finan-
ciële tekorten en het eerste waarop
bezuinigd wordt zijn de subsidies.
Wanneer een enkele gemeente besluit
ons niet meer te subsidiëren is dat nog
wel op te vangen, maar als bij tien of
meer gemeenten de kraan wordt
dichtgedraaid zitten wij met een on-
overkomelijk probleem. Dat is niet iets
wat nu opeens gebeurt, het water
staat ons al heel lang aan de lippen.

In november 2004 hebben we alle ge-
meenten in het werkgebied van het
Staring Instituut, de Achterhoek en
Liemers, en de provincie een nood-
kreet laten horen. We hebben al onze
subsidiënten de vraag gesteld of ze
het idee waarmee 25 jaar geleden het
Staring Instituut werd opgericht nog
steeds ondersteunden; zo ja, moesten
we op hun financiële steun kunnen
rekenen en zo nee moesten ze ons dat
duidelijk laten weten. We hebben daar
welgeteld een reactie op gekregen.

De gemeente Gendringen, die nu is
opgegaan in de nieuwe gemeente
Oude IJsselstreek, liet ons weten dat ze
het bestaansrecht van ons instituut
nog steeds onderschrijven.

Hoewel alle andere subsidie-ontvan-
gers op de Wijn werden geplaatst, of
zelfiT werden gekort op hun subsidie,
zou het Staring een verhoging van €
500 op het vaste subsidiebedrag krij-
gen. Dat was ook bedoeld als signaal
naar andere gemeenten. Bij die reactie
is het gebleven, we hebben niets van
andere gemeenten vernomen, of het
zou een bevestiging van ontvangst van
onze noodkreet moeten zijn, waar-
voor een paar gemeenten nog de
moeite hadden genomen.'

Heeft het Staring Instituut kansen
laten liggen om zich duidelijk te pro-
fileren als onmisbare instelling voor
het behoud van en onderzoek naar de
cultuur-historische aspecten waaraan
Achterhoek en Liemers zo rijk zijn?
Stef Grit betoogt met nadruk dat dat
niet het geval is. Als voorbeeld noemt
hij de gemeente Lochem, die nota be-
ne een extern bureau heeft ingescha-
keld om de gemeente te adviseren bij
het schrappen van gemeentelijke sub-
sidies. De aanzienlijke kosten die het
uitbesteden van dergelijke werkzaam-
heden met zich meebrengt zijn moei-
lijk in overeenstemming te brengen
met een gemeente die wil bezuinigen.
Daarnaast verbaast het Stef Grit dat
ook geadviseerd werd de subsidie aan
het Staring Instituut te beëindigen.

'Terwijl we juist in de afgelopen perio-
de heel veel voor Lochem hebben ge-
daan. We organiseerden een expositie
rond de dichter Staring, waarbij ook
het boekje 'Langs Staring's Wegen' uit-
kwam. Daarnaast verrichte Walter
Knoop een intensief onderzoek in Lo-
chem, dat zijn weerslag vond in het
rapport 'Gorssel, cultuurhistorische
verkenning Landschap en Bebouwing'.

We verdienen zelf ook nog met de
boeken die we uitgeven, we worden
ondersteund door de 'Vrienden van
het Staring Instituut' en we voeren
ook betaalde opdrachten uit. Daarmee
voorzien we voor 35% in ons eigen on-
derhoud. De provincie en de gemeen-
te Doetinchem zijn onze belangrijkste
subsidiegevers. Daarnaast zijn we aan-
gewezen op de subsidies van de ge-
meenten in ons werkgebied, die beta-
len een bedrag per inwoner, of een
vast klein bedrag, of helemaal niets.'

Het Staring Instituut wil de subsidie
verstrekkers duidelijk maken dat het
heel graag bereid is om samen te
werken met andere instellingen, zoals
het Streekarchief. 'De werkzaam-
heden liggen in eikaars verlengde en

we zouden kunnen denken aan een
gemeenschappelijke huisvesting of
zelfs een fusie. Dat zou een belangrij-
ke besparing tot gevolg kunnen heb-
ben. De gemeente Doetinchem wil per
2008 een 'taakstellende bezuiniging'
van € 15.000 doorgevoerd zien, die
door samenwerking van de eerderge
noemde instellingen (waarbij ook het
Stadsmuseum) te realiseren zou zijn.
'Maar als te veel subsidiegevers nu
afhaken halen we 2008 niet eens',
betoogt Stef Grit. 'We zijn in gesprek
met onder andere de archiefdiensten
over samenwerking, maar daar moet
je wel de tijd voor worden gegund.
Moet je bedenken hoe veel tijd ik
alleen al kwijt ben aan het instand-
houden van het instituut en die niet
aflatende strijd om het geld. Daardoor
kom je ook nauwelijks aan je eigen-
lijke werk toe.'

De toekomst voor het Staring Instituut
ziet er niet rooskleurig uit. Wanneer
het instituut wegens geldgebrek ge-
dwongen zou zijn haar deuren te slui-
ten, zou dat een gevoelige klap zijn
voor iedereen die zich met de geschie-
denis van onze streek verbonden
voelt. 'Het is eigenlijk nooit anders
geweest', verzucht Stef Grit. 'Moet je
nagaan dat hetgeen het Staring door-
gaans aan subsidie van een gemeente
ontvangt gelijk staat aan de kosten
van een verkeersdrempel.'

Gelukkig is het niet alleen maar treur-
nis wat de klok slaat. De jaarvergade
ring kende ook nog een aantal feeste
lijke momenten. Twee vrijwilligers,
Sam Blom en Geert te Lindert, die zich
buitengewoon hebben ingezet voor
het instituut, ontvingen een Starings-
peld. Lex Schaars, die 25 jaar aan het
Woordenboek van de Achterhoekse en
Liemerse Dialecten (WALD) werkte,
werd ook met een speld gehonoreerd.
Aan het eind van de vergadering reik-
te waarnemend voorzitter Rinus Rabe
ling de Staringspeld uit aan scheidend
voorzitter Jan Fonhof.

Maar liefst drie nieuwe publicaties
werden gepresenteerd. De luister-CD
'Arie laest Aornt', waarop Arie Ribbers
verhalen van Herman van Velzen over
de belevenissen van bezembinder
Aornt Peppelenkamp voorleest, werd
ten doop gehouden. Het eerste exem-
plaar van het Jaarboek Achterhoek en
Liemers 2006 werd uitgereikt aan Jean
Kreunen. Traditiegetrouw verscheen
ook de Achterhoekse Almanak 2006.

Neven Notten streekkampioen
en kampioen uitwisselingcross 2005

Veel consensus, weinig vuurwerk:
raadsvergadering Bronckhorst 27 oktober
Op donderdagavond 27 oktober
is de gemeenteraad van Bronck-
horst weer bijeen voor de maande
lijkse gemeenteraadsvergadering.

Nu waarnemend burgemeester van
der Wende al afscheid heeft genomen
en de nieuwe burgemeester Aaide
rink nog niet is geïnstalleerd wordt
hanteert Herman Gosselink, de nes-
tor van de raad, de voorzittershamer
bij deze vergadering. Die hamer komt
hem meteen goed van pas bij het
afhameren van een groot aantal
agendapunten van de overvolle agen-
da; heel wat onderwerpen behoeven
geen verdere discussie in de raad en
worden met algemene instemming
aangenomen.

Omdat er ook geen gebruik wordt
gemaakt van het spreekrecht voor
burgers, komt de behandeling van de
resterende agendapunten zonder
verder oponthoud aan de orde. Een
van die punten betreft de aanstelling
van een accountantskantoor voor de
controle van de gemeentelijke jaar-
cijfers van de jaren 2005, 2006 en
2007.

Mevrouw Hacquebard (D66) pleit
ervoor om alleen voor de controle
van het boekjaar 2005 accountants-

kantoor Deloitte te benoemen en
voor 2006 en 2007 via aanbesteding
een bureau de opdracht te verstrek-
ken. De motie van D66 met die strek-
king krijgt geen steun van de andere
partijen. De meerderheid van de raad
onderschrijft het commissievoorstel
waarin gepleit wordt voor de voor-
delen van een langere verbintenis
met het gekozen bureau.

Uit navraag bij buurgemeenten is
overigens gebleken dat Deloitte een
uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding
biedt Hengelo als centrale vestigings-
plaats voor het ambtelijk apparaat
van de gemeente Bronckhorst wordt
ook door de raad besproken.
Alle partijen zijn het eens met de
keuze van Hengelo als plaats voor het
nieuwe gemeentehuis. D66 is uitge
sproken voorstander van een centrale
huisvestingsplaats voor alle diensten
(met uitzondering van de buiten-
dienst) en spreekt zich duidelijk uit
tegen het gebruik van verschillende
locaties. De andere partijen zijn niet
zo uitgesproken in die eis, maar men
vindt dat er wel naar zo veel mogelijk
concentratie moet worden gestreefd.
Bij het agendapunt waarin de aanleg
van nieuwe landgoederen in de
gemeente Bronckhorst aan de orde
wordt gesteld, komt het debat in de

raad wat meer op gang. In de door de
commissie ontwikkelde visie wordt
voorgesteld dat de landgoederen bin-
nen een bepaald zoekgebied zullen
worden ontwikkeld. Dit zoekgebied
omvat min of meer het grondgebied
van de oude gemeenten Hengelo,
Steenderen en Zelhem. Vorden en
Hummelo & Keppel komen niet in
aanmerking voor nieuwe landgoede
ren, aangezien deze gemeenten van-
ouds reeds zo rijk bedeeld zijn met
landgoederen. Het CDA en PvdA on-
dersteunen deze visie van het college.
Jan Beverdam (PvdA) zou de begrip-
pen 'beeldkwaliteit en allure' zoals
die in de visie zijn geformuleerd
graag geconcretiseerd zien, hij beoor-
deelt deze begrippen als nogal subjec-
tief. GroenLinks stelt zich op het
standpunt dat de landgoederen een
substantiële omvang moeten heb-
ben, tien hectare komt in de richting,
kleiner kan niet, groter zou wel mo-
gelijk zijn. WD en D66 hebben ge
zamenlijk twee moties ingediend,
waarin zij o.a. naar voren brengen dat
de zoekgebieden zich in de gehele
gemeente Bronckhorst zouden moe
ten bevinden.
De moties vinden geen weerklank bij
PvdA en CDA waarna ze door D66 en
WD worden teruggetrokken en de
raad het voorstel aanneemt.

Team Notten actie/

Na een bijzonder goed verlopen seizoen in de zijspancross hebben de
neven Notten (Wülard en Arne) uit het Gelderse Hengelo met twee
kampioenschappen het zijspan motorcross seizoen weten af te sluiten.
Na een lange reeks wedstrijden is er nu een periode van rust aange-
broken voor de Nottens. Tot tevredenheid van het tweetal werden aan
alle doelstellingen voldaan en kan tevreden worden teruggekeken op
het seizoen 2005.

Aan de vooravond van het seizoen
2005, dat gebruikelijk eind maart be
gint, werd door het team enkele doel-
stellingen gesteld om te behalen. Deze
doelstellingen bepalen onder andere
het verloop van het jaar volgens een
kalender en zorgen zo voor een vol
programma. Het zijspancross team be
sloot om te gaan voor de titels van
streekkampioen en uitwisselingskam-
pioen. Verder had men als doel gesteld
om bij de ONK's tussen de 15e en 20e
plaats te eindigen. Met deze doelstel-
lingen legden de beide heren Nptten
wel een enorme druk op zich.

Het streekkampioenschap is een kam-
pioenschap bestaande uit vijf wedstrij-
den op terreinen van verschillende
clubs. Het speelt zich voornamelijk af
in de Achterhoek. In plaatsen als Hal-
le, Varsseveld, üchtenvoorde, Winters-
wijk en tenslotte Doetinchem werd ge
streden om de punten. Uiteindelijk
bleek na de 2e manche in Doetinchem
34 punten voorsprong voldoende te
zijn om de titel van streekkampioen
(startbewijshouders) in de wacht te sle
pen. Ook het uitwisselingskampioen-
schap, eveneens een reeks van vijf
wedstrijden werd, door de volle neven
van ex-wereldkampioen zijspancross
Bart Notten sr. naar zich toe getrok-
ken. Ditmaal was de marge met twaalf
punten voldoende voor het kampioen-
schap. Het kampioenschap werd
zwaar bevochten en was tot de laatste
manche spannend. Uiteindelijk ble
ken de neven Notten het meest con-
stant van alle rijders. In Harfsen werd
namelijk met de volle winst naar huis
gegaan (Ie), vervolgens werd er gere
den in

Sint Isidorushoeve (8e), Markelo (2e),
Holten (3e) en de afsluitende wedstrijd
werd achter de regerend wereldkam-
pioen Daniël Willemsen en oud ge

diende Gerrit van Werven als 3e afge
sloten. Een kanttekening in deze is,
dat de Grand Prix-rijders niet in staat
waren alle wedstrijden te rijden in ver-
band met de WK verplichtingen.

Naast deze serie wedstrijden die druk
bezocht werden, hebben de Henge
loërs ook alle wedstrijden meegereden
om het ONK. Het streven was om aan
het einde van het jaar tussen de 10e en
20e plek te eindigen. De eerste vier
wedstrijden verliepen niet geheel naar
wens voor Willard en Arne.

Bakkenist Arne moest met een slepen-
de knieblessure enkele maanden toe
kijken hoe zijn neef Willard met ande
re bakkenisten zoveel mogelijk pun-
ten bij elkaar sprokkelde in het kampi-
oenschap. Er werd na vier wedstrijden
een knappe 22e plaats bereikt. Dit
bleek een plaats met veel perspectief
om hoger te komen. Na het 5e ONK in
Oss werd echter al stelling genomen
op een 19e plaats. Na afloop van het
ONK in Lochem werd al de 16e plaats
bezet. Met nog één wedstrijd te gaan
in het Veluwse Heerde, waren er ech-
ter nog veel mogelijkheden om verder
te stijgen in het klassement. Na de
wedstrijd in Heerde bleek het seizoen
helemaal geslaagd. Deze wedstrijd
met volop pech, wist het duo toch in
beide manches de eindstreep te halen.
Door tegenvallende resultaten van de
concurrenten in de laatste wedstrijd
en door goed doorzetten van de jon-
gens, werd het ONK seizoen afgesloten
met een 14e plaats. Dit was ook voor
beide mannen boven verwachting.

Tevredenheid heerst daarom ook bij
de Hengelose neven. Ze gaan met
vertrouwen de winterperiode in om
zich middels veel trainen en sleutelen
te prepareren voor het aankomende
crossseizoen.

Met kunstbus naar schouwburg
Er is veel belangstelling voor de
kunstbus. In een zeer korte tijd
waren de bussen naar de verschil-
lende theatervoorstellingen volge-
boekt.

De werkgroep Kunstbus Hengelo/
Steenderen heeft zelfs enkele perso-
nen op een reservelijst moeten plaat-
sen. Hieruit blijkt dat velen geïnteres-
seerd zijn in cultuur. De manier van
het gezamenlijk reizen per bus
spreekt de mensen aan. Een groot
voordeel is, dat de bus in de eigen
plaats de deelnemers komt ophalen
en weer thuisbrengt. Het eerste uit-
stapje is naar de Schouwburg Amphi-

on in Doetinchem. Op zaterdagavond
19 november 2005 gaat men naar het
ballet 'Het Zwanenmeer' uitgevoerd
door het Staats Opera-Ballettheater
Vbronezh. Muziek van PjotrTsjaiskovski
(1875). "De slechte tovenaar Rotbart,
tovert 's nachts meisjes om tot zwa-
nen. Alleen echte liefde kan deze beto-
vering verbreken".
Het verhaal en de sfeervolle en mee
slepende muziek van Tsjaikovski zijn
romantische hoogtepunten. Het be
looft een fantastische avond te wor-
den. De kunstbus wordt mede moge
lijk gemaakt door een bijdrage van de
gemeente Bronckhorst via SWO-Steen-
deren.



PLUS Weekendvoordeel
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Kakelvers en kiplekker geprijsd
Kipfilet-

blokjes off
-reepjes

Naturel.
500 gram

ELDERS 5.99

2 extra servieszegels gratis

2 extra servieszegels gratis

Kipfilet
rollade

500 gram
ELDERS 4.62

Kipfilet
reepjes

Shoarma.
500 gram

ELDERS 6.49

Kipfilet
WM Gemarineerd

Nu 5.99
'm Of naturel.

Kilo
ELDERS 7.49

2 extra servieszeg
2 extra servieszegels gratis

Plus:
* l de scherpste'

^actieprijzen

Grote
Hollandse

bloemkool
Per stuk

1 truck gratis t.w.v. €2,49
ianb,eding*nvanBiotex.Ussie.

DouwetgbertsenAppeisie.

Plus:
de scherpsj

i actieprijzel

Plus:
de scherpst̂ !
actieprijzen

Maridel
Mosselen

Excellent.
Bak 2 kilo

ELDERS 5.99

Spa & Fruit
Koolzuurvrij

Diverse smaken.
Pak 1,5 liter

ELDERS 1.34

1 extra servieszegel gratis 2 extra servieszegels gratis 1 extra servieszegel gratis

PLUS Korenlanders vloerbrood. Alle soorten voor € 0.99
PLUS
Korenlanders
vloerbroden
Vers uit eigen oven.
Alle soorten.
Heel ca. 800 gram
NORMAAL 1.69

1 extra servieszegel gratis

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: PLUS Cornëlis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 71A2 FC Loehem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00 Tel 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigii

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie'
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