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Bakker Joop heeft zijn bakkerij vernieuwd G e m e e n t e V o r d e n

Zie p a g i n a ' s in het har t van C o n t a c t

In week 47 (15-19 november)
extra aandacht voor

Sint Nicolaas d.m.v. ons

Sint Nicolaas-
nummer
Denk aan uw

Sint Nicolaasadvertentie!
Advertenties dienen uiterlijk

vrijdag 5 november
in ons bezit te zijn.

weg is overgestoken, via de Ham-
minkweg, Deldenseweg, Henge
loseweg, naar huize Kieftskamp.
De kill is nabij de Lieferinkweg.
De tweede run wordt plm. 14.00
uur ingezet bij de Zomervreugd-
weg. Van daaruit gaat de meute
over Stapelbroekweg, Helder-

boomsdijk, Zelledijk, Beunkstege
en is de kill nabij de Zelledijk.
Kwart voor drie wordt aan de Lin-
deseweg de laatste run ingezet.
Deze loopt via de Schuttestraat,
Bekmansdij k, Kostedeweg naar
kasteel Vorden waar de jacht
wordt afgeblazen.

Het stond afgelopen week met
'koeienletters' in Contact. 'Bak-
ker Joop was bouwvakker".
Niets te veel gezegd want de
Vordense bakker heeft zijn
zaak aan de Dorpsstraat een
heel ander en moderner aan-
zien gegeven.

In de maand juni heeft hij een en-
quête gehouden om te weten te
komen of er binnen zijn klanten-
kring ten aanzien van de winkel
nog wensen waren of dat er even-

tueel nog wat veranderd moest
worden. Eén en ander heeft er toe
geleid dat de winkel aan de Dorps-
straat geheel is verbouwd. Er is in
de nieuwe opzet meer ruimte ge
schapen.

Thans is een gedeelte van de win-
kel zelfbediening waar de klant
een ruime keus wordt geboden in
allerlei banketbakkers producten.
Wil men gewoon naar de bakker
om brood te kopen, dan geniet
men bij bakker Joop in de brood-

hoek nog immer de "normale"
klantvriendelijke bediening. Aan
de reclames wordt meer aandacht
besteed.

Zo staat er op de stoep voor de win-
kel een bord met aanbiedingen,
terwijl in de zaak een standaard
staat met producten die in de re
clame zijn. Verder is er aan de bui-
tenmuur een (verlicht) klikbord
aangebracht. De komende weken
wordt de verbouwing met allerlei
acties nog verder "gevierd".

Verkiezingsspecials weekblad
Contact/Journaal Zelhem Hal Ie

Najaarsconcert Sursum Corda
in Christus Koningkerk
Aanstaande zaterdag 6 novem-
ber geeft Sursum Corda om
20.00 uur in de Christus Koning-
kerk een najaarsconcert. Sur-
sum Corda geeft dit concert in
samenwerking met het orkest
van muziekvereniging Edel-
weisz uit Berg en Dal. De toe-
gang is gratis.

Wie de naam Edelweisz hoort,
denkt waarschijnlijk meteen aan
een Egerlanderkapel. Maar niets is
minder waar: muziekgezelschap
Edelweisz is een fanfare uitgebreid
met een aantal fluiten.

Zij speelt een zeer uiteenlopend re
pertoire, dat varieert van bewer-
kingen van klassieke muziek tot
film- en popmuziek. De vereni-
ging, uit het Gelderse Berg en Dal,
werd opgericht in 1928 en staat
sinds 1997 onder leiding van Vor-
denaar Cor Lam.

In 2003 bestond "Edelweisz" 75
jaar. In dat kader werd er speciaal
voor de vereniging een jubileum-
compositie geschreven door Willy
Hautvast, met de toepasselijke ti-
tel Leontopodium, de Latijnse

naam voor Edelweisz. Ook organi-
seerde zij in samenwerking met de
cabaretgroep "Enge Buren" een
concert.

Edelweisz is een actieve muziek-
vereniging die ook regelmatig uit-
wisselingen met buitenlandse mu-
ziekverenigingen organiseert.

Zo zijn zij nu al bijna 20 jaar jaar-
lijks te gast bij verschillende Zwit-
serse orkesten, in o.a. Bern, Mor-
schach en Affeltrangen.

De muziekvereniging Edelweisz
zal zaterdagavond o.a. muziek spe
len van Soldaat van Oranje en de
West Side Story.

Het programma van Sursum Cor-
da heeft zaterdagavond als thema
"Inspiratie" meegekregen. Wat
was de inspiratie van de compo-
nist toen hij het muziekstuk be
dacht?

Wilt u weten welke inspiratiebron-
nen de componisten hebben ge
bruikt? Het antwoord daarop kan
men zaterdagavond in de Christus
Koningkerk beluisteren!

Zaterdag
13 november:

Slipjacht
Tiny Koning, Albert Mulde-
rije en Appie Noordkamp, le-
den van het " Jachtcomité
Vorden" zijn de komende da-
gen nog druk in de weer om
alles tijdens de slipjacht, die
zaterdag 13 november zal
worden gehouden, in goede
banen te leiden.

Deze jacht, die al voor de 26e
keer plaats vindt wordt die dag
om 13.00 uur begonnen in de
weide voor kasteel Vorden. Daar
zal burgemeester E. Kamerling
het jachtgezelschap welkom hè
ten. J.E. üchtenvoort Cats is tij-
dens deze jacht de master.

Boudewijn van Heuvelen en
Henk Rottinghuis zijn de field-
masters, terwijl Gert Lourens als
huntsman fungeert. De eerste
run wordt omstreeks 13.15 uur
aangezet op de zichtlaan bij
kasteel Vorden. Deze run loopt
vervolgens, nadat de Hengelose

Vanaf week 37 tot en met week
46 gaan wij ruimschoots aan-
dacht besteden aan de verkie-
zingen voor de nieuwe gemeen-
te Bronckhorst.

In een kleurrijke uitvoering zullen
toekomstige raadsleden naar hun
mening gevraagd worden over
diverse onderwerpen die actueel
gaan worden in de nieuwe ge

meente. Deze verkiezingsspecial
wordt uitgebracht in de gehele
gemeente Bronckhorst i.o, dus
Hengelo Gld, Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem.
Aansluitend hierop zal vanaf nu in
onze weekbladen de informatie
van de gemeenten in ons versprei-
dingsgebied ook uitgevoerd wor-
den in kleur. De redactie Weekblad
Contact /Journaal Zelhem Holle.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 3 november 19.30 uur ds J. Kool Dankdag voor gewas en arbeid.
Zondag 7 november 10.00 uur ds. LM. van Rooyen-Schuurman (Zutphen).

Hervormde kerk Wich mond
Woensdag 3 november 19.30 uur ds. S. Hiemstra, Hummelo.
Zondag 7 november 10.00 uur de heer M. Baauw, Wichmond.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 3 november 19.30 uur ds J. Kool in de Herv. Kerk, dankdag
voor gewas en arbeid.
Zondag 7 november 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng .

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 november 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 november 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 7 november 10.00 uur Woord-/Communiedienst m.m.v. herenkoor.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 2OO 9000 vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
6-7 november D. Stolk, Ruurlo, telefoon 0573 - 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-
12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10,30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 0900-8856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg Ie, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40,7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 3716 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier ge-
zette regels: elke regel meer € 0.50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.

• Aangeboden ter overname:
3 krielhanen en 9 krielkip-
pen. (0575) 55 68 95.

0 "Heilig Pad van Inwijding"
13x zo.av. om de 14 dgn.
Warnsveld - vanaf 14 nov.
Marjan de Gans-Grimberg,
spiritueel energetisch thera-
peut. Uitgebreide brochure.
Tel. (0573) 44 11 38 (zie arti-
kel).

• Weet u hoeveel vitaminen,
mineralen en spoorelementen
U dagelijks binnen krijgt? Met
Herbalife krijgt U alles in de
juiste verhouding binnen!
Gevolg... U voelt zich FTTÜ! Nies-
ke (06) 54 32 66 69.

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

• Herbalife. Kijk bij de ande-
ren wat het voor u doet en kom
bij mij gezellig koffiedrinken.
Ik vertel u graag meer. Cisca
Berendsen, Zelhemseweg 43,
tel. (0575)4636 10.

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

• Te koop: Piano, Müller-
Schiedmayer, goed onderhou-
den. Prijs nader overeen te ko-
men. (0575) 55 68 95.

• Te koop gevr: keramische
oven, binnenmaat ± 40-40-60.
R. Wolbert, Eikenlaan 23, Vor-
den, tel. (0575) 55 66 74.

• Weten wat inspiratie is
binnen muziek: kom zaterdag
om 20.00 uur naar Chr. Koning-
kerk,

0 Grolsch verzamelaars gilde
Brouwerij-artikelen beurs, zon. 7
november 10.30-16.00 uur
Cultureel Centrum De Bron,
Buitenschans 3, Groenlo.

• Vakantiekilootjes eraf?
Naar Jema Bruggink op een
draf! Ook voor aankomen en
meer energie! Gratis begelei-
ding, advies en consult (0575)
46 32 05. www.vitalcare.nl

• Zaterdagavond najaarscon-
cert Sursum Corda in Christus
Koningkerk om 20.00 uur. Toe-
gang gratis.

• Vogeltentoonstelling op
zaterdag 6 en zondag 7 nov.
a.s. in het clublokaal van PV
'Roderlo', Ventersteeg 5a in
Ruurlo. Tentoonstelling open:
zaterdag van 10 tot 20.00 uur,
zondag van 10 tot 16.00 uur.
Ook worden er vogels te koop
aangeboden. Toegang is gratis.

• Lezing van Rusland-
deskundige M.T. ter Haar
zondagmid. 7 nov. 15.00 -
17.00 uur in Ned. Herv. Kerk te
Ruurlo over de Russ. ziel. Mu-
zikale omlijsting van a capella
koor Livoce. Kaarten € 15.-
incl. 1 cons. v.a. 14.00 uur in
de kerk. Leden KKR € 1,- kor-
ting.

• Homo, Lesbisch, Bisek-
sueel? Kom bij een praat/ge-
zelligheidsgroep van St. de
Kringen. Je kunt pas gelukkig
worden als je jezelf kunt zijn.
Voor info; www.dekringen.nl
Groepen voor bi-mannen en
groepen voor homomannen en
jongens (0573) 45 23 75, (Wim);
vrouwen (0315) 68 32 49 (Rie-
Anne) of mail; achterhoek
@dekringen.nl

• Jong Gelre Vorden-Warns-
veld presenteert de Revue
Bongo Bongo in Dorpscen-
trum Vorden op vrij. 5 nov. en
zat. 6 nov. Aanvang 20.00 uur.

• Heerlijke oliebollen uit
Wichmond; ze zijn er weer za-
terdag 6 november. Verkoop
ten bate van het onderhouds-
fonds van de Ned. Herv. Kerk.

• Te koop: Professionele
Zonnebank merk HAPRO
24 buizen met gezichtsbrui-
ner en ventilatoren. Nieuwprijs
€3000, nu €500. Uiterste prijs
+ vervoerskosten. Tel. (0575)
52 87 75.

• Jong Gelre Vorden-Warns-
veld presenteert de Revue
Bongo Bongo in Dorpscen-
trum Vorden op vrij. 5 nov. en
zat 6 nov. Aanvang 20.00 uur.

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

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

• Edelweisz en Sursum Cor-
da geven zaterdag om 20.00
uur een concert in de Christus
Koningkerk,

• Te koop: Mercedes Benz
200. Benzine, bouwjaar 1983
(0575)4625 16.

• Te koop: Jotul houtkachel
met hout Piano (antiek), eet-
hoek; kabinet; Frans ijzeren le-
dikant; Barok stoel (antiek);
melkbussen; koperen binnen-
pot (boiler) tel. (0575) 46 25 16.

• Gezin, 4 personen, zoekt
per januari 2005 tijdelijke
woonruimte te huur, Vorden
e.o., tel. (0575) 55 44 34.

• Vervoer voor ouderen
wordt in Bronckhorst duidelijk
en betaalbaar geregeld! Kijk
op www.wdbronckhorst.nl

• Een betere conditie, meer
energie niet meer moe en een
Goed gewicht, dat kan met
Herbalife. Jarenlang ervaring
om U te helpen. Voedings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
tel. 52 23 26.

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

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

• RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur ge-
vorderden 19.45 uur. ledere
donderdagavond. Vertrek van-
af Sporthal Vorden, tel. 55 28
27.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• Heerlijke volle rode wijn
voor donkere avonden! Grand
Roble Chili nu € 4,75 bij
Wereldwinkel Vorden.

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA

Bedankt de inwoners van

Vorden voor het welslagen

van de slaatjesactie.

Ook hartelijk dank aan onze
leveranciers en sponsoren:
De echte groenteman Le-
tink. De Mölle en C.R. De

Herberg.
Mede door hun inzet en

meedenken is alles weer

geweldig verlopen.

Bestuur en leden
Sursum Corda.

Het is Herfst

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo-Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai van de week:

Aardbeibavaroisevlaai
6-8 stukken €5.95

Dinsdag = b rood dag

3 wit bus € 4.00

Weekendaanbiedingen:

Brood van de Maand
Appel-Notenbrood

€2.20

Chocolade-Notencake
€2.50

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

VLEESGERECHTEN • RESTAURANT

• AFHAAL EN CATERING

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 • Vorden
Bezorg bestellijn

i (0575) 55 42 22

Restaurant

Bleekstraat 2 • Hengelo
Bezorg bestellijn

(0575) 46 12 18

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

IDagmenu's
3 t/m 9 nov. 20O4

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 775

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

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

Woensdag 3 november
Leberknodelsoep / Holl. biefstuk met kruidenboter, aardappels en
groente

Donderdag 4 november
Boerenkool met spekjes, rookworst, jus en zilveruitjes/vruchten-
cocktail met slagroom

Vrijdag 5 november
Tomatensoep/vispot de rotonde met rijst en groente

Maandag 8 november
Gesloten.

Dinsdag 9 november
Wiener schnrtzel met gebakken aardappels en groente / ijs met slag-

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

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

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

Smakelijk eten!) Bistro De Rotonde team



Wij zijn heel dankbaar en blij met de geboorte van
onze dochter

Joanna
Louise

23 oktober 2004
4230 gram - 56 cm

Roland en Immy van Dijk - Scheffer

Mispelkampdijk 8, 7251 DB Vorden
(0575) 555 666

Wij zijn dankbaar en gelukkig met de geboorte van

Geboren op 2 augustus 2004

Na 12 weken in het ziekenhuis gelegen te hebben
mocht hij op 23 oktober eindelijk naar huis.

*
Emile en Dominique Laarveld

Den Emau 13,7141 NS Groenlo

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
danken die ons 40-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt. f

MC Groot Jebbink

& H. J. Groot Jebbink-Luimes

Die Erinnerung ist
das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben
werden können.

J.P. Richter

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis dat, na een afnemende
gezondheid, op de mooie leeftijd van ruim 92 jaar uit
ons midden is heengegaan onze liefdevolle en zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma en oma-stok

Reindina Aleida Addink
sinds 5 augustus 1983 weduwe van

Berend Hendrik Jansen

* Zutphen,
22 februari 1912

Vorden:

t Vorden,
26 oktober 2004

Eerbeek:

Hans en Kitty
Sabine en Martijn

Joris
Marye en Marcel

Maud
Martijn en Nancy

Adelbert en Hilde
Brend en Stella

Sophie, Valentijn
Mester en Frank

Britte, Siebe

De Wehme
Vorden

Correspondentieadres:
Brinkerhof 12
7251 WR Vorden

De begrafenis heeft inmiddels op zaterdag 30 oktober
plaatsgevonden op de Oosterbegraafplaats te Zutphen.

Na een langere periode van afnemende gezondheid
is, op 1 november 2004, in volle vrede overleden mijn
lieve man, onze vader en schoonvader

Gerrrt Herman Voskamp

op de leeftijd van 74 jaar.

B.W. Voskamp-de Greef

Jan Voskamp
Marieke van Waas

Wim Voskamp
Gerda Voskamp-ten Broek

Graaf van Limburg Stirumstraat 4
7251 XG Vorden

Herman ligt opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 5 no-
vember om 13.30 uur in de Ned.-Herv. Kerk te Vorden.
Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.00 uur ge-
legenheid tot afscheid nemen in genoemde kerk.

Aansluitend is de teraardebestelling op de Algemene
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Na afloop kunt u de familie condoleren in Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Heden overleed onze beste broer, zwager en oom

Gerrrt Herman Voskamp
echtgenoot van
Willy de Greef

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: G. Memelink-Voskamp
EAJ. Voskamp-Hemelljen

neven en nichten

Vorden, 1 november 2004

Met droefenis bereikte ons het bericht van het overlij-
den van

Herman Voskamp

Herman was jarenlang het boegbeeld van onze koet-
senverhuur.

Hij was een paardenman in hart en nieren.

Familie Bakker en medewerkers.

Vorden, 1 november 2004

Na een energiek leven, vol aandacht zorg en begrip
voor ons en anderen, geven wij u kennis van het ge-
heel onverwacht overlijden van mijn lieve man, onze
behulpzame vader, trotse opa en mijn lieve baasje

Lambertus Stekkers
Bep

echtgenoot van
Derrie Nijkamp

op 62-jarige leeftijd.

Derrie Stokkers-Nijkamp

Debora en Henk
Quincy

Leo en Twiggy
Yanelle

Herbert

Eros &

31 oktober 2004

Berend van Hackfortweg 27
7251 XB Vorden

Er is woensdag 3 november van 20.00 tot 20.30 uur
gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaats-
vinden.

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn goed-
heid en levensblijheid mochten genieten, delen wij u
mede dat geheel onverwacht van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze vader en mijn opa

Dik Pardijs

op de leeftijd van 66 jaar.

Toos Pardijs

Gerrit en Merie
Youri

1 november 2004
Wildenborchseweg 5
7251 KB Vorden

Dik is opgebaard in het uitvaartcentrum Het Jebbink
4a te Vorden, alwaar geen bezoek

De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag
6 november om 11.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden,
waarna de begrafenis zal plaatshebben op de Ge-
meentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vor-
den.

Vóór de afscheidsdienst kunt u afscheid nemen
van Dik van 10.30 tot 10.50 uur in de kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in Hotel Bakker te Vorden.

Rotseling is van ons heengegaan mijn zoon, onze
broer, zwager en oom

Dik Pardijs

Vorden: M.A. Pardijs-Pardijs

Vorden: Johan Pardijs
Alie Pardijs-Wuestenenk

Steenderen: Toos Zeevalkink-Pardijs
Ab Zeevalkink

Vorden: Gerrie van Amstel-Nijhof
Jaap van Amstel

Neven en nichten.

Vorden, 1 november 2004

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta W
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Marcel te Boome.



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

Wij beoordelen of het geplaatst kan
worden en onder het pseudoniem "de
Baron van Bronckhorst" wordt hier
dan een leuk verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden, tel:
f0575) 55 W W, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

«ic'fö «ut ^rmtcKIjorst O
Willem
De praoterieje is in vollen gang.
Vejaordag van Willem en hij is
niet mear van de jongsten. In de
meddag een paar man op bezoek,
mear van de olde soort en no zien
grote familie. Ze geeft Willem
braaf de hand en preveld de be-
kende woorde en dan krigge van
de vrouwleu een kusjen. Neet
echt natuurlijk, het liekt alleneg
mor op kussen.

Want dat is toch zonne flauwe
kul! Ze drukt eur gezicht heel
ietskes tegen de wange en hapt
dan wat tussen de lippen . Net ne
vis op 't dreuge. En dan neet ene
kear, nee dat is ne ongescheven
wet, dree kear. Ze meugt het van
Willem onmiddelijk afschaffen.
No neet datte neet graag efkes zol
willen knuffeln met ne mooie
meid en neet graag echt gekust
zol willen worden.Hij zuut graag
vrouwleu, maor dit liekt nergens
op.Trouwens ziene hormonen
warkt neet mear zo heftig. Dat is
weilis better ewest. Dat geet van-
zelf oaver , daorveur hoof iej gin
drankjen van 'n dokter. Net as al-
le andre funkties biej 't older
wordn. Er geet um vuile praot
veurbiej. Zeker asse de kamer vol
volk hef. Och, waor ze 't oaver
hebt?

Hier naost Gerrad den prut met
Fons oaver de jacht. Het aantal ha-
zen dat is better as vroggere jaorn
en de wilde knientjes, merakels,
dat is net as vrogger, biej de knie
ne af. Die fokkerieje lukt gewel-
dig. Ze jongt biej Jannie in 'n tuin
en vret alles kaal. Ja Willem is
vrogger wel is met ewest op jacht
moar kon d'r de lol neet van
zien.Grote kwajonges, met een ge
wear op de nekke en een stel drie
vers dee deur de sleute en de
brandnettels kroept. Zukke ja-
gers, een soort van uniform an en
een greun ding op oew kop dan

veul iej oew hele keals. Vrogger 't
wark van de adel, de baron de
scholte boer. In Engeland hebt ze
nog pas de vossenjacht in de ban
gedaon.

Die dierenvrienden hebt heel wat
te verteln. An Willem ziene andre
kante daor zit Jan met Andries
aover de voetbal te kwaken, das
veur um heel belangriek. Of ze
wel of neet hogerop komt. Willem
wil neet net doon offe d'r ver-
stand van hef. Nog een paar steu-
le verder zit twee grote melk-
boern te oaverleggen hoe de melk-
pries in mekaar stekt. En wat ze
verwacht van het grote europa.
Dat de aftandse koeien niks mear
kost. Ongelukkig ai d'r ene hebt
wie wat mankeert. Het mag ja
neet, maor iej kunt zonne koe het
beste met de karabijn doodschie
ten. De diern arts kost geld ai ze
laot komn umme ze dood te spui-
ten. Naor 't slachthuus? Dan is de
onkosten rekkening vake hoger
dan de opbrengst. De vrouwleu
praot oaver kindre en kleinkind-
re. Jao verduid Hannie lut foto's
rondgaon van eur eerste klein-
kind.Dat is toch zon wonderkind.
En Gre hef het hoogste woord
oaver eure vacantie naor Oost
Europa. Ze schetterd tegen Lies
die dree steule wieterop zit.: "Zo
goedkoop! En in Praag mooie olde
gebouwen en die boertjes wieter-
op in Polen die warkt nog net as
hier vieftig jaor terugge. Prachtig
umme dat is wear te zeen." Ze is
nog lang neet klaor met eur ver-
haal maor mot efkes ademhalen
en daorum begint Lies onmidde
lijk an eur eigen verhaal ." Wie
bunt net terugge van de Turken.
Dat is toch zon gastvriej volk. En
die Turken kent wel een paar
woorde duits.

Zovulle hebt er in duistland
ewarkt."Willem dech, waorumme
ruilt ze neet umme van stool? At

ze no efffen naost mekaar gaot
zitten? Och jao, vuile leu praot te
gen mekaar, maor in wezen luus-
terd ze allenig naor eur eigen
stemme en verhaal. Een mense ei-
gen, iej wilt zo graag indruk ma-
ken. Willem hef er ginne mear
van zien eigen generatie um met
te praoten. Meest zuukt de zelfde
natuurn mekaar op. Het is veur-
spelbaor wie biej wie wil zitten.
En ok de praot waor ze 't oaver
hebt. Hij Willem hee hef zien ac-
tieve leaven ehad...No neet datte
graag wear 20 wol wean. Nee, hè
den nea. De jonkheid was heel
neet zo makkelijk. En tegenswoar-
dig al helemaols neet. Nargens
mear zeker van. Warkloosheid
pensjoen? Ondertussen heffe twee
komme koffie en een duur gebak-
jen achter de kneupe. Efkes de
deure uut en gelieke de aerpels af-
geten. Dat dutte nog altied graag
in de frisse buutenlucht. Ja dat is
wel lastig. Zo vuile vaker last van
hoog water as vrogger. Achter um
kump Jan, neet veur hoog water,
de deure uut, den mot zo neudig
een sigaretjen.Ja dat kan neet me
ar in ne kamer vol volk. Gelukkig
dech Willem. Zo 't vroger was dan
hatte daor de'n helen nach las
van. Een rookhol zien kamer en er
worden verduid van oew ver-
wacht dai zelf traktearn. De si-
gaarn en de sigaretten op taofel.

Wat wai in wezen toch gek. Hee
wil veur gin geld terug naor de
'Goeie olde ried'. Hee hef geld ge
nog, kan zik good redden. Zien
vaa .indertied, mos blieven sappe
len zolange asse kon. Hee hef ne
mooie eigen woonruumte. Van
nummes afhankelijk. Willem dre
eit zik umme, hee zal wear terug-
ge gaon naor zien kamer en zien
volk. Hij is de gastheer. Best te vre
ane met zien leaven. Ok in 't nieje
Bronckhorstzal 't wa loslopen..

Baron van Bronckhorst

Wielrenn en

Rudi Peters derde in Enschede
In een G.O.W. cross wedstrijd reed
de Wichmondse veteraan Rudi Pe
ters naar een 3e plaats, de wed-
strijd werd verreden in Enschede
op een grasparcours.

Peters had een erg slechte start, hij
moest vanuit het achterveld naar
voren rijden, dit lukte hem deze
zondag perfect, hij eindigde uit-
eindeljk naar een zware inhaal-
wedstrijd als 3e.

De andere RTVer Martin Weijers

tegenwoordig wonende in 4s Hee
renberg kwam in zijn eerste cross
na een blessureleed van 2 jaar bij
de amateurs als 9e over de streep,
een goede uitslag zeker gezien
zijn lange afwezigheid bij de
crosswedstrijden.

Ook stonden er RTVers aan de
start in St Michielsgestel, daar
werd een wedstrijd verreden voor
het superprestige klassement, hier
reed de dame Gretha Klein Brinke
uit Vorden in een internationaal
veld toch naar een verdienstelijke
25e plaats, dit zelfde overkwam de
Lindese junior Richard Sleumer,
hij reed in een groot veld crossers

naar een 34e plaats.

De Leuvenheimer Bart Besemer
werd bij de amateurs A/B 23e.

De RTV organiseert op zaterdag
20 november op het landgoed
Kamphuizen een G.O.W. wed-
strijd, aanvang van de wedstrijden
is 9.45 uur jeugd, categorie 1-2-3;
10.30 uur groep 7 jeugd, Nieuwe
lingen, Masters en Dames; 11.30
uur Beloften, Junioren, Elite en
Amateurs.

Op 4 december wordt er een natio-
nale wedstrijd verreden rond het
kasteel Vorden.

N D A V O R D E N
Iedere dag:

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

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

OKTOBER
3 Vordense bridgeclub in Dorps-

centrum.
3 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
4 Klootschietgroep Vordense Pan.
4 Bejaardenkring Dorpscentrum.

S6-7 dubentoonstelling PKV.
6-7 Vogeltentoonstelling de vogel-

vriend Dorpscentrum.
8 Vordense bridgeclub in Dorps-

centrum.
10 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme.
10 HVG Ünde Dorien Haaring.

10 HVG Wichmond uitvaartlezing.
10 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
10 Vordense bridgeclub in Dorps-

centum.
11 Klootschietgroep Vordense Pan.
11 HVG dorp Toerustingsdag in

Aalten.
12 ANBO P A Koning medewerker

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

Pannekoekenrest. Kranenburg.
15 Vordense bridgeclub in Dorps-

centrum.
16 HVG dorp toerustingsdag in

Apeldoorn.
17 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
17 ANBO klootscheiten bij de Klei-

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

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

centrum.
23 Passage chr. vrouwenver. Ouder

Worden.
24 Vordense bridgeclub in Dorps-

centrum.
24 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
24 Bazen Welfare de Wehme.
24 HVG dorp, Sint Nicolaasviering.
25 Klootschietgroep Vordense Pan.
26 PCOB dhr. Bobbink geheugen-

draming.
27 ANBO/PCOB rijbewijskeuring

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

centrum.

Verkiezingsavond PvdA W november 2004

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

Bronckhorst staat voor de uitda-
ging om in haar gehele zorggebied
een goed en betaalbaar zorgstelsel
vorm te geven. De Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) die
in 2006 of in 2007 van kracht wordt
zal de gemeente daarin een veel
zwaardere taak geven. Rob Oud-
kerk, Jeroen Dijsselbloem en PvdA
lijsttrekker Antoon Peppelman zul-
len elk vanuit hun eigen achter-
grond samen met u van gedachten
wisselen over hoe dit in de platte
landsgemeente Bronckhorst het
beste kan worden ingevuld.
Kernprobleem in Bronckhorst is
vergrijzing. De gemeente moet
daarom alert zijn naast al haar
aandacht voor ouderen ook aan-
dacht te blijven houden voor jon-
geren. Zeker daar waar in een ge
meente zoveel (grotere en kleine

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

Vergrijzing betekent ook dat er
steeds meer beroep gedaan zal
worden op zorg die via de gemeen-
te (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning), de RIO en (nu nog) de
AWBZ betaald dan wel geregeld
moet worden. Door de WMO krijgt
de gemeente daar een steeds grote
re rol in. Kan de gemeente dat aan
(met de beperkte middelen die
meekomen met de wet) en hoe
gaat de gemeente daar dan mee
om. Welke keuzes gaat de PvdA
daarin maken?
Naast vergrijzing constateren wij
dat de maatschappij steeds meer
individueel gericht wordt. Wat
betekent dit voor de ouderen in
Bronckhorst. Kunnen jongeren
daar ook nog een rol in spelen?
Deze en andere aandachtspunten
zullen die avond de revue passé
ren. U als inwoner van Bronck-
horst wordt van harte uitgenodigd
op deze avond aanwezig te zijn.
Ook uw inbreng in de discussie
wordt zeer op prijs gesteld.
De avond is ook bij uitstek ge
schikt om met de kandidaten van
de PvdA persoonlijk van gedach-
ten te wisselen of om een afspraak
te maken voor een vervolggesprek.

P aar densport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 30 oktober jl. was er een dressuurwedstrijd in Westervoort,
daar behaalde Anke Woerts met Tamara een 3e prijs in de klasse B met
169 punten. In Laag-Soeren was er een springwedstrijd, daar behaalde
Jermaine Pellenberg met Silvia een Ie prijs in de klasse B.



GRAFMONUMENTEN

MARMJS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Samen één grote
gemeente en toch
een eigen dorps-

karakter behouden.

17 november

STEM

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

WOENSDAG, DONDERDAG:

Gevuld speculaastaartje nu € 3.00

Krentenbroodjes
6 stuks voor fe l «JU

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje € 3.50

4 Croissants halen
4 harde bollen GRATIS

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter € 25.-
per dag min. 3 dagen.

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Wadden
brood

ozijnen
bollen

6 voor

1.
95

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje.'

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)571528

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

\ tr*\o^ enZONWERING
ml R \b

LENSINK
Reparatie BOUW

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
Keraltt kunststof gevelbekleding

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

Omdat het werkt!

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-1 5452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

"Smult u er solo van of
met het hele gezin?"

Juist nu het buiten alweer wat guur wordt, gaat on-
ze mediterrane Sole Mio er wel in.

Supermalse biefstuk met verse knoflook,
zontomaatjes en ontbijtspek. Lekker makkelijk. Lekker

anders. Dus bellisima voor uzelf en de hele familia.

Keurslagerkoopje

Katenhaasjes

Speciaal aanbevolen

Z wiebel b ra ten

Weekaanbieding

Sellerie salade

Special

Sole mio

3 stuks €

100 gram €

100 gram €

100 gram €
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Weeswarentr/b

100 gram Coburger ham +
100 gram Boterham worst +
100 gram Leverkaas

samen voor de prijs van €

Weekaanbieding

4 Ribkarbonades €

Weekaanbieding

Stamppot per portie (500 gram) €

4?"
2198

SE1 Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

CDA Bronckhorst
met elkaar, voor elkaar
Wij zijn klaar voor de verkiezingen!

Op de kandidatenlijst staan naast
lijsttrekker Ab Boers, nog 5 kandidaten uit de
huidige gemeente Vorden.
Onze namen: Arno Spekschoor, Frans Bakx,
Gert Harmsen, Wim Wichers en Ria Aartsen.

U kunt op ons rekenen,
lijsttrekker: Ab Boers maar woensdag 17 november rekenen wij op u!

6. Arno Spekschoor

"Een mooi platteland is
gebaat bij een sterke
boerenstand."

11. Frans Bakx

"Bronckhorst:
vastberaden voorwaarts.

15. Gert Harmsen

"CDA: betrokken
en ruimhartig."

23. Wim Wichers
"Zorg dat iedereen binnen
Bronckhorst zich zal blijven
herkennen in de nieuwe
gemeente."

26. Ria Aartsen
"Laat ieder in zijn/haar
waarde."

Het verkiezingsprogramma is op te vragen via het secretariaat:
Mies van Zadelhoff, Veenweg 8, 6996 DC Drempt, telefoon 0313 - 472378.

Het is natuurlijk ook te downloaden via onze website:



Michiel Vaneker: "Uit onderzoek blijkt
dat 90 procent van de agrariërs in deze
regio natuurliefhebbers zijn"

PKV viert zilveren clubshow

Hier werkt

't Onderholt
VERENIGING A G R A R I S C H NATUURBEHE

aan een mooie Graafschap
Voor info (0575) 55 05 93

Michiel Vaneker (21) uit het
Twentse land ('Proud to be a
Tukker") heeft de afgelopen 20
weken stage gelopen bij de ag-
rarische natuurvereniging "t
Onderholt" aan de Enzerinck-
weg 10 in Vorden. Een stagepe-
riode met een eigen opdracht,
waarbij Michiel onder meer de
taak had om te inventariseren
welke agrariërs of grondeigena-
ren in het gebied "De Graaf-
schap" belangstelling hebben
voor agrarisch natuurbeheer.
Voor de goede orde het werkge-
bied van 't Onderholt omvat
Vorden, Gorssel, Lochem, Ruur-
lo, Hengelo, Hummelo en Kep-
pel, Steenderen, Zelhem en de
buitengebieden Warnsveld en
Zutphen. (Dus inclusief de hele
nieuwe gemeente Bronckhorst).

Michiel Vaneker: " Ik volg momen-
teel aan de hogeschool Larenstein
in Deventer de studie plattelands-
vernieuwing. Een studie die te ma-
ken heeft met ontwikkelingen en
vernieuwingen in het buitenge-
bied. Daarvoor heb ik, na driejaar
Havo aan de AOC (Agrarisch Oplei-
ding Centrum) in Almelo de oplei-
ding " veehouderij" gevolgd en
werk ik als bijbaantje al zes jaar bij
een melkveehouderij in Enschede.
Nee, bij ons thuis hebben ze geen
boerderij, mijn vader heeft een
winkel in zuivel producten en
wijn producten", zo zegt hij. Om
in de zomer 2005 met succes in
Deventer te kunnen afstuderen is
het verplicht om ergens stage te lo-
pen en daarover verslag uit te
brengen". En zo opereerde hij de
afgelopen maanden vanuit Vor-
den en ging hij voor 't Onderholt
op onderzoek uit!

Michiel: "Het is voor dit soort sta-
ges wel belangrijk dat je weet hoe
de agrarische sector in elkaar
steekt. Dus niet alleen belichten
vanaf de kant van natuurbeheer,
maar bovenal ook van de kant van
de agrariër. Het gaat de boeren na-
tuurlijk in eerste instantie om het
kunnen bewerken van hun eigen
land", zo zegt hij. Vervolgens legt
hij uit wat agrarisch natuurbeheer
precies inhoudt. " Dat is, zo zegt
Michiel Vaneker, in de eerste

plaats het beheren en ontwikkelen
van landschapselementen, zoals
singels, kikkerpoelen, knotbomen
(b.v. wilgen en essen) op agrarische
gronden. Dat houdt in dat je het
grasland niet mest, maar maxi-
maal beweidt. Dat laatste is van be-
lang voor een kruidenrijk gras-
land. Verder valt onder agrarisch
natuurbeheer, de inrichting van
de nieuwe natuur.

Waar het dan om gaat; de boer
kan zijn vak blijven uitoefenen en
krijgt hij subsidies om het land-
schapselement te beheren. De boer
beheert het landschap en daar be
hoort hij een vergoeding voor te
krijgen. Voor die aanvraag van de
subsidieregeling willen agrarische
natuurverenigingen zoals bijvoor-
beeld "t Onderholt hem daarbij
helpen. Een voorbeeld: wanneer
een boer subsidie ontvangt kan hij
uit twee dingen kiezen; de subsi-
die gaat in zijn geheel naar b.v. 't
Onderholt. Als tegenprestatie on-
derhoudt deze agrarische natuur-
vereniging voor een periode van
zes jaar, dan gratis zijn landschap.
Dat gebeurt bij 't Onderholt door
een bestaande werkgroep. De boer
kan er ook voor kiezen, om zelf het
onderhoud te doen. Dan mag hij
80 procent van de subsidie in ei-
gen zak steken. De overige 20 pro-
cent gaat als " overhead" naar 't
Onderholt (administratie, aanvra-
gen en invullen van formulieren
e.d.)" zo zegt Michiel Vaneker.

WERKGROEP
Genoemde werkgroep van t' On-
derholt bestaat uit 14 man. "Je
kunt alleen deel uit maken van de-
ze werkgroep als je thuis een agra-
risch bedrijf hebt. In de praktijk
zijn het mensen die wat tijd over
hebben, bijvoorbeeld een klein be-
drijf hebben of in een maatschap
zitten. De werkzaamheden van de
werkgroep spelen zich dagelijks af
tussen 9.00 en 16.00 uur, zodat de
boer in kwestie, indien noodzake-
lijk, tijd over houdt om thuis het
vee te voeren en de koeien te mel-
ken", zo zegt Michiel Vaneker.

De afgelopen maanden heeft de
student druk geïnventariseerd en
heeft hij op dit moment 90 belang-

stellenden voor agrarisch natuur-
beheer in kaart gebracht. Michiel
verwacht dat dit aantal de komen-
de maanden nog zal verdubbelen.
Wat hem trouwens is opgevallen
dat ruim 90 procent van de agra-
riërs natuurliefhebber is! "Zeer po-
sitief, natuurlijk", zo zegt hij. De
agrarische natuurvereniging zal
dan verder het aanvragen van de
subsidieregeling op zich nemen.
Michiel: " Dat is namelijk het hele
punt, de subsidieregeling is bij de
agrariërs niet voldoende bekend
en zit te ingewikkeld in elkaar om
het individueel aan te vragen".

Zelf zal Michiel Vaneker deze " af-
rondende" fase niet meer meema-
ken. Voor hem zit de stageperiode
er thans op en moet hij zich weer
in de hogeschool Larenstein in
Deventer melden. Zegt hij:" Eigen-
lijk wel jammer, het aanvragen
van subsidies kon helaas niet eer-
der. De aanvraagperiode gaat pas
op l november in en loopt tot eind
december. Twee nieuwe stagelo-
pers zullen het project verder af-
maken". Wanneer Michiel medio
2005 zijn studie heeft afgerond
hoopt hij bij een organisatie aan
de slag te kunnen die zich bezig
houdt met ontwikkelingen in het
buitengebied. Ook het aansturen,
adviseren van een werkploeg, zo-
als Wilfried Berendsen dat mo-
menteel bij 't Onderholt doet,
spreekt hem zeer aan.

Zegt hij: "Ik heb een leuke stage ge
had, zeer leerzaam en veel mensen
leren kennen. In contact gekomen
met onder meer de DLG (Dienst
Landelijk Gebied). Bij deze Dienst
zijn circa 30 agrarische natuurver-
enigingen aangesloten. "Met na-
me van belang dat ik mijn gezicht
in dit kleine wereldje heb kunnen
laten zien. Het is een wereldje die
aan elkaar hangt van subsidies en
in die subsidieregelingen heb ik
mij veel kennis eigen gemaakt. Ik
hoop en ik denk dat ik "straks" wel
kans heb op werk", zo zegt Michiel
Vaneker die zich zelf omschrijft
als optimistisch, vrolijk en als een
jongeman met een positieve instel-
ling. Goed met mensen kan om-
gaan en over een goede discipline
beschikt"!

De Pluimvee en Konijnenver-
eniging Vorden e.o. (PKV) orga-
niseert dit jaar voor de 25e keer
een clubshow, welke komend
weekend wordt gehouden in de
kapel in het buurtschap Wil-
denborch. De vereniging be-
stond in 1979 nog slechts uit
een handjevol leden. (Overigens
werd de vereniging al in 1920
opgericht).

Een enthousiaste groep personen
heeft in dat zelfde jaar 1979 de
schouders er onder gezet met als
doel om PKV nieuw leven in te bla-
zen. En niet tevergeefs, zo blijkt 25
jaar later. PKV is thans een bloeien-
de vereniging met 85 leden. Alle
diergroepen zijn binnen de vereni-
ging vertegenwoordigd. Deze groe
pen bestaan uit grote hoenders en
dwerghoenders, siervogels, water-
vogels, konijnen, cavia's en sier-
duiven.

De eerste jaren werd de show sa-
men met zustervereniging PEKZO
uit Zutphen georganiseerd. Vanaf
1983 wordt deze show zelfstandig
door PKV verzorgd. Binnen de
nieuw te vormen gemeente Bronck-
horst is PKV de enigste vereniging
op dit gebied. De toekenning in
2004 van de Gelderland promotie
prijs wordt door PKV als het absolu-
te hoogtepunt gezien. Deze prijs
werd verleend door de bonden uit
de provincie Gelderland. Vanaf
1995 vindt er elk jaar de wedstrijd "
Kind en Dier" plaats met als doel
om de jeugd meer te betrekken bij
het houden van dieren.

Voor de clubshow op 5, 6 en 7 no-
vember zijn 300 dieren ingeschre-
ven zoals grote hoenders, dwerg-
hoenders, konijnen, cavia's en sier-
duiven. De keuring vindt vrijdag 5
november overdag plaats. Zeven
keurmeesters zullen dan de dieren
kritisch beoordelen op bouw, ras-
eigenschappen, tekening, kleur en
conditie. In elke diersoort wordt
een kampioen aangewezen.

De opening van de clubshow vindt
vrijdagavond om 20.00 uur plaats.
Dan worden tevens de hoofd- ere-
prijzen uitgereikt. Tevens zullen
die avond enkele jubilarissen wor-
den gehuldigd. De tentoonstelling
duurt vrijdagavond tot 22.00 uur.

De show is zaterdag 6 november
van 10.00 tot 21.00 uur geopend;
zondag 7 november van 10.30 uur
tot 16.30 uur. Voorafgaande aan
de tentoonstelling hebben de kin-
deren die meedoen aan de wed-
strijd "Kind en Dier" thuis bezoek
gehad van twee keurmeesters. Die
hebben de " lievelingsdieren" be
oordeeld op huisvesting, omgang
en verzorging.

De eindkeuring vindt aanstaande
zaterdagmiddag om 14.30 uur
plaats. Hierbij zal de jury letten op
de omgang met en de verzorging
van de dieren. Gedurende het
weekend kan het publiek tijdens
de clubshow informatie inwinnen
over het houden van dieren. Ook
kan men informatie verkrijgen bij
voorzitter Gerrit Lenselink: (0575)
55 26 70 of (06) 53 54 26 88.

Portrettengalerij in bibliotheek
Vanaf heden tot en met zater-
dag 13 november is er in de
openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat in Vorden een "por-
trettengalerij". Allemaal por-
tretten welke zijn getekend
door de leerlingen van Helen
Niemeyer. Interessant omdat
elk portret door een ander werd
geschilderd.

Ieder heeft zijn eigen stijl en zijn
eigen kijk op de persoon die model
stond. Veel leerlingen van Helen
komen al jaren lang wekelijks een
halve dag per week bij haar op les.

De één werkt puur met potlood, de
volgende met krijt een derde met
houtskool of aquarel en een enke
Ie met een combinatie van tech-
nieken. Sommigen zijn ervaren,
anderen beginnen net. De groepen
zijn klein, vijf of zes deelnemers

per les en ieder werkt op zijn of
haar eigen manier. Helen is er op
uit om in de eerste plaats de sterke
kanten van een ieder te verster-
ken. Vervolgens is er dan aandacht
voor zaken die mogelijk anders
kunnen.

Plasticiteit vindt zij erg belangrijk.
Portretteren is heel moeilijk. He
len zelf is pas boven haar veertig-
ste jaar naar de academie gegaan.
Zij kan het tekenen niet laten, ze
heeft altijd potlood en papier bij
de hand. Zij portretteert veel in op-
dracht.

Voor zover de tijd het toelaat, geeft
zij leiding aan verschillende teken-
of schildergroepen, waaronder
een aquarelgroep. De tentoonstel-
ling in de galerie is tijdens de ope
ningsuren van de bibliotheek te
bezichtigen.

Schrijfactie
Amnesty International
Komende week worden de brie-
ven voor de thuisschrijvers
weer bezorgd. Een van de brie-
ven wordt geschreven aan de
autoriteiten van Nepal. De brief
gaat over het verdwijnen van de
studentenleider Krishna Khatri
Chhetri, ook wel bekend als
Krishna K.C.

Hij wordt vermoedelijk vastgehou-
den door de veiligheidsdiensten.
Naar verluidt is hij ernstig gemar-
teld en loopt hij het gevaar nog
verder gemarteld te worden of
zelfs te worden gedood. Waar hij
zich op dit moment bevindt, is on-
bekend.

De voormalige vicevoorzitter van
de All Nepal National Indepen-
dent Student Union (revolutio-
nair) werd naar verluidt op 13 sep-
tember 2003 zonder aanhoudings-
bevel gearresteerd in Koteshwar,
Kathmandu, door legerpersoneel
in burgerkleding.

Hoewel de Nationale Mensenrech-
tencommissie (NHRC) begin 2004
betrouwbare informatie ontving
dat Krishna vastgehouden werd in
legerbarakken in Bairabnath en in
slechte gezondheid verkeerde,
heeft het leger herhaaldelijk de po-
gingen van het Hooggerechtshof
en de NHRC om Krishna te lokali-
seren belemmerd en ontkent dat
hij in een legergevangenis zit. De
All Nepal National Student Union
wordt gezien als een organisatie
die ideologisch dicht bij de CPN-
Maoist staat en is verboden door
de regering.

In de brief wordt vriendelijk.doch
dringend verzocht Krishna K.C.
vrij te laten, tenzij hij wordt aan-
geklaagd vanwege een internatio-
naal erkend misdrijf. Er wordt ge
vraagd zijn familie toestemming
te genven om hem te bezoeken en
zijn verblijfplaats bekend te ma-
ken. Ook wordt er gevraagd zijn
veiligheid te garanderen.
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Timmer- en schilderwerkzaamheden

Joostinkweg 6 • 7251 H K Vorden
Tel. (0575) 55 41 45 • Mobiel (06) 510 24 490

A K T l E S 10 jarig bestaan

Brillux
Professionele wandafwerking

Bij aankoop van:
2 x 10 liter

latex muurverf
wit of op kleur

voetbaldoel
kado
(zolang voorraad)

Totaal pakket gril lux;

rol glasweefsèl
emmer g la 6 weefsel l ij m
10 liter latex muurverf

wit of op kleur

15 korting
Bij aankoop van 27 liter

Brillux grond- of lakverf wit of op kleur

5 n bitburger KADO

V61UX dakramen en raamdecoratie

IC/^ korting
TUIMELVENSTER TYPE <3GL TOPfinish»
Het in het midden tuimelende GGL dakvenster is de meest veel-
zijdige van alle VELUX ontwerpen, die u in staat stelt om vrijwel
iedere zolderruimte in een bruikbare leefruimte te veranderen.

TUIMELVENSTER TYPE GGL
• Uitgevoerd in Scandinavisch grenenhout
• Duurzame bescherming met de TOPfinish* afwerklaag
• Kindvriendelijk ontworpen door een sterke vergrendelings&chuif
• VELUX raamdecoratie past direct op de voorgemonteerde

montageblokjes

Voor meer 'informatie over levering, plaatsen of schilderwerkzaamheden neem dan contact met ons op.

modekoopjes
AKMOWORKS
T-shirts
kindermaten
norm. 5,25 p.st.

2 stuks:
herenmaten
norm. 6,99 p.st.

2 stuks:

herenshirts
div. prints
norm. 19,95
nu voor:

AKMOWORKS
vest
mt. M - XL
norm. 14,99 nu voor:

AKMOWORKS
blouses
div. ruitdessins
mt. M - XL
norm. 15,00 nu voor:

Aalten - Apeldoorn • Borculo • Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal
Ommen - Raalte - Rheden - Terborg • Tubbergen • Ulfft - Vorden
Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

FASHION
mode voor het héle



Enorme belangstelling lijsttrekkersdebat
van Ondernemersplatform Bronckhorst

Gespreksleider Roelof Hemmen met op de achtergrond de W hoofdpunten van Ondernemersplatform Bronckhorst

Leefbaarheid, bedrijfsftmctio
naris, parkeerbeleid, regelge-
ving, bureaucratie, bedrijven-
terreinen, begrotingstekort,
bestemmingsplannen, bezuini-
gingen, lastenverzwaring en
nog veel meer onderwerpen
kwamen aan de orde tijdens
het lijsttrekkersdebat dat dins-
dag 26 oktober werd gehouden
in hotel Bakker te Vorden.

Al ruim voor aanvang kwamen de
bezoekers binnen in zaal Bakker.
Bij de opening van de avond
hadden meer dan tweehonderd
belangstellende ondernemers een
plekje gevonden. Het lijsttrekkers-
debat was de eerste gezamenlijke
activiteit van Ondernemersplat-
form Bronckhorst. De organisatie
van het platform was zeer tevreden
met zo'n grote opkomst van onder-
nemers in Bronckhorst die aan-
gesloten zijn bij een ondernemers-
vereniging of industriële kring.

De avond werd geopend door Hans
Geurts bestuurslid van het Onder-
nemersplatform Bronckhorst. Ver-
volgens werden de lijsttrekkers
voorgesteld. Antoon Peppelman
(PvdA), Dick Ebbers (Christen
Unie/SGP), Hanneke Hacquebard
(D66), Max Noordhoek (Groen
Links), Evert Blauw (WD) en Ab
Boers (CDA).

Na een uiteenzetting over de
avond ging Geurts kort in over het
ontstaan van het Ondernemers-
platform Bronckhorst. "Ik wil er
nogmaals op wijzen dat het plat-
form een overkoepeling is voor de
gezamenlijke ondernemers in
Bronckhorst, alle ondernemersver-
enigingen blijven zelfstandig". In
het platform hebben één of meer-
dere leden van iedere onder-
nemersvereniging zitting. Het On-
dernemersplatform Bronckhorst
bestaat uit de Hengelose Onder-
nemers Vereniging (HOV), Onder-
nemersvereniging Hummelo en
Keppel i.o., Ondernemers Vereni-
ging Zelhem (OVZ), Steenderense
Winkeliers Vereniging (SVW) en de
Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV).

Vooraf hadden de zes lijsttrekkers
het l O-punten actieplan van het
Ondernemersplatform toegestuurd
gekregen.
Deze tien punten waren:
1. Structureel Overleg met het On-

dernemersplatform.
2. Eén loket voor het bedrijfsleven.
3. Leefbaarheid in alle kernen.
4. Bereikbaarheid.
5. Parkeerbeleid.
6. Facilitering groei van industrie-

terreinen.
7. Geen stijging van de lokale

lasten voor het bedrijfsleven.

8. Terugdringing van regelgeving.
9. Aanbestedingsbeleid.

10. Sterk sociaal-economisch beleid
op basis van visie.

Deze actiepunten werden als lei-
draad gebruikt voor het debat.
"Maar niet alle tien kunnen we be-
handelen", zei discussieleider Roe-
lof Hemmen, die vooral bekend is
als nieuwslezer bij RTL 4. Hemmen
had zich goed voorbereid en 'soe-
peitjes' leidde hij de discussie tus-
sen lijsttrekkers en de zaal. Handig
week Hemmen van de actiepun-
ten af waardoor er een levendige
en verrassende discussie ontstond
tussen de lokale politici. De discus-
sieleider voelde zich als een vis in
het water. Ontspannend en soms
gevat voerde hij langs de vele on-
derwerpen die aan de orde kwamen.

"De burger kan nu niet meer zo-
maar even op straat de wethouder
aanspreken. Bronckhorst heeft op
l januari 38.000 inwoners. Hoe
moet dat nou?", gaf Hemmen
vooraf een voorzet als introductie
voor het debat. Iedere partij kreeg
twee minuten om hun verhaal te
doen waarvoor zij staan. Sommige
sprekers hadden die tijd niet no-
dig. Anderen kwamen tijd te kort.
Maar de stopwatch was onver-
biddelijk! Hierna volgde een leven-
dige onderlinge discussie over de
verschillende onderwerpen. Goed
luisteren naar elkaar bleek hier
ook een grote Kunst te zijn (met
een hoofdletter K).

Begrippen als 'zo bedoel ik het
niet, dat is een misverstand' waren
vaak te horen. Discussieleider Roe-
lof Hemmen was goed bij de les en
vroeg regelmatig: "Wat bedoel je
dan? Zeg dat dan en wees duide
lijk!". De lijsttrekkers werden door
de discussieleider aan de tand ge-
voeld over diverse onderwerpen
uit het actieplan van het Onderne-
mersplatform. Op sommige pun-
ten waren de partijen het redelijk
eens met elkaar zoals het vermin-
deren van regels.

Een onderwerp als het aanstellen
van een bedrij fscontactfunctiona-
ris met bevoegdheden werd door
het panel vanuit verschillende in-
valshoeken bekeken. Vooral de be-
voegdheden leidde tot grote ver-
schillen. "Samenvoegen van ge-
meenten tot één grote gemeente
Bronckhorst kost geld. Wie gaat
dat betalen?", legde Hemmen de
vraag neer bij de panelleden. "Hoe
moet het met de leefbaarheid in
Bronckhorst", was de volgende
vraag waarover gediscussieerd werd.
Een reeks onderwerpen kwamen
aan de orde zoals: moet parkeren
gratis blijven? Kunnen kernen
zich uitbreiden met bedrijfsterrei-

nen? Dient de gemeente Bronck-
horst in zijn aanbestedingsbeleid
rekening te houden met de lokale
ondernemers? En zo waren er nog
veel meer vragen die de lijsttrek-
kers voorgeschoteld kregen. Het
leverde onderling geanimeerde
discussie op mede door de verschil-
lende opvattingen die de politieke
partijen uitdragen.

Na de pauze ging het publiek in
discussie met de lijsttrekkers. De
vragenstellers hadden de profiel-
schets van de gemeente Bronck-
horst goed gelezen. De nadruk in
de profielschets ligt vooral op het
in stand houden van natuur en
recreatie. Hoe moeten daarin de
bedrijven tot ontplooiing komen?
Hoe wordt gedacht over klein-
schaligheid van bedrijven? Welke
mogelijkheden heeft een onder-
nemer in het agrarisch gebied?
Welke bedrijven wel en welke niet
in het buitengebied? Wat is de
visie over het toeristisch beleid in
Bronckhorst en hoe denkt men dit
uit te voeren?

Maar ook vragen over wat er gaat
gebeuren met ambtenaren die
niet geplaatst kunnen worden in
de nieuwe organisatie. Wat gaat er
gebeuren als er een groot gat zit in
de begroting? Moeten we rekening
houden met ozb-verhoging? Alle-
maal vragen die genoeg aanlei-
ding gaven voor discussie. "Je
moet probleemoplossend bezig
zijn en niet probleemverstorend",
was de wens vanuit de zaal naar de
politiek. Efficiëntie moet voordeel
opleveren. Waar wordt dat voor-
deel dan gehaald? De onder-
nemers pleiten voor een bedrijfs-
contactfunctionaris. Dat moet een
sterke persoonlijkheid zijn. Welke
bevoegdheden heeft die functiona-
ris en hebben we daar invloed op?
Hoe gaat het in de toekomst met
een bedrijf dat in het buitengebied
zit maar niet kan uitbreiden? Kan
dan het bestemmingsgebied gewij-
zigd worden? Dat de lijsttrekkers
niet altijd concreet een antwoord
op de vragen konden geven is dui-
delijk. Het één hangt natuurlijk
samen met het ander. De rol van
de politiek is vaak voorwaarden-
scheppend. Dat was dan ook vaak
te horen. Bestuurslid Hans Geurts
van het platform, bedankte de zes
lijsttrekkers en de discussieleider
Roelof Hemmen voor de medewer-
king aan de bijeenkomst.

"De avond voldeed aan de verwach-
ting met soms pittige discussies",
zegt Tonnie Teunissen, bestuurslid
van het platform en voorzitter
van de Ondernemersvereniging
Zelhem, na afloop. "Er was veel
belangstelling. Dit is een goede
aanzet geweest van het platform.

Deze mening was ook veel te horen
bij de bezoekers.

Gerhard Weevers, één van de orga-
nisatoren van het lijsttrekkersde-
bat is zeer tevreden over de gehele
avond.

Grote opkomst, een strak pro-
gramma zonder hele lange discus-
sies en veel positieve geluiden van
de ondernemers over ons plat-
form, daar hebben we het voor ge-
daan.

Discussieleider Roelof Hemmen
had het een interessante avond ge
vonden. "Het eerste gedeelte vond
ik beter dan na de pauze. Ik had
meer reacties vanuit de zaal ver-
wacht" zei de nieuwslezer van RTL
4. "Ik vond dat de lijsttrekkers het
goed hebben gedaan".

Het zeer geslaagde lijsttrekkers-
debat werd mede mogelijk gemaakt
door Rabobank Graafschap-West
en Weekblad Contact/Drukkerij
Weevers.

Volle zaal toebehoorders

Levendige discussie

De lijsttrekkers

De lijsttrekkers

Levendige discussie



Al 12,5 jaar zitten Wilbert en Yvonne Grotenhuys met hun Super de

Boer supermarkt in Vorden. Dit is ook voor Wilbert en Yvonne elk

jaar weer een reden om 'iets' terug te doen voor alle klanten.

Dit jaar zijn er zelfs 2 grote acties.

Op 3 februari 2005 is er 'MOQIÜight shoppen', waarbij u

12,5 % korting ontvangt op uw boodschappen. Noteer vast deze

datum in uw agenda!

Vanaf 8 november kunt u stempels sparen en zo kans maken op

fantastische prijzen. De prijzen bestaan o.a. uit

een mountainbike, elektronica en een fantastische

hoofdprijs zijnde een AUTO!Super
de Boer Vers Vriendelijk Voordelig

JSTEN
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 an-
dere 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

UITSLAG VERLOTING
2004

MARKT-
VERENIGING

HENGELO (Gld.)

DE HOOFDPRIJZEN ZIJN
GEVALLEN OP NO.:

1435 (pony)
1159 (rijwiel)

1684 (reischeque)

Voor de overige prijzen gelieve u de
trekkingslijsten te raadplegen.

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. O6 51911855.

Zutphenseweg 1
VORDEN

bezorg/bestelliji

(0575) 55 42 22

Pizza
Shoarma Bleekstraat 2

HtNCELO
bezorg/bestellijn

•*•»»• *f ^^-*r

&

Mix Asya menu

met shoarmavlees, kebab,
kipfilet, paprika, uien
en champignons

ctt*o €8,50

•^*~

Asya salade

met tomaten, komkommer,
ijsbergsla, peterselie, eieren,
fetakaas en olijven

€7,80

Restaurants I (0575) 4612 is

Döner mix menu

met Döner kebab, kipfilet met
champignons, uien en kaas, geb.
aardappelschijven of friet en saus
naar keuze

STUHT

Pizza ASVA

' tomatensaus, kaas, shoarmavlees
en saus naar keuze.

€6,50

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP M AA
onze
voordeel
hypotheek *.*,.2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

Nederland b.v. Spaar,

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

STUMT

Pizza Tonno
met tomatensaus, kaas,
tonijn en uien

€^§o €5,50

STUNT

Pizza Light
tomatensaus, mozarella kaas, uien,
champs, paprika, olijven, verse
tomaten en oregano

€ft=6ö € 6,00



De nacht van Sursum Corda:
meer dan 3500 slaatjes!

Lezing over familie Poesse,
boeren en spekslagers

Afgelopen weekend werd voor
de 24 keer de slaatjesactie ge-
houden van Sursum Corda. Met
de medewerking van meer dan
100 vrijwilligers en met de
steun van Restaurant de Her-
berg, wordt elk jaar weer een
groot aantal heerlijke slaatjes
gefabriceerd! Dit gaat niet maar
zo, daar zijn vele handen voor
nodig.

Denk alléén eens aan de voorberei-
dingen. Bv het aankopen van de
grondstoffen (bijna l ton (1000 !!
kg), hoogwaardige saladepuree,
circa 150 kroppen sla, ongeveer
480 tomaten, minimaal 900 ei-
eren, 2500 druiven.etc, etc.

De grondstoffen werden vrijdag-
avond door een ploeg van 6 perso-
nen voorbereid voor verwerking
en in de koeling gezet.

De Sursum Corda "lopende band"
bestond uit een werktafel met 2
rijen van 10 werkplekken. 20 per-
sonen dus, plus 2 personen voor de
aanvoer van de materialen en de
afvoer van de gereed gemaakte
slaatjes naar de koude koelwagen.
Veel aandacht voor de hygiëne; Ie-
dereen gebruikte haarbescher-
ming, had een schort voor en was-
te de handen met speciale zeep
voordat werd aangevangen met
het werk! De slaatjes werden steek-
proefsgewijze gewogen.

Met arbeidsvitaminen muziek
werd een uurgemiddelde bereikt
van ruim 550 slaatjes, waardoor
s'morgens reeds 3000 slaatjes ge-
reed stonden voor de "uitventers"
Met tientallen uitventgroepen
werd bijna elke uithoek van de ge
meente Vorden bezocht en wer-
den de slaatjes aan de man/vrouw
gebracht.

Wie niet thuis was of de bel niet
had gehoord, kon terecht bij de
slaatjes marktkraam bij de Her-
berg. De score bleef steken op de
genoemde 3500 en stemde de sur-
sum corda medewerkers erg vrolijk.
Vermoedelijk hebben ook zij die
dag een slaatjesmaaltijd genoten!

Eigen praktijk pedicure
Ria Pasman- Huijskes

Ria Pasman- Huijskes hield af-
gelopen zaterdag "open dag" in
haar pas geopende praktijk aan
de Dorpsstraat 9.
Deze praktijk is gevestigd in
een gedeelte van de schoenen-
zaak aldaar.

Ria is al ruim tien jaar ambulant
pedicure in Vorden dat wil zeggen
zij behandelt de cliënten thuis.
Tevens is zij verpleegkundige in
de wijk. Haar praktijk is volgens de
eisen van deze tijd ingericht. De
pedicure is gespecialiseerd op het

gebied van wat genoemd wordt
een 'diabetische voet'.

Men kan Ria Pasman voor een
behandeling op afspraak bellen
(alle dagen van de week en ook
's avonds), tel. (0575) 55 34 15.

Op zaterdagmiddag 13 novem-
ber a.s. zal mevr. R. Poesse (uit
Zutphen) in hotel-restaurant
Leemreis in Hengelo (Gld.) een
lezing houden over de geschie-
denis van de familie Poesse en
de activiteiten die deze familie
o.a. in Hengelo en Vorden heeft
ondernomen.

Ter gelegenheid van de 80e ver-
jaardag van mevr. Riek Poesse is er
een boekje verschenen (Poesse-
album) waarin de familiegeschie-
denis van de Poesses beschreven
wordt over de periode 1730-1960.
De familie komt van oorsprong uit
Laren en woonde op de boerderij
de Lisseboer alias Poosse. Hier ligt
de oorsprong van de familienaam
Poesse. Antony Poesse kwam omst-
reeks 1830 naar Hengelo (Gld.) als
reparateur van klokken en 'hor-
loges'. Hij kreeg daarbij ook het
onderhoud van het grote toren-
uurwerk. Eén van zijn zoons be-
gon een spekslagerij die uitgroeide
(1867) tot een margarinefabriekje.

Dit bedrijfje werd echter getroffen
door een brand (1880) en ging ver-
volgens in 1886 failliet. De slachte
rij, met zouterij en winkel aan de
Spalstraat, werd vervolgens over-
genomen door DJ. Jansen en werd
bekend onder de naam Hengelose
Engros Slachterij. Dochters van de
familie Poesse trouwden in welbe-
kende Hengelose families zoals
Klem, Wansink en Langeler.

De familie Poesse maakt een nieu-
we start met een spekslagerij en
worstfabriek in Vorden. Dit bedrijf
groeide uit tot de Eerste Gelderse
Vleeswarenfabriek in Vorden, later
overgenomen door Welling in Bor-
culo.

Uit deze familiegeschiedenis blijkt
wel dat de Poesses het onderne-
men in het bloed zat. Mevrouw
Poesse zal in haar lezing veel nade-
re details van deze familie en haar
activiteiten belichten.

Op de bijeenkomst is ook de Oost-
gelderse Stichting voor Genalogie
en Boerderij onderzoek met infor-
matie aanwezig, zoals het Oost-
Gelders Tijdschrift voor Genealo-
gie en Boerderijonderzoek en vele
transcripties van doop-, trouw- en
begrefenisboeken van diverse
plaatsen in de Achterhoek. Kortom
veel informatie voor mensen die
geïnformeerd zijn in boerderij-,
streekgeschiedenis en genealogie.

Dit is een gezamenlijke bijeen-
komst van de Werkgroep Familie
en Boerderijgeschiedenis in Oost-
Gelderland en de Oudheidkundige
Vereniging 'Hengelo Gelderland'.

De bijeenkomst is voor een ieder
vrij (kostenloos) toegankelijk.

Plaats: hotel-restaurant Leem-
reis, Spalstraat 40 te Hengelo
(Gld.). Aanvang 14.00 uur.

Dorpsbelang
Wichmond-VIerakker
De herindeling is binnenkort
een feit. Tijd om na te denken
hoe men de gezamenlijke be-
langen van Vierakker en Wich-
mond in de nieuwe gemeente
Bronckhorst kenbaar kan ma-
ken.

Zowel in de profielschtets van de
gemeente Bronckhorst als in menig
program van verschillende politie-
ke partijen staat dat de inwoners
van (kleine) kernen worden aan-
gemoedigd om een dorpsbelang
(belangenvereniging) op te richten.

TER VERDUIDELIJKING
Een dorpsbelang is géén politieke
partij. De vereniging probeert op
te komen voor het algemene dorps-
belang van de kleine kern en wil
graag in gesprek blijven met de
gemeente over zaken de kern aan-
gaande.

Het bestuur wordt gekozen uit de
aangemelde leden.

Een aantal personen uit Wich-
mond/Vierakker wil bekijken of
het oprichten van een dorpsbelang
mogelijk is.

Men heeft zich laten voorlichten
door de VKK (Vereniging van Klein
Kernen), waar al een 65 stuks klei-
ne keren bij aangesloten zijn.

Wat echter nog van groter belang
is ieders mening hierover. Om
hier achter te komen wil men via
een vragenformulier een aantal
vragen voorleggen die men graag
beantwoord wil zien.

Doordat het oprichten van een
dorpsbelang in de eerste plaats
voor het belang van de bewoners
van dit gebied is verzoekt men de
vragen te beantwoorden en het
formulier mee te brengen naar het
stembureau Withmundi op 17 no-
vember a.s. en deze in de daarvoor
bestemde bus te deponeren op de
stoep van de NH Kerk, Wichmond.

Gemeente Bronckhorst
Zaterdag 30 oktober ging voor
het eerst in Bronckhorst i.o. de
politieke karavaan van start.
Het officiële startschot werd
gegeven door de vijf burge-
meesters in het stadje Bronk-
horst.

Geen mooiere start voor een grote
nieuwe gemeente Bronckhorst
dan in het kleinste oude stadje
van Europa, Bronkhorst.

Een symbolische plek, goed voor
een symbolische overdracht van
vijf oude gemeenten in één nieu-
we. Naast de vijf burgemeesters
waren er ook veel politici aanwe-
zig die zich kandidaat stellen voor
de nieuwe gemeenteraad.

Nadat de symbolische overdracht
had plaatsgevonden, vertrokken de
raadskandidaten richting Steende

ren. In Steenderen werd een poli-
tieke markt gehouden, waar de po-
litieke partijen zich presenteren.

Daar konden burgers onder meer
de mensen achter alle zes de poli-
tieke partijen ontmoeten. Daar
konden mensen ook nog steeds
stemmen op de stellingen die de
laatste tijd in de huis-aan-huis-
bladen hebben gestaan.

Op zaterdag 6 november is er weer
een politieke karavaan, dan in Vor-
den. En op zaterdag 13 november
komt de karavaan (tegelijk met
Sinterklaas) naar Zelhem.

Alle inwoners van Bronckhorst
worden van harte uitgenodigd om
een kijkje te nemen, een praatje
te maken, vragen te stellen en te
onderzoeken op wie ze op 17 no-
vember willen stemmen.



DINSDAG T/M ZATERDAG

Harde spruiten f| C Q
heel kilo ............................................. NU € V • J 7

Sinaasappels voor
hand en pers

€ •• •20 stuks nu voor
QQ
7 O

1 Gelderse rookworst +
500 gram Zuurkool uit 't vat

«1.79samen voor

Zoete appels
voor de stamppot <• |- f*
2 kilo NU € l • *} V

Aardappels Bildtstar
1 Qft

net a 10 kilo ... € l • ̂ O

Raadhuisstraat 51 b
7255 BL Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 10 54

SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES

AKTIE - AKTIE - AKTIE
Deze hele week kunt u al onze rauwkostsalade's

stuk voor stuk proberen voor een slanke prijs!

250 gram van 1.99 nu voor maar

c1.50
Lekker en makkelijk zijn onze

stamppotten uit eigen keuken.

Dagelijks snijden wij een heerlijke
fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

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

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

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

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575)441715

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Z7

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

ETJ-Wftgoedservice
Repareert alle merken!

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

Serv.melding maM 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Gemeente Bronckhorst,
de toekomstige

parel van de Achterhoek.

70 JAAR
WEEKBLAD
CONTACT

FOTO
, ZOEKWEDSTRIJD,

Ter gelegenheid van het 70-jarig
bestaan van Weekblad Contact geven wij

een extra nummer uit met foto's van
winkels, bedrijven, enz.

70 JAAR
WEEKBLAD
CONTACT

ER ZIJN PRACHTIGE
PRIJZEN TE WINNEN! TOTALE WAARDE

B

(Waardebonnen Winkeliers) te verdelen over alle edities van Contact

In deze fotokrant worden foto's geplaatst van winkels, bedrijven, enz. De foto's worden genummerd.
Een advertentie van het betreffende bedrijf wordt ook geplaatst

Men moet dan zoeken welke foto bij de advertentie hoort.

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

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

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)45 1286

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

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

17 november
Op wie u moet stemmen?

ALS u maar stemt

Waarom zwartwit kijken...
...als het ook in kleur kan!

NIEUW BINNEN!
Komt het in de spiegel bewonderen

Verrassend, Veelzijdig Vrouwelijk.

Turfstraat 33, Zutphen



Postkantoor wordt woningen

Vertrouwd dorpsbeeld gaat verdwijnen

Het voormalige postkantoor
aan de Zutphenseweg wordt
verbouwd tot wooneenheden.

Dit plan heeft CFC Architecten
BNA in Vianen. Bij de gemeente
Vorden is onlangs een bouwaan-
vraag ingediend.

De wooneenheden krijgen afwis-
selend, drie, vier of vijf kamers.
Volgend jaar hoopt men de bouw
te kunnen starten.

Darttoernooi Wichmond-Vïerakker

Onder de fraaie naam "Wie
kent-oe' werd in café Krijt in
Wichmond een dart-toernooi
gehouden. Winnaar werd het
team Niels en Lars Lenting uit
Hengelo.

Zij versloegen in de winnaars ron-
de tijdens "the best of seven" het

team Paul Avink en André Eggink
uit Wichmomd. Het team Ronald
de Beus en Rob Immink behaalde
de derde plaats.

In de verliezers ronde kwamen Ro-
nald Rouwenhorst en Robert Dijk-
man uit Wichmond als beste uit
de bus; 2 Henk Verstege en Mark

Dijkman, Wichmond; 3 Heidi en
Winanda Tijssen eveneens uit
Wichmond. De wisseltrofee be-
schikbaar gesteld door Albert
Maandag voor de beste plaatselijke
prestatie, werd gewonnen door
het team Paul Avink en André Eg-
gink. De hoogste "uitworp": Rik
Vaartjes met 132 punten.

CDA Bronckhorstover leefbaarheid kleine kernen
CDA Bronckhorst organiseert
bijeenkomst over de leefbaar-
heid van de kleine kernen.

Het motto waarmee de CDA-kandi-
daten de verkiezingen voor de nieu-
we gemeente Bronckhorst ingaan
is: "Bronckhorst het sterke platte
land, met elkaar, voor elkaar."

Hieruit blijkt dat het CDA de leef-
baarheid in de nieuwe gemeente
Bronckhorst van groot belang
vindt. Om de kleine kernen leef-
baar te houden is ruimte nodig
voor woningbouw voor met name
jongeren, starters en ouderen.
Maar van even groot belang is het
om de samenhang in zo'n kleine
kern in stand te houden en daar
zijn voorzieningen voor nodig,
maar ook betrokkenheid van de
bewoners.

Het CDA wil graag de mening van
de inwoners daarover horen, maar
ook vertellen wat zij ervan vindt.
Om uw gedachten te prikkelen
zullen de volgende sprekers een
'Voorzet" geven:
• Jan ter Horst, CDA-Statenlid. Hij

zal het hebben over het Ruimte
lijke Ordeningsbeleid in de klei-
ne kernen, tevens zal hij ingaan
op de mogelijkheden van het
nieuwe streekplan en het belang
van woningbouw in de kleine
kernen;

• Joke van de Kerk, bestuurslid
van de Vereniging Kleine Kernen
en voorzitter van Haarlo's Be
lang. Zij zal iets vertellen over
het nut van een "dorpsraad" of
een vereniging, die de belangen
van een kleine kern behartigt bij
het gemeentebestuur;

• Ab Boers, lijsttrekker CDA Bronck-
horst. Hij zal de CDA-visie laten
horen.

Daarna is het woord aan u.
Iedereen is van harte welkom op
9 november in: zalencentrum 't
Witte paard, Ruurloseweg l, 7021
HA Zelhem, 0314 - 621227.

De zaal is open vanaf 19:45 uur en
de bijeenkomst begint om 20:00
uur en zal duren tot 21:30, waarna
er nog voldoende ruimte is om op
informele wijze kennis te maken
met de CDA-kandidaten voor de
gemeenteraad van Bronckhorst.

Voor meer informatie kan men
terecht bij: Ria Aartsen, vicevoor-
zitter bestuur CDA Bronckhorst,
tel. (0575) 55 14 27, email:
m.aartsen@ps.gelderland.nl

Bruidsbeurs in de
Orangerie te Ruurlo
Op zondagmiddag 14 novem-
ber vindt voor het tweede jaar
de unieke 'Trouwen in stijl"
bruidsbeurs plaats in de Oran-
gerie van kasteel Ruurlo. De
combinatie van een dynami-
sche presentatie met een High
Tea en natuurlijk de geweldig
mooie locatie maken deze
beurs tot een bijzonder evene-
ment.

Aanstaande bruidsparen, familie
en vrienden kunnen zich in de
feestelijke ambiance oriënteren op
alle zaken die een huwelij ksdag
tot een onvergetelijke dag maken.
Een 15 tal bedrijven, allen uit een
verschillende branche, zullen aan-

wezig zijn om u te adviseren en
hun mogelijkheden te tonen.

Dit zijn: Beijer Besselink, Albert
Bakker Videoproducties, Pearle
Opticiens, De Wonerij, Swift Hairf-
ashion, Goudsmid Annemiek Hep-
pe, Pandora Bloom & Style, Druk-
kerij Weevers/Studio Contact. Fo-
tografie Monique Snuiverink, Ga-
rage Groenouwe, Ingrid's nagel-
studio, MaiCa Dentistry, BVIPM,
Koffie & Kook punt en Avenarius/
Orangerie. Het gerenommeerde
bruidshuis Beijer Besselink en Ho-
tel-Restaurant Avenarius staan ga-
rant voor een presentatie op ni-
veau. Voor reservering zie de ad-
vertentie elders in dit blad.

Vlooienmarkt
Zondag 7 november is er weer
een gezellige vlooienmarkt in
sporthal 't Jebbink in Vorden.

U kunt weer heerlijk snuffelen
langs de vele kramen met 2e
hands spullen. Bezoekers hebben
de keuze uit een uitgebreide col-
lectie tweedehands goederen va-
riërend van boeken tot speelgoed
tot huishoudelijke artikelen. Ook
diverse artikelen uit grootmoeders

tijd worden u aangeboden.
Wellicht vind u datgene waar u al
zo lang naar op zoek was. De hal is
voor het publiek geopend van
10.00 tot 16.00 uur. Tijdens de
vlooienmarkt is de gezellige kanti-
ne geopend voor een hapje en een
drankje en parkeren is gratis Het
adres is: Jebbink 13. Voor inlichtin-
gen kunt u de organisatie bellen,
zie voor het telefoonnummer onze
advertentie elders in dit blad.

Air Laut in Kasteel Hackfort
Muziekliefhebbers kunnen op
zaterdag 20 november hun hart
ophalen in kasteel Hackf ort te
Vorden. Muziekgroep Air Laut
verzorgt om 20.00 uur een wer-
velende voorstelling, waarbij
een repertoire ten gehore
wordt gebracht van eigen com-
posities, gebaseerd op Ierse mu-
ziek. De toegangsprijs voor het
concert bedraagt € 10,-. Plaatsre-
servering is mogelijk bij leden-
service van Natuurmonumen-
ten, tel. (035) 655 99 11. of bij de
boswachter, tel. (06) 54 28 06 55.

AIR LAUT
De zes man en vrouw tellende for-
matie speelt sfeervolle jigs, reels,
ballads en opzwepende crossover
folkmusic. Naast Keltische muzika-
le bronnen maakt de groep regel-
matig een uitstapje naar Indonesië
binnen hun stukken. Een opmerke-
lijke combinatie die mede te dan-
ken is aan oprichter en componist
van Air Laut, Jack van Asdonck. De
ze Nederlands-Indische multi-ins-
trumentalist is erin geslaagd om

verschillende muzikale tradities op
een smaakvolle wijze in elkaar over
te laten vloeien.... Een unieke folk-
combinatie die verklankt wordt op
viool, gitaar, zang, percussie, flui-
ten en mandola. De groep treedt re-
gelmatig op. door heel Nederland.
De naam Air Laut (spreek uit eier
lauoet) is Indonesisch 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 Wes-
terholt van Hackfort. Het land-
goed bestaat uit loofbos, akkers en
weilanden, gescheiden door hout-
wallen. Het kasteel is normaal ge-
sproken niet toegankelijk. Dit con-
cert biedt dus een unieke kans om
te genieten van prachtige muziek
in een bijzondere ambiance.

MEER ACnVITEITEN?
Kijk: www.natuurmonurnenten.nl

Jubileumtocht
Op 12 en 13 november is het
weer mogelijk: voor de 5e maal
een mooie wandeling maken
door de Achterhoek, waarbij te-
gelijkertijd een prachtig pro-
ject wordt gesteund.

De wandeltocht is al 4 jaar een
groot succes, zodat we dit jaar ons
eerste jubileum kunnen vieren.
Daarom is de dag extra feestelijk
en zal er een loterij worden gehou-
den.

De wandeltocht start en eindigt in
Zutphen. Deelnemers steunen
met hun inschrijf- en sponsorgel-
den een jongerenproject in Lima
Peru.

Dit project streeft naar een jonge
rencentrum waar culturele en
sportieve activiteiten aangeboden
worden. Het project is onderge
bracht in de stichting El Puente.

Op vrijdagavond om 21.00 uur is
de start van de 40 en 80 km.

Op zaterdag is het mogelijk deel te
nemen aan 8,12, 25 en 40 km. Dit
jaar kan er wederom 25 km. ge
fietst worden.

Voor starttijden en locaties verwij-
zen wij naar onze contactpersoon
en de internetsite.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-
voor de 40 en 80 km. en € 5,- voor
de overige afstanden.

Tussen 16.00 uur en 17.00 uur wor-
den alle afstanden terugverwacht
in het Parochiecentrum Maria-
school aan de Tengnagelshoek in
Zutphen.

Hier volgt een gezellige afsluiting
van de dag, met de bekendmaking
van de totale opbrengst, een loterij
met leuke prijzen en een heerlijk
bord boerenkool met worst.

Voor meer informatie over het pro-
ject of de wandeltocht: Frank Oos-
terhuis (0575) 54 68 18 of onze in-
ternetsite: www.elpuente.nl



Weekblad CONTACT Gemeente Bronckhorst
• Plaatselijk karakter blijft behouden
• Verschillende edities Noord, Midden en Zuid
• Regionale pagina's in weekblad Contact voor de

hele gemeente Bronckhorst
De bestaande gemeenten worden opgeheven en er ontstaat een
nieuwe, grote gemeente Bronckhorst. Dit kan een behoorlijke
invloed hebben op de inwoners, verenigingen en bedrijfsleven. Bij
Drukkerij Weevers en Drukkerij van Barneveld, uitgevers van
Weekblad Contact en Journaal Zelhem/Halle heeft dit er in ieder ge-
val toe geleid dat onze uitgaven vanaf l januari 2005 in een nieuwe
opzet gaan verschijnen. Heel veel dingen blijven bij het oude en
vertrouwde, enkele zaken zullen veranderen.

In de nieuwe gemeente Bronckhorst willen we de plaatselijke edities in
stand houden met plaatselijk nieuws in combinatie met regionale pagi-
na's die voor de gehele gemeente Bronckhorst gelijk zijn.

De gemeente Bronckhorst wordt wat betreft ons verspreidingsgebied op-
gedeeld in Bronckhorst Noord, Midden en Zuid.

Contact Bronckhorst Noord is het gebied waar nu Contact Vorden ver-
schijnt met de uitbreiding naar Leesten.

Contact Bronckhorst Midden is het gebied waar nu Contact Hengelo ver-
schijnt.

Contact Bronckhorst Zuid (Journaal Zelhem) is het gebied waar nu Jour-
naal Zelhem/Halle verschijnt met de uitbreiding naar Hummelo/Keppel,
Drempt, Overstegen, Bezelhorst en Slangenburg.

Sterke combinatie van plaatselijk en
regionaal
U heeft de mogelijkheid om plaatselijk nieuws of advertenties te plaatsen
in één van bovengenoemde kranten en mogelijkheid om te plaatsen in
de regionale pagina's waarmee u de gehele gemeente Bronckhorst be-
reikt en de extra genoemde wijken Leesten, Overstegen, Bezelhorst en
Slangenburg.

Met een oplage van 22.500 ex. bereikt u een zeer groot aantal lezers via
plaatselijke weekbladen die worden gespeld met veel ruimte voor plaat-
selijk nieuws, verslagen van verenigingen en plaatselijke adverteerders,.

Het formaat van weekblad Contact wordt enkele centimeters groter
waardoor we gebruik kunnen maken van 7 kolommen met een royale ko-
lombreedte van 38 mm en 4 mm kolomwit.

De kolombreedte van redactionele artikelen wordt 54 mm breed. In de
praktijk is dit zeer prettig om te lezen. De genoemde uitgaven verschij-
nen alle drie op dinsdag/woensdag.

Contact Warnsveld wordt beëindigd
Enerzijds geeft een herindeling nieuwe mogelijkheden en kansen, ander-
zijds hebben we vanwege de herindeling moeten besluiten om Contact
Warnsveld te beëindigen. Het was altijd al moeilijk om Contact Warns-
veld rendabel te produceren, nu door het wegvallen van het gemeente
nieuws in Warnsveld is het niet meer mogelijk deze krant zelfstandig in
stand te houden. De adverteerders willen met name het gebied Leesten
bereiken, dit blijft wel mogelijk omdat Contact Bronckhorst Noord van-
af l januari 2005 ook in Leesten wordt uitgegeven.

Doorplaatsingen
Naast het verspreidingsgebied van Contact Bronckhorst blijft de
mogelijkheid een artikel of advertentie door te plaatsen in de uit-
gaven Contact Ruurlo, Groenlose Gids en Elna Lichtenvoorde.
De totale oplage van de uitgaven die wekelijks verschijnen is 44.500
ex. Gelet op het gemiddeld aantal lezers per krant bereiken we
wekelijks meer dan 100.000 lezers met onze gezamenlijke (plaatse-
lijke) uitgaven.

Achterhoek Vakantiekrant
Het eerste seizoen van de Achterhoek Vakantiekrant is achter de rug. De
voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn begonnen. De krant is zeer
goed ontvangen en heeft in korte tijd een grote naamsbekendheid ver-
worven en dan te bedenken dat de eerste uitgave pas in juli jl. is versche-
nen. De oplage van de Achterhoek Vakantiekrant is gegroeid tot 16.500
exemplaren. Volgend jaar is het ook mogelijk om naar en vanuit de
Achterhoek Vakantiekrant door te plaatsen in de overige uitgaven tegen
aantrekkelijke doorplaatsingstarieven.

CONTACT BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied:
Vorden, Kranenburg, Wichmond,
Leesten, Vierakker, Linde, Medler,
Wildenborch, Delden

Oplage: 6.600

Verspreidingsgebied:
Hengelo, Keijenborg, Steenderen
Baak, Bronkhorst, Toldijk, Rha,
Keijenborg, Veldhoek

Verspreidingsgebied:
Zelhem, Hummelo en Hoog en Laag
Keppel, Drempt, Halle, Velswijk,
Halle Heide, Slangenburg,
Overstegen, Bezelhorst

Oplage: 9.750

Andere uitgaven:
CONTACT RUUR1.O

Verspreidingsgebied:
Ruurlo, Mariënvelde, Barchem
Oplage: 4550

:£»£»'
BËfef^s*-, £|-

Contact Bronckhorst Noord
Fam. Velhorst, Het Wiemelink 11, 7251 CW Vorden

Telefoon (0575) 55 16 88

Contact Bronckhorst Midden
Dhr. en mevr. Baakman, Julianalaan 8, 7255 EE Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 36 53, E-mail: riahuubbaakman@contact.nl

Liesbeth Oukes-Spaansen, Kruisbrinkseweg 12, 7227 DA Toldijk
(Baak, Steenderen, Toldijk, Bronkhorst en Rha)
Telefoon (0575) 45 07 89, E-mail: liesbeth.oukes@12move.nl

Contact Bronckhorst Zuid
Zelhem: Dhr. G.J. Knoef, Hans Memlingstraat 12, 7021 CV Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66, E-mail: janJmoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en Hoog en Laag Keppel: Noudi SpönhofF
Telefoon (0314) 38 43 62, Gsm 06 514 035 45, Privé (0314) 38 22 33
Fax (0314) 38 22 33, E-mail: spon.hoff@inter.nl.net

Verspreidingsgebied:
Lichtenvoorde, Harreveld,
üevelde, Mariënvelde,
Vragender, Zieuwent
Oplage: 8.400

Verspreidingsgebied:
Groenlo, Voor-Beltmm, Beltrum,
Zwolle, üntvelde, Hupsel, Holterhoek,
Meddo, üevelde, Avest, Eefsele, Het
Broek
Oplage: 7500

Verspreidingsgebied:
geheel toeristisch Achterhoek
Oplage: 16500
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BRONCKHO
Campagne in volle gang!
De oproepingskaarten voor de verkiezingen heeft u al thuisgestuurd
gekregen; de herindelingskrant van de gemeente Bronckhorst i.o. lag
vorige week ook op de mat; het eerste lijsttrekkersdebat is achter de rug;
de vijf burgemeesters gaven het startschot voor de eerste politieke karavaan
in het stadje Bronkhorst. Heeft u dat gemist? Kom dan beslist een volgende
keer! U bent van harte welkom!

Do 4 november 20.00 uur
Tweede lijsttrekkersdebat in zaal Leemreis in Hengelo.
Organisatie: de Bronckhorster
Kunt u niet komen, maar wilt u het debat wel volgen? Stem dan de radio af op
Radio Ideaal. De zender zendt de debatten live uit. Sterker nog, u kunt vragen of
opmerkingen doorbellen of e-mailen. Dikke kans dat u dezelfde avond nog een
reactie hoort - op de radio natuurlijk.

Za 6 november 11.00 - 15.00 uur
Tweede politieke karavaan, nu op de markt in Vorden.

Za 13 november 11.00 - 15.00 uur
Laatste politieke karavaan op de markt in Zelhem. Sinterklaas komt ook!

Wo 17 november VERKIEZINGEN
Afsluitende avond in en rond het gemeentehuis Zelhem. Kom allemaal
kijken naar de uitslagen, praten met politici en met elkaar. U bent van
harte uitgenodigd! Organisatie: radio Ideaal.

Let op: de politid komen nog op veel andere plaatsen.

Laat uw stem nu ook horen!
Uw antwoorden worden gebruikt bij de debat-
avonden en tijdens de politieke karavaan. Reageer
deze week op de volgende twee stellingen:

In contact met de politiek
Vanaf nu besteden de weekbladen Contact en het Journaal
Zelhem wekelijks ruim aandacht aan de gemeenteraads-
verkiezingen van Bronckhorst i.o. op 17 november.

Uw toekomstige gemeenteraadsleden werken hard aan de
toekomst van Bronckhorst, en daarmee ook aan uw toe-
komst. Afgelopen week heeft zelfs een aantal politici veel
burgers gebeld en hun mening gevraagd over de stellingen
die ook steeds in de krant staan. De politici luisteren naar
u, u leest elke week wat ze te zeggen hebben... om op 17 no-
vember te stemmen op de partij die het beste bij u past.
Niet gestemd is altijd mis! Steun de ideeën waar u achter
staat help de politici die ze willen uitvoeren. Geef hen de
kans om niet alleen deze campagne, maar vijfjaar lang
naar u te luisteren. Zo geeft u uw eigen gemeente vorm en
inhoud.

Blijf op de hoogte en kijk ook op:

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

www.contact.nl
Voor meer informatie over deze krant.

www.bronckhorst.nl
Er is al het een en ander te vinden op de website van de toekom-
stige gemeente. Kijk bijvoorbeeld eens naar de foto's van de
bouw van het tijdelijke gemeentehuis.

En de politieke partijen:
www.d66bronckhorst.nl
www.wdbronckhorstjnl
www.cdabronckhorst.nl
www.bronckhorst.pvda.nl
www.groeiuinks.nl
www.broncldtorst.sgpchjlstenume.nl

Moor gotd
dot «r nog

po«tduivtn zijn.

Ja, maar etn
postkantoor po«pt
niet op je hoofd III

Reageren kan via de website van radio
Ideaal of GRATIS per briefkaart naar:
Gemeente Bronckhorst i.o.
Gemeentegriffier
Antwoordnr. 1514, 7020 ZX Zelhem

L liet xriyi: üü _PDüJ>f in
We verkeren in een recessie. Gemeenten, dus ook Bronckhorst, krijgen uit Den Haag heel wat bezuinigingen over
zich heen. Onze financiële toekomst is nu nog niet goed te overzien. Dat maakt het voor de politieke partijen lastig
om met hun programma's naar buiten te komen. Je kunt wel veel beloven, maar zonder geld kun je dat niet na-
komen. Toch doen ze deze keer een poging.

De nieuwe gemeente wil een gezond financieel beleid voeren. Wat daaronder wordt verstaan? Vergelijk het met de eigen huis-
houdknip. Heb je te weinig, dan moet je kiezen wat je wilt kopen. Hetzelfde geldt voor een gemeente. We kunnen besparen
door bepaalde taken niet meer of anders te doen of door andere inkomsten te verhogen. Het is dus erg belangrijk om een goed
evenwicht te vinden, zodat het gemeentelijke huishoudboekje sluitend is. De politiek beslist daar mede over. Maar partij A wil
waarschijnlijk wat anders dan partij B of C.

TWEE SOORTEN TAKEN
Hoofd financiën Leo Sanderse legt uit dat het werk van de gemeente in twee delen uiteenvalt. "Je krijgt wettelijke taken opgelegd,
bijvoorbeeld de wet werk en bijstand. Daar moet je gewoon aan voldoen. Europa, het Rijk en de Provincie hebben allemaal
regels waar wij als gemeente aan moeten voldoen. Maar je hebt ook nog best veel vrijheid om op sommige terreinen zelf wat
te doen. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen of je een voetbalvereniging wilt subsidiëren. Dat is afhankelijk van wat de politieke
partijen willen. In die zin zijn politici zijn onze werkgever! Ze zijn de baas van de gemeente, wij voeren hun wensen uit."

TWEE 'GROEPEN1 GELD
Grofweg gaat zo'n tachtig procent van het geld dat een gemeente krijgt naar zaken als personeelskosten, huisvesting, en al het
andere dat nodig is om een gemeente draaiende te houden. Burgers hebben bijvoorbeeld absoluut baat bij veel deskundigheid
'in huis'. Daarom moet de fusie (Bronckhorst) uiteindelijk winst gaan opleveren, al kost het in eerste instantie natuurlijk ook geld.
Rest de politieke partijen nog een kleine twintig procent om te besteden. Ook van dat geld ligt al een en ander vast vanwege
meerjarenafspraken; zo blijven de subsidies in 2005 gehandhaafd. Dan nog is er een flinke bult geld te besteden. Daarover 'bakke-
leien' de politici, moet de gemeenteraad beslissen. Beter gezegd: daarover beslist u door te gaan stemmen. Vergeet niet, als straks
niet iedereen het met elkaar eens is, moet er soms ook wat water bij de wijn. Wie dus nu op een partij stemt omdat ie morgen
een nieuw wijkcentrum wil, kan op z'n vingers natellen dat dat niet ineens lukt. Wie niet stemt, krijgt in elk geval niets.

INKOMSTEN, UITGAVEN
Hoe komen we aan dat geld? Leo Sanderse: "Deels van het rijk, deels uit de onroerend zaak belasting (OZB). En natuurlijk zijn
er nog andere kleine belastingen en subsidies, bijvoorbeeld van Europa." En, lachend: "Kregen wij het geld van de loonbelas-
ting, dan waren we erg rijk!" Als u gaat stemmen, denk dan aan die termen. Minder OZB kan betekenen dat er minder geld is
om uit te geven. Alle voorzieningen behouden, kan betekenen dat er minder geld is voor onderhoud aan wegen en groen.
Sport, jeugdbeleid, ouderenbeleid, natuur, veiligheid, wonen, de politieke partijen hebben heel wat onderwerpen in hun pro-
gramma staan. Natuurlijk willen ze liefst hun hele programma waar maken, en een paradijsje van Bronckhorst maken. Gelukkig
maar! Helaas, ook zij zullen moeten kiezen. En daarover gaat deze keer hun verhaal. Op welk gebied willen ze nooit snoeien,
al staat het water ons aan de lippen? En als er bezuinigd zou moeten worden, waar zouden ze dan het eerste aan denken?
Het zijn vragen die amper te beantwoorden zijn zonder begroting. "Maar" stelt Leo Sanderse daar tegenover, "Wij kunnen het
beleid niet in een begroting 'vertalen', want we kennen de nieuwe raad en hun wensen nog niet."

Ondanks deze patstelling hebben de zes politieke partijen een poging gedaan om een top vijf te kiezen. Nogmaals, niets
staat nog vast, maar misschien krijgt u als kiezer wel wat meer inzicht in de richting die de politieke partijen inslaan.

BRONCKHORST
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CDA
CDA lijst l

Helaas moeten we in 2004
én in 2005 met forse kortin-
gen van het Rijk rekening
houden. Investeren bete
kent nieuw beleid. Daarmee
starten we pas als het nodig
is én als oud beleid uit de be
groting is gehaald.
Het CDA wil NIET bezuini-
gen op:
• zorg: voor ouderen, min-

der validen, goed ambu-
lancevervoer en brand-
weerinzet;

• minimabeleid: alle mo-
gelijkheden nemen om
bijvoorbeeld bijzondere
bijstand toe te passen;

• onderwijs: investeringen
in onderhoud en aanpas-
sing van schoolgebouwen;

• weizij nsaccommodaties:
gemeenschapsgebouwen,
bibliotheken, sportaccom-
modaties, enzovoort. De
activiteiten daarin zijn es-
sentieel voor de gemeen-
schapszin en het gemeen-
schapsleven;

• jeugd- en jongerenbe-
leid: subsidies voor jeugd-
activiteiten, stimulering
van gezond gedrag, breed-
tesport, woningbouw en
beleidsparticipatie;

• stimulering economi-
sche activiteiten: naast
landbouw initiatieven
ondersteunen en aanmoe
digen voor recreatie en
toerisme, high tech, zorg
en welzijn, etc. Zuinig
zijn op bestaande bedrij-
ven. .. .werkgelegenheid!

Als het budget minder
wordt, gaat het CDA WEL
bezuinigen op:
• wegenonderhoud: maar

nooit ten koste van de vei-
ligheid;

• groenonderhoud: Met
vijf samenwerkende dien-
sten kun je doelmatiger
en goedkoper werken, en
gezamenlijk aanbesteden;

• externe adviezen: meer
in eigen beheer doen, met
eigen ambtenaren. Exter-
ne hulp alleen vragen als
dat echt nodig is;

• organisatie: doelmatig
werken. Goede organisa-
tiestructuur en professio-
nele cultuur leidt tot min-
der personeel;

• inventaris en materieel.
Bij elke vervanging zeer
kritische, prijsbewuste keu-
zes maken.

PvoA
PvdA lijst 2

Als de PvdA-Bronckhorst
keuzes moet maken, zijn
die gericht op leefbaarheid,
goed minimabeleid en soci-
ale ondersteuning en na-
tuurlijk op onze toekomst:
de jeugd. We moeten woon-
mogelijkheden scheppen
om onze jeugd 'vast te hou-
den'.

Jongeren vormen mede een
gezonde basis om voorzie-
ningen, ook in de toekomst,
in stand te houden. Belang-
rijk is de bouw van levens-
loopbestendige betaalbare
woningen (dus voor zowel
jong als oud).

Dus niet bezuinigen op:
• minimabeleid en socia-

le ondersteuning;
• jeugdbeleid;
• levensloopbestendige

woningbouw.

Als er te zijner tijd keuzes
gemaakt moeten worden,
gaat de PvdA-Bronckhorst
die niet uit de weg. Wel is de
PvdA helder in de priori-
teitstelling bij de verdeling
van de schaarse middelen.
Daarbij is de regel: geld naar

mensen gaat vóór geld naar
dingen.

De PvdA wil de infrastruc-
tuur op het huidige niveau
handhaven met minimale
investeringen. Iets minder
onderhoud in de groenvoor-
ziening tast de leefbaarheid
helemaal niet aan. Ook
streeft de PvdA een kleine
daadkrachtige gemeente-
lijke organisatie na, gericht
op de kernactiviteiten. Als
er bezuinigd zou moeten
worden, denkt de PvdA dus
aan:
• investeringen

infrastructuur;
• groenvoorziening

en landschaps-
ontwikkeling;

• gemeentelijke
organisatie.

De Partij van de Arbeid
streeft naar een samenle-
ving waar niemand aan de
kant hoeft te staan.

Als er keuzes gemaakt moe-
ten worden, doen we dat op
basis van solidariteit, gelijk-
waardigheid en recht-
vaardigheid.

De VVD ziet wel een bepaal-
de volgorde maar blijft - net
als de andere partijen - een
top 5 moeilijk vinden. Be
langrijkste reden: er is nog
geen begroting. De WD kan
momenteel niet beoordelen
of de huidige financiële ge
gevens kloppen, maar wil
wel eerlijke, heldere taal
spreken. De partij blijft er
op hameren dat burgers een
verkeerde indruk kunnen
krijgen van de nieuwe ge
meente Bronckhorst; eerst
horen ze over de voordelen
van de fusie en vervolgens
over de (meerjaren)tekor-
ten. Het risico bestaat dat
mensen gaan denken: 'Wa-
ren we dan maar zelfstan-
dig gebleven', of 'Die poli-
tiek doet maar wat. Het kost
altijd maar weer geld. Eerst
roepen over al die voordelen
en nu het zover is krijgen
wij de kous op de kop. Wij
moeten het gelag weer beta-
len. Daar gaan onze be
lastingtarieven.'

De WD wil de fusie met alle
aanloopproblemen tot een
efficiencyverbetering en
voordeel voor burgers laten
worden. Dat betekent, als er
bezuinigd moet worden:
eerst intern, en dan pas ex-
tern. Oftewel, de minste be
zuinigen op:
• economische zaken:

goed economisch beleid,

WD
Ujst3

betaalt zichzelf terug;
• werkgelegenheid: dus

minder bijstandskosten;
• bedrijventerreinen: trekt

werkgelegenheid aan;
• politie: meer blauw, min-

der vernielingen, dus min-
der kosten;

• vrijwilligers: zijn de
smeerolie van de samen-
leving;

• woningbouw: vooral
voor jongeren, om de ver-
grijzing tegen te gaan;

• plattelandsvernieuwing:
is essentieel voor de leef-
baarheid.

Het meest bezuinigen op:
• gemeente: minder be-

ambten door functies in-
een te schuiven; minder
medewerkers buiten-
dienst door meer uitbeste-
ding aan loonbedrijven;

• huisvesting: langer in
het tijdelijke gemeente-
kantoor, dus minder kapi-
taalslasten;

• advieskosten: alleen in-
schakelen als de kwaliteit
verbeterd, of op kosten be-
spaard kan worden;

• brandbestrijding: re-
pressief, kleinere korpsen,
tweede uitruk uit andere
plaats;

• preventie: uitbesteden in
samenwerking met ande-
re gemeentes;

• Regio Achterhoek:
opheffen.

Christen Unie SCP

ChristenUnie/SGP lijst 4
Als we moeten bezuinigen,
dan willen we de volgende
beleidsvelden zo lang moge
lijk ontzien. Oftewel, Chris-
tenUnie / SGP wil beslist wel
investeren in:
• minima;
• ouderenzorg;
• gehandicapten: met het

huidige landelijke beleid
moet de gemeente, als ze
daar de mogelijkheden
voor heeft, de bovenstaan-
de drie groepen kansar-
men bijstaan. Dit is ook
onze opdracht als christe
lij ke partij;

• plattelandsontwikke
ling: verreweg het groot-
ste deel van Bronckhorst
is agrarisch gebied. Door
de ontwikkelingen in de
landbouw moeten er
nieuwe bestaansmogelijk-
heden worden gecreëerd.
De gemeente kan hierbij
de helpende hand bieden;

• burgerinspraak: in onze
uitgestrekte gemeente
moet je extra veel aan-
dacht besteden aan de
mening van de burgers.
Daarom extra steun voor
dit onderwerp;

• voorlichting jongeren:
het is belangrijk dat we

onze jongeren goed voor-
lichten over allerlei zaken
die in onze maatschappij
spelen zoals integratie en
dergelijke.

Bij bezuinigingen zou-
ChristenUnie / SGP eerst aan
onderstaande onderwerpen
denken:
• wegenonderhoud: kan

zonder grote gevolgen op
een iets lager peil ge
bracht worden;

• subsidie o.a. Paardenda-
gen: subsidie van allerlei
evenementen, zoals de Ach-
terhoekse Paardendagen,
zou verminderd of geheel
gestopt mogen worden;

• herstructurering of her-
schikking voorzienin-
gen: zou geld kunnen op-
leveren omdat er veel
voorzieningen in de ver-
schillende kernen van
Bronckhorst zijn;

• Bestuurskosten: recep-
ties en dergelijke iets so-
berder houden;

• uitbesteden van werk:
door het grotere ambtena-
renapparaat kan veel
meer specialisatie komen
en hoeft minder werk uit-
besteed te worden.

D661ijst5
Alles draait om de bewoners
van Bronckhorst, de nieuwe
eenheid die zij vormen en
de diversiteit van de kernen
waar ze wonen. D66 hoopt
dat bewoners initiatieven
nemen om dorpsraden op te
richten.
Dat bevordert het tweerich-
tingsverkeer tussen bewo-
ners en gemeentebestuur.
Bronckhorst moet economi-
sche ontwikkelingen een
kans geven om de leefbaar-
heid van kernen en dorpen
in stand te houden of te be
vorderen.

Het behoud van het platte
landskarakter is voor D66
maatstaf voor beleid. Nieu-
we woningen, ook voor ou-
deren en jongeren, ziet D66
in de buurt van de kernen.

Een goede bestemming voor
vrijkomende agrarische
panden vereist maatwerk.
Een verscheidenheid aan
passende bedrijvigheid, cul-
tuur, toerisme en recreatie

in het buitengebied is in het
belang van inwoners, onder-
nemers en bezoekers van
Bronckhorst. Een goede
infrastructuur voor het ver-
keer en verkeersveiligheid is
van betekenis voor bewo-
ners, activiteiten en bedrij-
vigheid.

Het nog onbekende budget
van Bronckhorst bepaalt de
grenzen van de mogelij khe
den. Duidelijk is dat sober-
heid, zuinigheid en bezuini-
gingen geboden zijn. Afwe
gingen bij financiële keuzes
maakt D66 op basis van het
verkiezingsprogramma.

Top 5 voor financiële prio-
riteiten van D66, of het bud-
get nu ruim of krap is:
• communicatie met

burgers;
• plattelandsontwikke-

ling;
• recreatie en toerisme;
• verkeer;
• bezuiniging en

soberheid begroting.

GROENUINKSBRONCKHORST

GroenLinks lijst 6
GroenLinks is een nieuwe
partij in Bronckhorst, en
heeft nog niet veel achter-
grondinformatie over de
huidige begrotingen. Dat
maakt het nog lastiger om
te kiezen. We betwijfelen
het, maar misschien kan er
op hele acceptabele zaken
bezuinigd worden. In elk ge
val moet er geld naar diver-
se sociale onderwerpen. Dat
moet dan maar worden op-
gebracht door de mensen
die het kunnen missen. In
de volgende onderwerpen
wil GroenLinks beslist in-
vesteren:
• onderwijs: gezien de wei-

nige middelbare scholen
vallen deze kosten mee.
Dus kunnen wij zorgen
voor meer kwaliteit en do-
centen, onderwijsonder-
steunend personeel en
waarborg van scholen in
kleine kernen. School is
een centraal punt waar
zaken zoals kinderopvang,
jeugdvoorzieningen en
buurthuisfunctie kunnen
worden samengevoegd;

• huisvesting: meer socia-
le woningbouw;

• natuurontwikkeling;
• aanleg kleinschalige re-

creatie: aanleg wandel- en
fietspaden;

• sociale ondersteuning:
per grote kern (net als in
Friesland) een 'omtinker'
aanstellen; iemand die
bijvoorbeeld ouderen of
minima helpt met formu-
lieren, aanvragen of orga-
niseren van hulp. De 'om-
tinker' kan heel praktisch
het goede iniatief van Zel-
hem aanvullen;

• gratis voorzieningen
voor minima: muziek-
school, bieb, zwembad.

Groen Links vindt dat de
landelijke overheid genoeg
bezuinigt. Dat moet nu
maar eens ophouden. We
kunnen alleen nog kijken
naar het:
• ambtenarenapparaat:

door de fusie zijn er veel
ambtenaren. Wij zijn ech-
ter tegen gedwongen ont-
slagen;

• OZB verhoging: De OZB
is niet hoog vergeleken
met andere gemeenten.
Ook is dit een hele eerlijke
belasting;

• parkeergeld: in de grote
kernen parkeergeld vra-
gen.



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Afvalbrengpunt
Vorden 13 november
geopend
Deze maand is het afvalbreng-
punt aan Het Hoge 65a in Vorden
op 13 november (iedere 2e zater-
dag van de maand) geopend van
13.30 tot 16.30 uur. U kunt
hier grof huis- en tuinafval
zoals hout, metaal, puin en klein
wit- en bruingoed gratis kwijt.
Bij binnenkomst op het terrein
is legitimatie verplicht. U mag
maximaal 0,25 m2 afval per
dag aanbieden. Voor tuinafval
geldt daarnaast een maximum
van 2 m2 per dag. Afval van
bedrijven wordt niet geaccep-
teerd. Materialen mogen géén
asbest bevatten. Heeft u her-
bruikbare producten (bijvoorbeeld
een oud, maar werkend koffie-
zetapparaat) dan kunt u ook
terecht bij het kringloopbedrijven
voor grotere hoeveelheden afval
van verbouwingen van
het huis of de herinrichting
van tuinen (o.a. spoorbielzen)
blijven de regionale afvalbreng-
punten de aangewezen instanties.
Op 27 november (iedere 4e zater-
dag van de maand) is het afval-
brengpunt in Steenderen aan de
Dr. A. Ariënsstraat 33b (gemeen-
tewerf) weer geopend.

OP DE WEBSITE

Surf eens over www.vorden.nl
om meer te weten te komen
over de gemeente. Bijvoor-
beeld over hoe u bezwaar
kunt maken tegen een besluit
van de gemeenteraad, het
college of de burgemeester of
hoe u in het bezit kunt
komen van de voordelige
PAS 65.

Stiepel Sensire, Sutfene en gemeente tekenen
intentieverklaring als eerste stap voor verbeteren
mogelijkheden voor zelfstandig wonen
Woningcorporatie De Stiepel, zorgaanbieders Sensire, Sutfene en de
gemeente Vorden tekenen op 11 november een intentieverklaring
waarmee ze zich officieel verbinden aan het nieuwe beleid dat is op-
genomen in de nota "Zelfstandig wonen in Vorden; Vanzelfsprekend"
De ondertekening vindt plaats in het gemeentehuis van Vorden.

Het huidige woonaanbod voor ou-
deren voldoet niet meer aan de
vraag. En dat moet veranderen.
Steeds meer ouderen willen zo
lang mogelijk zelfstandig wonen.
Nederland vergrijst bovendien
snel. Ook gehandicapten en an-
dere mensen met een functiebe-
perking worden gestimuleerd om
zelfstandig te gaan wonen, buiten
de reguliere instellingen. Door die
ontwikkelingen neemt de behoef-

te aan passende woningen en
een geschikte woonomgeving
om zelfstandig te wonen de
komende jaren snel toe.
Belangrijke voorwaarde daarbij
is de aanwezigheid van zorg- en
welzijnsdiensten en voorzie-
ningen als winkels, openbaar
vervoer etc. in dezelfde wijk
of buurt. Daarnaast zou er in
de omgeving dan verpleeg-
huiszorg moeten zijn voor als

zelfstandig wonen echt niet meer
mogelijk is.

Op dit moment is de zorg in ons
land nog nauwelijks op deze
manier geregeld. Dat geldt ook
voor Vorden. Om hierop in te
kunnen spelen hebben de ge-
meente Vorden, De Stiepel,
Sensire en Sutfene het beleids-
plan 'Zelfstandig wonen in
Vorden; Vanzelfsprekend!'
opgesteld. De gemeenteraad van
Vorden heeft in de vergadering
van 28 oktober jl. ingestemd met
het plan. Als de intentieverklaring
is ondertekend, kunnen de orga-
nisaties aan de slag met het reali-
seren van de beleidsvoornemens.

Let op: nieuwe gemeentegids Bronckhorst in de maak
Wegener gaa t gids maken

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk boordevol informatie
over verenigingen, scholen, stich-
tingen, bedrijven en instellingen
in de gemeente waar u woont.
Natuurlijk komt er van de nieuwe
gemeente Bronckhorst ook één
gids. Hierin komt de informatie
van alle vijfde gemeenten én van
de nieuwe gemeentelijke organi-
satie die vanaf l januari 2005 een
feit is. Bovendien is de gids voor-
zien van een bijlage met de open-
bare telefoonnummers van inwo-
ners van de Bronckhorst-gemeen-
ten. Handig, omdat in ieder geval
in 2005 de plaatsen die Bronck-
horst gaan vormen nog in verschil-
lende KPN-telefoongidsen staan.

De nieuwe gemeentegids voor
Bronckhorst wordt samen met
specialist Wegener Suurland ge-
maakt. In de gids is ruimte voor
advertenties van bedrijven uit
Bronckhorst en de omliggende

regio. Heeft u een hier een be-
drijf, dan is de kans groot dat
Wegener u, mede namens de
nieuwe gemeente, binnen-
kort benadert over de adver-
tentiemogelijkheden. Naast
de gemeentegids gaat Wegener
een plattegrond van Bronckhorst
verzorgen. Op de plattegrond is
ook plaats voor enkele adverten-
ties. De nieuwe gemeentegids
wordt huis aan huis verspreid in
de hele gemeente Bronckhorst.
Het wordt een overzichtelijke ruil
colour brochure. De planning is
dat de gids begin februari
2005 uitkomt. Als u
wijzigingen of aanvullingen
hebt op de (adres)
gegevens die van uw
instantie/vereniging in de
huidige gemeentegidsen zijn
opgenomen, stuur deze dan
zo spoedig mogelijk naar
Wegener Suurland BV,
Postbus 9510, 5602 LM Eindhoven

o.v.v. Gemeentegids Bronckhorst.
Het is niet alleen voor ons als
gemeente van belang onze
inwoners zo actueel mogelijke
informatie te leveren, ook voor
uw vereniging/ instantie is het
belangrijk opdiste wijze vermeld
te staan, bijvoorbeeld voor nieuwe
leden die zich willen aanmelden.

UlT D E R A A D
"Op 28 oktober vergaderde de gemeenteraad besluitvormend. Het extra krediet dat nodig was voor
de aanleg van het nieuwe trainingsveld van Voetvalvereniging Vorden is verstrekt. De raad heeft het
Programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2005 vastgesteld, waarin de investeringen zijn
opgenomen die in 2005 nodig zijn voor de huisvesting van de scholen in de gemeente. Ook de Nota
Wet kinderopvang Bronckhorst en de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang zijn
vastgesteld. In deze plannen is de wijze waarop de gemeente de Wet kinderopvang in Bronckhorst
uitvoert, opgenomen. Zo gaat de gemeente het ontbrekende werkgeversdeel van bepaalde groepen
betalen, moeten kindercentra en gastouderbureaus zich laten registreren bij de gemeente en ziet de
gemeente toe op de kwaliteit van de geregistreerde kindercentra. De raad heeft gesproken over de
Multifunctionele accommodatie en nogmaals aangegeven dat deze met spoed gerealiseerd moet
worden. Op 9 december tijdens de opiniërende raadsvergadering presenteren drie
architectenbureaus een studie die concreet zichtbaar maakt hoe een MFA er met en zonder
woningbouw uit zou kunnen zien. Op 23 december a.s. maakt de raad een keuze. De raad ging
akkoord met het voorstel een krediet van € 280.000,- te verstrekken voor het starten van procedures
voor de herziening van bestemmingsplannen en vrijstellingen, de aanbesteding voor
het bouwrijp maken van de grond etc. voor de nieuwbouwprojecten in Kranenburg
en Wichmond. De raad gaf aan het van groot belang te vinden dat er betaalbare
kavels voor starters komen. Verder stemde de raad in met de Nota Zelfstandig
wonen in Vorden: Vanzelfsprekend. Veel Vordenaren hebben op de nota gereageerd.
Hun reacties waren voornamelijk positief en opbouwend. Waar mogelijk wordt
rekening met de aangegeven ideeën gehouden. Zoals elders op deze pagina is
te lezen, wordt binnenkort de samenwerkingsverklaring tussen de instanties
getekend waarna de betrokken organisaties aan de slag kunnen met het
uitvoeren van de plannen."

Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling



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

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Almenseweg 59, voor het herbouwen van een woning, datum ontvangst:

21 oktober 2004
• Larenseweg 3, voor het verbouwen van een boerderij, datum ontvangst:

22 oktober 2004
• Ruurloseweg 65c, voor het bouwen van een woning met bedrijfshal, datum

ontvangst: 20 oktober 2004
• Strodijk 17, voor het verbouwen van een bijgebouw tot tijdelijke woning, datum

ontvangst: 26 oktober 2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Dienstenweg 23, voor het bouwen van een onbemand tankstation, vrijstelling

voor: goothoogte luifel en geldend bestemmingsplan (voor zuil)
• Spiekerweg l, voor het veranderen en vergroten van een boerderij, vrijstelling

voor: vrije doorgang deurkozijn
• Zomervreugdweg l, voor het vernieuwen en veranderen van een bijgebouw,

vrijstelling voor: vervangen en veranderen schuur

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Lindeseweg 21, voor het geheel slopen van een kas, 2 schuren en een vloer met

fundering
• Spiekerweg l, voor het gedeeltelijk slopen van een boerderij en schuur

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het plaatsen van reclameaanduidingen aan het pand

aan de Dienstenweg 3 in Vorden
• Vergunning verleend voor het houden van een slipjacht op 13 november 2004

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend van de APV vanwege te verwachten overlast door

werkzaamheden aan de spoorwegovergangen op de Gazoorweg en Almenseweg
in de nacht van 21 op 22 november

• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, in de periode van 6 t/m
20 november, op het perceel Vosterweg l

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met werkzaamheden aan de spoorwegovergangen zijn de Leuke en de

Kostedeweg in de nacht van 22 en 23 november afgesloten voor het verkeer
• In verband met werkzaamheden aan de spoorwegovergangen zijn de Gazoorweg

en de Almenseweg in de nacht van 21 en 22 november afgesloten voor het
verkeer

• Door de WildeZandCross is de Netwerkweg en het gedeelte tussen de
Netwerkweg en de begraafplaats op 7 november van 9.30 tot 13.30 uur afgesloten
voor het verkeer.

• Om de gemeenteraadsverkiezingen op 17 november voor een nieuwe gemeente-
raad voor Bronckhorst te promoten is op 6 november een politieke karavaan in
Vorden. In verband hiermee is die dag een gedeelte van het marktplein van
11.00 tot 15.00 uur afgesloten voor het verkeer

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO),
voor maximaal 5 jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw op het perceel
Strodijk 17 in Vorden.

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

Monumenten
A a n v r a a g v e r g u n n i n g v o o r v e r b o u w b o e r d e r i j A l m e n s e w e g 5 9
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van 4 t/m
17 november 2004, op het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis), voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 voor het verbouwen van een boerderij (herbouw na brand)
op het perceel Almenseweg 59 in Vorden.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij
het college van burgemeester en wethouders.

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving van het besluit tot aanpassing van de voorschriften
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang
van 5 november t/m 16 december 2004, ter inzage het besluit voor het ambtshalve
aanpassen van de milieuvergunning van:
• de heer H. Meijerink, Rommelderdijk l, 7251 MB Vorden, adres van de inrich-

ting: Ruurloseweg 85, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie D, nr. 1971

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de aanpassing van de voorschriften opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met het belang van de
bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 17 december 2004.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde termijn richten aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet
terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door
die voorzitter is beslist.

Rectificatie: Project professionalisering van (milieuhand-
having leidt tot nieuwe handhavingsaanpak in Bronckhorst

Door de rampen in Enschede en Volendam heeft de rijksoverheid bepaald dat de
kwaliteit van de handhaving van milieuwetten moet verbeteren. Dit betekent voor
de handhavingorganisaties en dus ook voor de gemeente Vorden (straks Bronck-
horst) dat met ingang van l januari 2005 de handhaving van milieuwetten moet
voldoen aan alle kwaliteitscriteria die door de rijksoverheid zijn voorgeschreven.

In het kader van de professionalisering van de handhaving heeft de gemeente
op 19 oktober 2004 enkele strategieën vastgesteld: de Nalevingsstrategie,
Toezichtstrategie, Sanctiestrategie en Gedoogstrategie. Als uitwerking van de
Sanctiestrategie is ook de beleidsnotitie 'Standaardisering hoogte dwangsommen
en termijnen' vastgesteld.

Inzage
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht liggen de
ontwerp-beleidsregels van 12 november t/m 10 december 2004, gedurende
openingstijden, voor een ieder ter inzage bij de afdeling milieu (Koetshuis).
Tegen betaling van de kosten kunt u een kopie krijgen.

Zienswijzen
Tot en met 10 december 2004 kunt u uw zienswijze over deze ontwerp-
beleidsregels, bij voorkeur schriftelijk, aan burgemeester en wethouders
kenbaar maken. Als u dat bezwaarlijk vindt, kunt u dat ook mondeling
doen aan medewerkers van het bureau milieu.

Gaat u ook iets doen voor
de Zonnebloem?

Bouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. Maak uw
donatie over op giro 145.
Op het Zonnebloem vakantieschip beleven

jaarlijks bijna 3.000 ernstig zieke of

gehandicapte passagiers een week lang de

vakantie van hun leven. Na 20 jaar intensieve

vaart is ons schip echter dringend aan

vervanging toe. Een nieuw vakantieschip kost

14 miljoen euro. Alleen sémen kunnen we dit

schip bouwen! Doe mee!

17 november

Kies
uw kandidaat voor de

nieuwe
Gemeente Bronckhorst



Drukbezochte Politieke debatten
In de afgelopen week konden
de kiezers in de nieuwe ge-
meente Bronckhorst uit de
monden van de fractieleiders
zelf horen, of en hoe ze voor
hun belangen zullen gaan op-
komen als ze op 17 november
gekozen zijn in de nieuwe ge-
meenteraad. De bijeenkomst
op dinsdagavond 26 oktober in
de grote zaal van hotel Bakker
in Vorden (220 bezoekers) was
niet openbaar, maar georgani-
seerd door en bedoeld voor de
ondernemers in Bronckhorst.

De dag erop kwamen de zes frac-
tieleiders naar de Gouden Karper
in Hummelo om zich daar in het
openbaar te verantwoorden voor
de kiezers, die ook waren uitgeno-
digd om naar de Gouden Karper
(ruim 100 bezoekers) te komen.
Dat debat werd ook 'live' uitgezon-
den via Radio Ideaal, zodat de
mensen zich ook thuis op de hoog-
te konden stellen van de politieke
ideeën van de deelnemende partij-
en. Jammer daarbij was dat de
UPC-kabel er uit lag, waardoor de
luisteraars, die in Zelhem via de
kabel luisterden van uitzending
verstoken bleven. Via de etherfre-
quenties was de uitzending wel in
geheel Bronckhorst te volgen.

De ondernemersverenigingen in
de gemeente Bronckhorst hebben
in het afgelopen jaar de 'koppen'
bij elkaar gestoken om middels
een 'Platform', een overkoepelen-
de organisatie, te inventariseren
hoe de belangen van de doelgroep
het beste vertegenwoordigd kun-
nen worden. Besloten is dat het
Platform de schakel wordt tussen
ondernemersverenigingen en ge-
meente, zonder daarbij de taak
van de Ondernemersverenigingen
over te nemen. In het kader van
die schakelfunctie waren de lijst-
trekkers uitgenodigd om in zaal
Bakker hun standpunten uiteen te
zetten aan de hand van het 10-
punten actieplan, opgesteld door
het Ondernemersplatform. Als ge-
spreksleider was de van RLT 4 be-
kende Roelof Hemmen uitgeno-
digd en hij laveerde politici en on-
dernemers op deskundige manier
door het debat.

Voor de ondernemers moest het
gaan over - structureel overleg met
ondernemers, - een mogelijke be-
drij fdcontactfunctionaris, - leef-
baarheid in alle kernen, - bereik-
baarheid, - parkeerbeleid, - groei
industrieterreinen, - voorkomen
stijging lasten bedrijfsleven, - te-
rugdringing regelgeving, - aanbe-
stedingsbeleid en - de visie op het
voeren van een sterk sociaal-econo-
misch beleid.

En daar ging het dan de gehele

avond ook over. Toch had menig-
een aan het eind van de discussie
het gevoel dat er weinig concreets
bereikt was. De politici hielden
zich redelijk op de vlakte door zich
te verhullen in algemeenheden,
zegden niets toe en wilden alles
wel meenemen en de onderne-
mers wilden meteen zaken doen
en afspraken maken. Eén onderne-
mer vatte deze patstelling samen
met de woorden: "Mensen, plaats
een groot hek om Bronckhorst en
spijker bij in ingangen een bord
met daarop de zaken die je binnen
het hek wilt bereiken". Met andere
woorden "Maak keuzes!"

Woensdagavond in de Gouden
Karper stonden er volop algemeen
politieke onderwerpen op de dis-
cussie-agenda. Onder leiding van
gespreksleider Marco Groen moch-
ten de fractieleiders zich kort voor-
stellen en vervolgens een onder-
werp uit de 'hoge hoed' trekken
om daar in vier minuten een par-
tijvisie op te geven. Onderwerpen
als - veiligheid, - vervoer, - woning-
bouw, - de jeugd, - milieu en - be-
reikbaarheid kwamen zo aan bod.
Het laatste deel voor de pauze
werd ingevuld met het bespreken
van de 'stellingen', die de afgelo-
pen weken in de regionale week-
bladen stonden, inwoners konden
met ja/nee hun mening geven en
die percentages werden voorge-
legd aan de fractieleiders met de
vraag of dit iets aan hun idee over
het onderwerp veranderd had.

Ook hier weer breedsprakige ant-
woorden, die het midden hielden
tussen ja, ja-maar, nee-mits en nee.
Na de pauze werden een aantal le-
zersvragen van Journaal Zelhem
Hallelezers behandeld.

Een lezer zag de meerwaarde van
Bronckhorst niet met de medede-
ling dat samenvoeging van de
plaatselijke voetbalverenigingen
ook niet leidt tot een prof-team. De
fractieleiders waren unaniem in
hun idee dat deze visie veel te ne-
gatief was. Een goede nieuwe
coach (secretaris) zal, volgens hen,
het team aansturen tot hogere
prestaties en de diverse geledin-
gen de kans bieden extra te trai-
nen om zo tot betere prestaties te
komen.

Als het aan de partijen ligt zal het
niet tot een algeheel pardon ko-
men voor bewoners en bedrijven,
die in de vijf Bronckhorstgemeen-
ten door verschillend gevoerd
'gedoogbeleid' nu in de nieuwe ge
meente (dit kan Bronckhorst maar
bijvoorbeeld ook Doetinchem zijn)
in de problemen kunnen komen.
Wel kwam er breed de toezegging
elke situatie nauwkeurig te bekij-
ken en daar waar mogelijk 'gedo-

gen' om te zetten in beleid, maar
de 'maaren' en 'mitsen' werden
breedvoerig aangevoerd, waardoor
betrokkenen met eenzelfde gevoel
zullen blijven zitten.

Deelraden, dorpsraden en dergelij-
ke lijken er op initiatief van de
fracties niet te komen. PvdA vond
duidelijk dat ze zo dicht bij de
mensen moesten blijven staan, dat
het fenomeen dorpsraad overbo-
dig was. D66 vond wel dat er ruim-
te moest zijn voor eigen initiatief
vanuit de gemeenschap om in een
dorpsraad op te komen voor lokaal
belang, maar zag dit niet als een
bestuurslaag. Deze mening werd
door de andere fracties onder-
schreven.

Wie er wethouder wordt in de
nieuwe gemeente wilden de partij-
en nog niet zeggen. Alleen dhr.
Evert Blaauw van de WD gaf vol-
mondig aan in te zijn voor een
functie in het college en sprak zijn
ambitie uit voor de post Economie.
Dhr. Dick Ebbers zou als persoon
wellicht voor de functie voelen,
maar wilde als kleine partij niet
'een te grote broek' aantrekken.
De andere fractieleiders gaan dui-
delijk voor een taak in de nieuwe
raad, waarbij D66 de eventuele
wethouder wel van buiten de frac-
tie wilde halen, terwijl CDA duide
lijk aangaf dat hun wethouder uit
de eigen gelederen zal gaan ko-
men.

Het laatste deel van de bijeen-
komst werd ingevuld met vragen
vanuit de zaal. Eén bezoeker had
deze gelegenheid niet afgewacht
en was halverwege de avond met
luid protest vertrokken. Hij voelde
zich tekort gedaan, omdat hij niet
via een zaalmicrofoon mocht 'in-
breken' in de discussie en mede
daardoor vond hij de bijeenkomst
een 'farce' die hem als zwevende
kiezer niet hielp bij zijn keuzebe
paling. Onderwerpen die wel aan
de orde kwamen waren de wo-
ningbouw voor jongeren, de loka-
le Hummelose problemen met de
Rondweg en de Brede school, het
al dan niet nodig zijn van een 'Bo-
menstichting' in Bronckhorst en
ook via de rechtstreekse telefoon-
lijn van Radio Ideaal kwamen een
vijftal vragen binnen, die kort
door de fractieleiders werden be
antwoord.

Afsluitend kan van een geslaagde
opzet worden gesproken, omdat
de zes fractieleiders de partij-stel-
lingen konden uitdragen, maar
het probleem van de politiek is en
blijft en dhr. Joop den Uil kon dat
30 jaar geleden al zo mooi zeggen
"Aan de éne kant wil ik twee din-
gen zeggen", om nog maar niet
van de andere kant te spreken.

Jubileumactie Super de Boer
Yvonnen en Wilbert Grotenhuys
AL 12,5 JAAR.
Al 12,5 jaar zitten Wilbert en
Yvonne Grotenhuys met hun
supermarkt in Vorden. lief en
leed zijn in die periode voorbij
gekomen, maar één ding is ge-
bleven, dankbaarheid. Yvonne
en Wilbert Grotenhuys zijn
dankbaar voor het vertrouwen
dat u als consument in hen
stelt en dat al vanaf 1992.

Dit is ook voor Wilbert en Yvonne
elk jaar weer een reden om 'iets'
terug te doen voor alle klanten. De
eindejaarsacties behoren tot een
spectaculairste acties in Vorden en
verre omgeving. De kerstcircussen
en de prijzenfestijnen staan een
ieder nog vers op het netvlies. De
kerstcircussen met de zeeleeuwen,
clowns, trapezekunstenaars en de

krokodillen. Wie herinnert ze zich
niet.

Omdat Yvonne en Wilbert midden
in de gemeenschap staan hebben
ze rond het 12,5 jarig bestaan ook
weer het een en ander bedacht. Dit
jaar geen kerstcircus, maar wel
een combinatie van een goude ou-
de en een nieuw fenomeen. Dit
jaar is er wederom de mogelijk-
heid om te sparen voor een kans
op het winnen van o.a. een auto.
Nieuw dit jaar is het moonlight
shoppen dat op 3 februari 2005
plaats zal vinden. Tijdens de afslui-
tende avond van 12,5 weken actie
kan de bevolking komen genieten
van een sfeervolle avond in de
winkel met bovendien ouderwetse
prijzen. Eenieder ontvangt name
lijk 12,5% korting.

HOE KUNT U MEESPAREN
U maakt al kans op het winnen
van één van de prijzen waaronder
die fantastische auto door 20 stem-
pels te sparen.
Bij elke € 12,50 ontvangt u één
stempel.

AKÜEPERIODE
De aktieperiode bestaat uit, hoe
toepasselijk, 12,5 week. Volop kans
dus om één of meerdere kaarten
vol te krijgen.

De aktie start op 8 november en
stopt op 3 februari om 16.00 uur.

WILT U MEER WETEN?
Bel even met Yvonne en Wilbert,
tel. (0575) 55 27 13 of loop binnen
in de Super de Boer gelegen aan de
Dorpsstraat 18 te Vorden.

Aankomend weekend organi-
seert vogelvereniging De Vogel-
vriend uit Vorden de jaarlijks
terugkerende vogeltentoonstel-
ling in het Dorpscentrum. De
veertig leden tellende vereni-
ging heeft bijna tweehonderd
vogels bijeen weten te brengen.

Hierbij gaat het vooral om vogels
die door de leden het afgelopen
jaar zijn gekweekt. De vogels zijn
bovendien gratis te bezichtigen,
omdat de onlangs gehouden bloe-
menactie succesvol is verlopen.
Voorafgaand aan de tentoonstel-
ling zijn de vogels op donderdag
door twee keurmeesters van de Al-
gemene Nederlandse Bond van Vo-
gelhouders gekeurd. De keurmees-
ters beoordelen de vogels op ver-
schillende onderdelen, zoals con-
ditie, houding en kleur. De vogels
zijn verder in de volgende groepen
onderverdeeld: kleurkanaries,
vorm- en postuurkanaries, exoten,
europese cultuurvogels, graspar-
kieten, agaporniden en grote par-

kieten. Voor elke vogel schrijven
de keurmeesters een keurbrief uit,
een soort rapport, waarop staat
hoeveel punten de vogels voor de
verschillende kenmerken en ei-
genschappen hebben gekregen.
Deze keurbrieven worden op vrij-
dagavond aan de kwekers uitge-
reikt tijdens de officiële opening.
Het publiek kan de uitslagen op
zaterdag 6 november van 10.00 tot
20.00 uur en op zondag 7 novem-
ber van 10.00 tot 16.00 uur bewon-
deren in de overzichtelijke catalo-
gus.

Naast het bekijken van de tentoon-
gestelde vogels is er ook weer een
verkoopklasse aanwezig. Dus bent
u nog op zoek naar een kanarie of
grasparkiet, kom dan gerust even
kijken. Ook met vragen over het
houden van vogels, het kweken er-
van of omtrent de vogelvereniging
zelf, kunt u dan terecht. Het hele
weekend zijn bestuursleden aan-
wezig die u graag informatie vers-
trekken.

Theater Draad in
Theater Onder De Molen

Op zondag 7 november geeft
Theater Draad, op veler verzoek,
een voorstelling in Theater on-
der de molen in Vorden.

De magie van terugspeeltheater
Theater Draad maakt terugspeel-
theater. Een theatervorm waarbij
het publiek uitgenodigd wordt
een belevenis te vertellen. Dat kan
van alles zijn: een bijzondere ont-
moeting, een afscheid, een vakan-
tiebelevenis of het hondje van de
buurvrouw.

De verteller ziet vervolgens door
de acteurs en muzikanten in een
oogwenk zijn of haar eigen beleve
nis teruggespeeld. Herkenbaar,
maar ook verrassend, als een ka-

dootje. Kenmerkend voor terug-
speeltheater is het respect voor de
persoonlijke gebeurtenissen die de
mensen in het publiek met elkaar
delen, evenals de aandacht en in-
tensiteit waarmee de acteurs en
muzikanten gezamenlijk impro-
viseren.
Theaterdraad speelt in de traditie
van het Amsterdams Werktheater
(met Peter Faber, Shireen Strooker,
Gerard Thoolen e.a.).

Theater Draad speelt regelmatig
in theaters door heel Nederland.

Aanvang 15.00 uur. Entree €12,50
(de opbrengst komt ten goede aan
de Stichting tot behoud en onder-
houd van de lindesche Molen!).

Veel plezier 'Zonnebloem'
regio IJsselstreek
De grote zaal van het Dorpscen-
trum te Vorden was zaterdag-
middag " uitverkocht" met be-
zoekers van "De Zonnebloem"
regio Ysseltreek, afkomstig uit
Vorden, Zutphen, Warnsveld,
Hengelo. Keyenborg, Vierakker/
Wichmond en Steenderen.

De aanwezigen konden deze mid-
dag genieten van de cabaretgroep
"De Gemeentereiniging", uit Nij-
megen. De groep vermaakte de
zaal met sketches en zang. De titel
van het programma "Lang zullen
ze leven" speciaal bedoelt voor de-
ze doelgroep, de leden van "De
Zonnebloem". Onderwerpen die
betrekking hadden op bijvoor-

beeld de boeren in deze regio, gin-
gen er in als koek. De boer van hè
den, druk met al die 'regeltjes' en
zijn computer, terwijl ze Vroeger'
veel meer op het land te vinden
waren.

De agrariërs onder de bezoekers
herkenden natuurlijk dit beeld en
vermaakten zich uitstekend over
de wijze waarop de groep 'De Ge-
meentereiniging' één en ander
bracht. De liedjes die werden ge-
zongen, waren dusdanig van op-
zet, dat de aanwezigen veelal het
refrein konden meezingen. Kort-
om een leuke middag waarbij het
hapje en drankje vanzelfsprekend
niet ontbraken!



IBABY T
Dé beurs de geboorte

Je bent zwanger, fantastisch! Laatje verrassen door

al het goede wat er zo dicht bij huis te vinden is!

Kom naar de BABY TOTAAL beurs op 7 november 2004

van 12.00 tot 17.00 uur in het Sourcy Center te Zieuwent.

DEELNEMERS

Moeders voor Moeders, Drukkerij Westerlaan, Bee Bie Bam Babyspeciaalzaak,

Verloskundigenpraktijk Lichtenvoorde, Yunio Oost Gelderland, Woninginrichting Te

Kronnie, De Juwelier, Hairtook Simone, Fysiotherapie Jansen, Mams zwanger & fit,

Klassiek Homeopaat van Kesteren, Zwembad 't Meekenesch, Etos Lichtenvoorde,

Zwangerschapsyoga & babymassage, Borstvoedingspraktijk Stapelbroek, Apotheek

Lichtenvoorde, Rabobank Midden Achterhoek, Etherische oli' n, Bloemsierkunst Erna,

Rijwielhandelaar Knippenborg, Inbakeren, Autobedrijf Blekkink, Aquafit Harreveld,

rouwen in stijl
BRUIDSBEURS IN DE O R A N G E R J H IN RUURLO

iruidsshow met High Tea Entree € 15 per persoon

Zondagmiddag 14 november 13.00 uur
Resen>eringen:

(0573) 45 11 22
ZALENACCOMMODATffi AVENARIUS

& ORANGERIE RUURLO
2 • 7261 AW Ruurlo

(0544) 48 12 22
BRUIDSHUIS

BE0ER BESSELINK
Nelissenstraat 23 -7156 MA Bcltrum

Deelnetners:
Beijer Besselink bruidsmode

Albert Bakker Videoproducties
Pearle Opticiens

De Wonerij voor Sfeervol Wonen
Kapsalon Swift Hairfashion

Goudsmid Annemiek Heppe
Pandora Bloom & Style

Drukkerij Weevers/Studio Contact
Fotografie Monique Snuiverink

Garage Groenouwe, Bathmen
Ingrid's nagelstudio

MaiCa Dentistry, Westervoort
BVIPM

KOFFIE & KOOK punt, Lochem
Orangerie-Avenarius

% / ^ •*!Vors te lij
*UH ĴE ^ J Aî ftJ^F

V O O R D E

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe aan een fris en nieuw gezicht. Van-
wege onderhoud of renovatie, of omdat u gewoon zin hebt in een andere kleur of
nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk snel en professioneel wordt uitgevoerd.
Denk dan aan de Winterschilder. Wij bieden niet alleen gemak en vakwerk, maar ook
vorstelijk voordeel: in de wintermaanden biedt de Winterschilder particuliere en zakelijke
opdrachtgevers een aantrekkelijke korting per man per dag! En u hebt ondertussen
uw handen vrij voor andere activiteiten.

Bel voor informatie: (0575) 46 40 oo
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

l

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

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

de Bos Makelaardij 09
De andere makelaar

voor uw regio!

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

H dèBos

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

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
\ (0544) 37 70 08

BORCULO
\ (0545)273320

FAX: (0545) 27 47 43

Zondag 7 november

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam €17,50
2 voor €30,-(4x1.20m)

„REAN"
Tel. (0575) 52 96 58

bossenbroek

Ruurtoseweg 49
7255 DG Hengelo (GW.)

Tel.: (0575) 46 31 32
Fax: (0575) 46 51 58

Mobiel: 06 21580650
E-mail: bossenbfoek@tref.nl

VASTGOEDBEMIDDELING
• vastgoedbeheer
• bouwtechnische inspectie
• aan- en verkoopbegeleiding
• prijsbepaling

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• projectbegeleiding
• bouwkostenadvies
• bouwadvies

Gesprekspartner bij aan- en verkoop van een woning of
bedrijfsobject
Deskundige begeleiding bij nieuwbouw, verbouw of renovatie.
U krijgt een persoonlijk en onafhankelijk advies.

Kair^s—

DE SPIRITUELE BEURS
7 NOVEMBER 2004

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
Entree: € 10,00; Voorverkoop: € 8,50
Plaats: Klooster Huize Loreto, Kloosterstr. 2, Uievelde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant



Lachen troef tijdens "Sportcafé" in Vorden!

Erik Hulzebosch: 'Mien sponsor zeg wel es,
Erik meer hoesten veur de camera, dan kump
et petjen met mien name d'er op better in beeld'!

Van links naar rechts: Erik Hagelstein, Bert Maalderink, Arjan Momborg en Erik Hulzebosch

"Tk was ene kere bie Barend en
van Dorp, ie kent dat televisie
programma wel. De heren de-
den net alsof ze mien niet ver-
stonden. Ze vroegen mien
hoevölle ik in de wekke train. Ik
dacht bie mien zelf, noe pak ik
oe terugge en zei dat ik altied
s'nachts trainde, dan loop ik de
hele nacht hard deur de bösse.
Ze geleufden het ok nog! Gelul

- natuurlijk, want s'nachts sloap
ik, ha, ha". Ja Erik Hulzebosch
was vorige week tijdens het
"sportcafé" in zaal "De Her-
berg" ook achter de forumtafel
in topvorm.

De ene na de andere anekdote rol-
de over zijn lippen. Ook zijn één-
tweetjes met zijn Vordense ploeg-
maat Arjan Mombarg mochten er
zijn. Op een vraag van Erik Hagel-
stein (Omroep Gelderland) aan
Erik Hulzebosch, "wanneer denk

^ je dat je versleten bent" gaf Arjan
Mombarg het antwoord: " De
mond van Erik is waarschijnlijk
het eerst "versletten"! Dat er na de
pauze vrijwel uitsluitend in het
dialect werd gesproken, was na-
tuurlijk een kolfje naar de hand
van het publiek dat deze avond in
grote getale naar "De Herberg"
was gekomen om het "sportcafé"
bij te wonen.

Aanleiding tot deze avond was het
75 jarig bestaan dat de voetbalver-

^ eniging "Vorden" dit jaar vierde.
Jan Borgonjen, voorzitter van de
jubileumcommissie: " Wij hebben
in verband met het jubileum, ver-
deelt over het hele jaar, een aantal
evenementen vastgesteld. Daar is
dit "sportcafé" er één van", zo zei
hij. Het sportcafé bestond uit twee
gedeeltes. Voor de pauze zaten
Frits Korbach, o.m. oud- trainer
van "De Graafschap", "Go Ahead
Eagels ", F.C. Twente, Cambuur,
Heerenveen (om er een paar te
noemen!); Erik ten Hag, oud- speler

^ van onder meer F.C. Utrecht, "De
Graafschap" en F.C. Twente en te-
genwoordig hoofd opleidingen bij
F.C. Twente, aan tafel. Verder Bert
Maalderink, oud Vordenaar en
thans verslaggever en programma-
maker bij Studio Sport. De leiding
van dit "sportcafé" was in handen
van Erik Hagelstein (Omroep Gel-
derland) en Wilko ten Dam, sport-
verslaggever bij het dagblad "De
Stentor".

Het thema van de avond luidde:
"Sport en commercie" met daarbij
een duidelijke link naar het jeugd-
voetbal. Dit naar aanleiding van
het internationaal bekende Wim
Kuiper jeugdvoetbaltoernooi voor
D- teams dat de voetbalclub "Vor-
den" al jarenlang met succes orga-
niseert en waarbij men er toch tel-
kens weer in slaagt hiervoor de be-
nodigde sponsorgelden bijeen te
krijgen. Over het gestelde thema
werd verschillend gedacht, zo
bleek uit de discussie. Wat de com-
mercie bij het voetbal betreft,

merkte Bert Maalderink op: "Je
wordt soms stapelgek van de com-
mercie, ben je iemand aan het in-
terviewen dan probeert zomaar
een plaatselijke sponsor met een
"bord" in beeld te komen. Reclame
maken, niks op tegen, maar doe
het op een chique manier".

ZONDER SPONSORS
GEEN VOETBAL
De mening achter de tafel was
eens luidend : commercie is in de
sport niet meer weg te denken.
Ook het voetbal kan niet zonder
sponsors, waarbij Erik ten Hag
aangaf dat sponsoring voor een
jeugdafdeling een moeilijke zaak
is. Dat er kwalitatief goede jeugd-
toernooien worden gehouden (vol-
gens Erik Hagelstein in de Achter-
hoek zelfs zeven) vond het forum
een goede ontwikkeling. Het be-
lang van een goede jeugdopleiding
bij een profclub werd nog eens
duidelijk door Erik Ten Hag onder-
streept. " Stoppen met de jeugdop-
leiding is de doodsteek voor het
voetbal. Wij hopen bij F.C. Twente
dat er jaarlijks twee spelers door-
breken", zo sprak hij.

Frits Korbach bepleitte dat de prof-
clubs wat meer bij de amateurver-
enigingen moeten gaan doen. En-
fin het woord "voetbal" was geval-
len en in no-time kwam aan tafel
de discussie op gang over voetbal-
lers die op jeugdige leeftijd al "bul-
ten" geld verdienen en daardoor
wellicht buiten de schoenen gaan
lopen, waarbij Bert Maalderink
een lans brak op de kritiek die er
over Wesley Sneijder en Rafael van
der Vaart is losgebarsten. Maalde
rink: "Die jongens zeggen gewoon
wat ze denken, ze zijn eerlijk en
dan worden ze met de grond gelijk
gemaakt. Dat gaat mij allemaal
veel te ver, het zijn gewoon aardi-
ge jongens". Frits Korbach: "Waar
het bij sommige clubs aan ont-
breekt is dat er geen "pikorde"
meer is, met andere woorden een
aantal van die jonge spelers wor-
den heel belangrijk gemaakt, ter-
wijl ze nog niet zover zijn.

En daar komt nog bij dat veel Ne-
derlanders het gewoon niet kun-
nen verdragen dat spelers op jeug-
dige leeftijd al veel geld verdienen.
De meeste verdienen het grote
geld niet, ik ken genoeg spelers in
het betaalde voetbal, die in gul-
dens gerekend 2500 bruto per
maand verdienen", zo sprak hij.
Het forum was het unaniem over
één ding eens, wil je een goede
voetballer worden dan zul je er
heel veel voor moeten doen, of an-
ders gezegd je zult er veel voor
moeten laten. Bert Maalderink:
"Vergeleken bij veel andere spor-
ten in Nederland, moetje bij voet-
bal het meeste doen om de top te
halen". Erik ten Hag hierover:" Bij
ons bij F.C. Twente worden de jon-
gens die in de jeugdopleiding zit-
ten, s' morgens al om 6.30 uur met
een busje thuis opgehaald. Dan

overdag trainen en naar school, al-
les nauwkeurig op elkaar afge-
stemd met daarbij in achtneming
van de nodige rust. Om 19.00 uur
zijn de jongens weer thuis, dus
moeten ze op sociaal vlak veel inle-
veren".

Arjan Mombarg en Erik Huize
bosch waren ten aanzien van het
thema "jeugd en commercie" met
betrekking tot de schaats- en skee
lerwereld klip en klaar "sponsors
willen in deze takken van sport al-
lemaal op korte termijn successen
zien, dus wordt "jeugdsponsoring"
overgeslagen. Duurt te lang alvo-
rens men rendement ziet. En over
rendement gesproken, Erik Huize
bosch greep natuurlijk de gelegen-
heid aan, om de rendementsketel
van zijn sponsor Nefit, de hemel in
te prijzen. "Arjan Mombarg rijdt
momenteel in een schaatspak die
van binnen net zo warm is als een
dergelijke ketel" zo grapte Erik
Hulzebosch.

Om dan vervolgens bloedserieus
op te merken: "Sporters en be-
stuurders moeten hun spon-
sors koesteren, je moet hun
naam naar buiten uit dragen, je
moet veel voor hen terug doen.
In onze ploeg (Arjan en Erik staan
beiden bij Nefit onder contract)
weten we dat heel goed te bren-
gen. De zeg het eerlijk, wij zijn ge
woon blij dat we een sponsor heb-
ben. Sommige schaatsers denken"
ze mogen blij zijn dat ze mij spon-
soren". Zo werkt dat natuurlijk
niet. Als ik zie dat er een camera
op mij gericht staat, dan hoest ik
een keer, dan buug ik iets noar
veurn. Mijn sponsor zegt nog wel
es, Erik meer hoesten veur de ca-
mera dan kump mien petjen met
mien name d' erop better in
beeld". De zaal lag krom.

SEX VOOR DE WEDSTRIJD?
En zo vroeg Erik Hagelstein aan
Hulzebosch, sex voor de wedstrijd
kan dat? " Mo'j luusteren, ik zal
het oe eerlijk zeggen wat ik daor
van vindt. Er bunt sporters die
doet dat neet, die gaot naor bed-
de.dreait zich umme en umme,
kunt niet in slaop kommen, maar
geen sex. Dat kan volgens hun
neet, een nacht veur de wedstried.
En wat bliekt de andere dag bunt
ze neet fit en bast ze van de slaop.
Zelf gao ik s'aovends um tien uur
naor bedde, hups d'er an. Um
kwart oaver tien val ik in diepe sla-
op en de andere dag bun ik veur de
wedstried zo fit als een hoentjen".
Hilariteit alom, de zaal kwam niet
meer bij. En vervolgens weer op de
serieuze toer en toonden de beide
sporters zich diep teleurgesteld
over de geringe belangstelling van
de media voor hun sport.

Arjan Mombarg: "Neem de skeeler-
sport. In het buitenland hartstikke
populair. Aan de WK in Italië na-
men onlangs 49 landen deel. Het
schaatsen is een wereldsport in Ne

derland en dan verder nog in
slechts een paar andere landen.
Wel alles op de T.V.", aldus de Vor-
denaar. Bert Maalderink:" Schaat-
sen is van oudsher nu éénmaal
zeer populair. Het marathon-
schaatsen is wat de televisie be
treft best wel interessant wanneer
het op natuurijs wordt gehouden.
Schaatsen in winterse sferen, dat
boeit". Erik Hulzebosch: " Wan-
neer er binnen drie jaren niet op
natuurijs gereden kan worden,
dan neemt de animo van de spon-
sors voor het marathonschaatsen
flink af', zo voorspelde de man die
ooit ook al eens de vijf kilometer
reed.

Erik: "Dat klopt, heb ik een keer ge
probeerd. Ik bun in de binnenbaan
gestart, vol gas veuruut. Ik bun de

binnenbaan niet meer uut gewest,
keihard deurgedonderd, zelfs nog
een rondjen extra gereden, dus ge
diskwalificeerd". Hulzebosch is
blij dat Arjan Mombarg bij hem in
de skeelerploeg rijdt.

"Arjan is altied goed bezig veur de
sponsors, goeie sfeermaker in de
ploeg, hie is ok nog een soort halve
psychiater en Arjan kan ok nog
hartstikke goed skeeleren", zo
sprak hij. Bij het marathonschaat-
sen rijdt Arjan Mombarg trouwens
ook voor de Nefit ploeg. Weliswaar
is het schaatspak "neutraal" maar
dat heeft alles te maken met het
feit dat een schaatsploeg officieel
maar uit vier personen mag be
staan die in wedstrijdverband met
de sponsornaam op hun pak mo-
gen rijden.

Peuterzaal 'Peuterpref 30 jaar!
Op 4 november aanstaande be-
staat peuterzaal "Peuterpret"
Wïchmond- Vierakker 30 jaar.

Destijds is de peuterzaal in Wich-
mond gestart met een aantal vrij-
willigsters en een hulpmoeders.
Inmiddels is de peuterspeelzaal
uitgegroeid tot een professionele
instelling, waar zo'n kleine 40 peu-
ters wekelijks met heel veel plezier
naar toekomen.

De peuterspeelzaal wordt op dit
moment gerund door 5 enthou-
siaste leidsters. De peuters hebben
zowel binnen als buiten op het

grote speelplein de gelegenheid
om samen te spelen.

Tevens worden er zeer regelmatig
bijzondere activiteiten georgani-
seerd, zoals een uitje naar het bos,
lammetjes kijken op de boerderij,
koekjes bakken bij de plaatselijke
bakker en een echt "schoolreisje"!
Mede dankzij alle leidsters en vrij-
willigers van toen en nu kan het
jubileum op 6 november aanstaan-
de gevierd worden.

De receptie vindt plaats in het
"Withmundi" gebouw te Wich-
mond van 15.00 - 18.00 uur.

Dramatisch einde
enduroseizoen Erwin Plekkenpol
"Erwin slaapt, hij heeft van-
nacht nog drie morfïnespuiten
gehad voor de pijn. Ook van-
morgen had hij nog flink pijn",
zo zegt Annemieke de vriendin
van Erwin toen wij zondagmid-
dag telefonisch naar zijn toe-
stand informeerden.

Het leek j.l. zaterdag een mooie
dag voor Vordenaar Erwin Plek-
kenpol te worden. Bij de aanvang
van de enduro wedstrijd in Hellen-
doorn had Erwin, wat betreft het
Nederlands kampioenschap, twee
punten voorsprong op zijn naaste
rivaal Erik Davids uit Holten.

Erwin had op het supergladde en
drassige circuit er in de eerste ron-
de het gas " goed op " en kwam hij
na de eerste ronde met vijf secon-
den voorsprong op Erik Davids
door. Bij de proef van de tweede
ronde ging het echter totaal mis.

Een boomwortel schoof onder Er-
win's motor vandaan. Hij reed op
dat moment in de vijfde versnel-
ling, raakte een boompje en werd
vervolgens van de motor geslin-

gerd en kwam hij in de bosjes tot
stilstand. Erwin had gelijk veel last
van zijn hand, echter hij maakte
de proef nog wel af en toen bleek
dat waarschijnlijk de pols gebro-
ken was. Dus einde wedstrijd en
direct naar het ziekenhuis in
Zutphen.

Hier bleek na het maken van foto's
en scan dat er van alles gebroken
was en moest er operatief worden
ingegrepen. Annemieke: "Achteraf
is het nog meer tegengevallen. Er-
win heeft behalve de pols gebro-
ken, ook zijn hand en de vinger-
kootjes gebroken.

Dat betekent dat hij binnenkort in
het gips gaat en hij zeer zeker zes
weken, maar waarschijnlijk lan-
ger rust moet houden", zo zegt ze.

Ook Erik Davids blesseerde zich tij-
dens de laatste proef maar reed de
wedstrijd in Hellendoorn wel uit
en werd hij toch nog derde. Nu
Vordenaar Erwin Plekkenpol de
enduro- competitie noodgedwon-
gen moet staken, ligt de titel voor
Davids voor het oprapen.

Gemeente Bronckhorst i.o.
Grenscorrecties zorgen voor 'vertrekkende' en 'nieuwe' inwoners
Zonder te verhuizen toch in een
andere gemeente terechtkomen.
Dat gebeurt in de Achterhoek,
door de grenscorrecties ten
behoeve van de gemeentelijke
herindeling.

Een groot deel van de Achterhoek
is betrokken bij gemeentelijke
herindelingen. Zo heeft de Tweede
Kamer besloten dat de gemeenten
Vorden, Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen en Zelhem op
l januari samen gaan in de nieuwe
gemeente Bronckhorst.

De herindeling maakt het nodig
om op een aantal plaatsen tot
grenscorrecties met buurgemeen-
ten over te gaan. De Eerste Kamer
had al ingestemd met het wets-

voorstel, waarin besloten is dat
een gedeelte van Zelhem bij Doe
tinchem gevoegd zou worden.

Vervolgens heeft de provincie de
kaarten opnieuw ingetekend, met
een aantal kleine grenscorrecties
tot gevolg. Ook in andere plaatsen
blijken enkele inwoners deel te
gaan uitmaken van een andere
gemeente.

De diverse huidige gemeenten
van Bronckhorst i.o. hebben hun
Vertrekkende' cq 'nieuwkomende'
inwoners inmiddels op de hoogte
gesteld.

MEER INFORMATIE:
Afdeling burgerzaken Vorden
(0575) 55 74 74
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50 plus info
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32. 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Handige hulpjes
in huis
Zoals de vorige maand werd aan-
gekondigd ook deze keer weer een
aantal tips voor handige hulp-
middelen, die het dagelijks leven
kunnen vergemakkelijken. Deze
maand artikelen voor het huishou-
den. Als eerste de zgn. "helping
hand". Dit is een verlengde grijp-
tang, al dan niet met een magneet-
je eraan. U kunt er van alles mee
oprapen, van de post op de mat tot
iets wat u hebt laten vallen. Ver-
krijgbaar in verschillende lengtes
en met verschillende grijpmecha-
nismen. Sommige exemplaren
zijn opvouwbaar. Te koop bij de
thuiszorgwinkel en soms ook bij
de drogist.

Blikopeners die speciaal bedoeld
zijn voor mensen die moeite heb-
ben met draaiende bewegingen
vanwege pijn in de polsen. Ook
zijn er blikopeners die met één
hand bediend kunnen worden.
Verkrijgbaar bij speciaalzaken
voor huishoudelijke artikelen of
bij de thuiszorg- of hulpmiddelen-
winkel. Het komt erop aan dat u

duidelijk aangeeft wat uw pro-
bleem is zodat men het apparaat
kan uitzoeken dat het beste bij u
past.

Hesopener. Het openen van fles-
sen of potten is een bekend pro-
bleem voor heel veel mensen,
maar zeker voor degenen, die niet
veel kracht in de handen hebben.
Er zijn diverse openers die over de
dop of kroonkurk kunnen worden
heengeschoven waardoor er maar
weinig kracht nodig is om de fles
te openen. Ook voor potten zijn er
speciale openers die op de deksel
passen en weinig kracht vragen.
Heel handig is het apparaat dat
onder een keukenkastje wordt be-
vestigd, u klemt de deksel in de
opening en draait de pot vervol-
gens met de hand open. De ge-
noemde openers zijn verkrijgbaar
in goed gesorteerde zaken voor
huishoudelijke artikelen of bij de
thuiszorgwinkel. Ook hier geldt
weer dat u goed moet aangeven
wat uw probleem is, want dan kan
men u het juiste apparaat leveren.

Gehoekt mes, dit is een mes waar-
bij het handvat loodrecht op het

snijvlak staat. U hoeft weinig
kracht te gebruiken. Daarom is dit
mes zeer geschikt voor iedereen
die beperkingen heeft in het ge
bruik van handen, vingers of pol-
sen, bijv. mensen met reuma.

Kookmandje. Dit is een zeef met
een vlamwerende handgreep die u
in de pan zet. Aardappelen of
groente gaan in de zeef en worden
gekookt. Daarna pakt u de zeef uit
de pan, het water loopt eruit en u
hoeft niets meer af te gieten. Een
ander huplmiddel op dit gebied is
een afgietdeksel. Dit kunt op de
pan klemmen waardoor er geen
risico is voor een wegglijdend dek-
sel tijdens het afgieten. U voorkomt
zo risico's op verbranding door
heet water uit de pan. Al deze tips
zijn afkomstig uit de "gids zelfred-
zaam wonen voor ouderen" van
KTTZZ. De gids ligt ter inzage bij
Welzijn Ouderen. Nieuwstad 32

Themamiddag
Op 7 oktober was er een thema-
middag over het onderwerp"ziek
zijn en thuis sterven". Op die mid-
dag waren een aantal instellingen

aanwezig die zich bezighouden
met thuiszorg, juist in de laatste
levensfase. Zij hadden foldermate-
riaal meegebracht en vertelden in
het kort iets over hun organisatie.
Ook waren er twee organisaties op
het gebied van uitvaartverzorging.
In de info SOplus van deze en de
volgende maand zal een en ander
verteld worden over deze organisa-
ties om zo de mensen die deze
middag gemist hebben ook te in-
formeren. Op het gebied van thuis-
zorg was Sensire aanwezig. Er
werd o.a. een tillift gedemon-
streerd die bij mensen thuis kan
worden ingezet. Hoewel Sensire
een bekende organisatie is, weten
veel mensen niet dat deze instel-
ling als dat nodig is ook 's nachts
hulp verleent en dat er mogelijk-
heden zijn om in de terminale fase
extra hulp in te zetten.

Het is ook mogeüjk om hulp in te
roepen van een particuliere instel-
ling voor thuiszorg. Als u hiervan
gebruik maakt krijgt u ook de ver-
goeding waarop u recht heeft in
het kader van de AWBZ, mits de
aanvraag is ingediend bij het RIO
en u een indicatie heeft gekregen.

Wilt u meer hulp dan waarvoor u
bent geïndiceerd dan moet u die
hulp zelf betalen. In deze omge-
ving zijn twee particuliere thuis-
zorginstellingen actief: Quintes
thuiszorg in Eefde en Bureau
Thuiszorg Oost-Nederland in Doe
tinchem. Deze laatste instelling is
gespecialiseerd in terminale
nachtzorg. Bij alle instellingen
worden gekwalificeerde mensen
ingezet en naar welke instelling
uw voorkeur uitgaat kunt u eigen-
lijk pas bepalen na een persoon-
lijke kennismaking. Wilt u meer
weten of wilt adressen en telefoon-
nummers van genoemde instellin-
gen dan kunt u contact opnemen
met Welzijn Ouderen, tel 553405

Verliesverwerking
Een verlies verwerken, of het nu
gaat om het verlies van een gelief-
de na overlijden of echtscheiding,
her verlies van gezondheid of
werk., het is altijd een ingrijpende
ervaring. De stichting Humanitas
heeft daarom een werkgroep die
mensen hierbij kan begeleiden.
Vrijwilligers die zelf een verlies
hebben meegemaakt en die boven-
dien geschoold zijn voor dit werk,
bezoeken u thuis om te praten en
vooral om naar u te luisteren. U
kunt zich aanmelden bij de coördi-
nator die dan probeert die vrijwil-
liger bij u in te zetten die het beste
bij u past. De hulp duurt zolang
het nodig is en er zijn geen kosten
aan verbonden.

Informatie bij de coördinator: mw.
Leny Lassche, tel. (0575) 55 15 97.

Groenlinks: een nieuw geluid in Bronckhorst

Kandidaten zittend v.l.n.r.: Max Noordhoek, Han Martens, Roei Marlens, Christien Brongers; staand v.l.n.r.: Wietse Wielinga,
Elisabeth Wielinga, Laura Stork, Emile Kolthoff

Groenlinks is tot nu toe in de
gemeenteraden van de vijf ge-
meenten die per l januari 2005
de gemeente Bronckhorst gaan
vormen niet vertegenwoordigd.

GroenLinks vindt dat dit moet ver-
anderen en dat ook de stem van
GroenLinks in de gemeenteraad
moet gaan klinken. GroenLinks is
dan ook één van de zes partijen die
op 17 november aan de gemeente-
raadsverkiezingen van Bronck-
horst deelneemt.

Tot lijsttrekker is gekozen Max
Noordhoek uit Laag-Keppel. De
lijst bestaat verder uit Han Mar-

tens, Christien Brongers, Roei Mar-
tens, Elisabeth Wielinga, Wietse
Wielinga, Laura Stork en Emile
Kolthoff. We hebben ons program-
ma met als motto 'Groen en Soci-
aal' hieronder voor u in tien pun-
ten samengevat.

WAT WIL GROENLINKS
MET BRONCKHORST?
• Open en helder bestuur
• Natuur en milieu: duurzaam en

schoon
• Ruimtelijke ontwikkeling en

toerisme: kleinschalig en groen
• Gemeentelijke inkomsten en

uitgaven: rechtvaardig en ver-
antwoord

• Rechtstreeks meepraten over de
eigen leefomgeving

• Betaalbaar wonen voor iedereen
• Een humane behandeling van

asielzoekers
• Verbeteren van het dierenwel-

zijn
• Verkeer: veilig en ruim baan

voor de fiets
• Voorzieningen: verderaf wat kan,

dichtbij wat moet.

Wilt u meer informatie, kijk dan op
onze website: www.groenlinks.nl
/bronckhorst of bel met Max
Noordhoek, lijsttrekker, tel. 0314-
381773 of met Wietse Wielinga,
campagneleider, tel. 0575-556598.

bel:
Drukkerij Weevers 551010

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

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

Kan afvallen en
hardlopen samen gaan?
Natuurlijk, het principe van af-
vallen is meer verbranden dan
voedsel tot je nemen. En met
minder eten in combinatie met
meer bewegen bereik je het op-
timale resultaat.

Bij weinig beweging heb je relatief
weinig verbranding, bij veel bewe-
gen heb je een grotere verbran-
ding. Bovendien verbrand je in de
buitenlucht meer dan in een ge-
conditioneerde ruimte.

Je lichaam zal zich moeten aanpas-
sen aan de weersomstandigheden.
Dit kost extra energie. Het lichaam
zal sneller reageren op grote ver-
schillen. Niet alleen de wind in de
rug hebben. Maar ook op het
strand tegen de storm in te lopen.

Gelukkig hoeven we voor storm
niet naar het strand; ook hier in
Vorden kennen we stormen. En
kijk hoe mooi de natuur is om ons
heen. Hier in Vorden of straks de
gemeente Bronckhorst. Binnen
onze gemeentegrens kunnen we
's zomers bosbessen en bramen
plukken, heidevelden zien bloeien.

We hebben zandvlakten, sloten,
plassen en vennen binnen ons be-
reik. We hebben mooie en wilde
bossen met loof en dennenhout.
We hebben vlakke en oneffen ter-
reinen. En wat dacht je van de vele
loop/wandel paden in de vrije na-
tuur?
Tijdens het buitensporten zie je
dat ieder jaargetijde zijn eigen
kleur heeft, iedere week de kleuren
verschillen enz.

Wat is er dan mooier dan buiten in
die prachtige natuur samen met
plaatsgenoten te hardlopen, lek-
ker te bewegen? Run2day biedt je
die mogelijkheid. Onder alle om-
standigheden: zon, regen, windstil
of storm, warmte of kou gaan we
iedere week met zijn allen lekker
sporten.

Bij Run2day is iederéén welkom:
beginnende of gevorderde 'runner'.
Niveau is niet belangrijk We houden
van gezelligheid en uitdagingen
en hebben respect voor iedereen.
Meer weten? Voor informatie bel
Ton ten Have 55 28 27 of stuur een
mail: tenhave@beweegt.nl

Al gekeken op WWW.COntdCt.nl voor het allerlaatste plaatselijke nieuws?



November slachtmaand

Wie bovenstaande foto bekijkt
zal zich niet kunnen voorstel-
len, dat men dergelijke plaatjes
op diverse plekken bij boerde-
rijen in de gehele Achterhoek
en Twente kon tegenkomen in
de jaren '50 van de vorige eeuw
en in de tijd daarvoor. Wel in
november natuurlijk, want dit
was bij uitstek de slachtmaand.

De temperatuur was dan meestal
zeer geschikt, om de in de zomer
gemeste varkens of koeien te
slachten op de boerderij. De vlees-
voorraad werd op peil gebracht om
de koude wintermaanden door te
komen met de grote gezinnen, die
men immers in het gehele land
aan het eten moest houden.

Plaatselijke huisslachters kwamen
dan bij boerderijen langs om der-
gelijke klusjes te klaren. Ook in
Steenderen en omgeving gebeurde
dat op grote schaal, mede doordat
hier aan het begin van de vorige
eeuw twee, voor die tijd grote,
slachterijen waren gevestigd; te
weten de firma's Reezen en Wij-
ers.

Volgens overlevering gebeurde het
wel dat 3 of meer varkens op de
boerderij werden geslacht en dan
met ladder en al op de platte wa-
gen naar deze slachterijen werden
vervoerd, waar ze vervolgens wer-
den uitgebeend.

De betreffende slagerijen maakten
er hun speciale producten van, zo-
als rookworsten en hammen, die
dan via de IJssel met boot richting
Amsterdam werden vervoerd.
Vroeger werd niks weggegooid van
de slacht: de darmen werden ge-
bruikt voor het maken van worst,

de kop werd gekookt en zelfs de
haren werden gebruikt om verf-
borstels van te maken.

Om deze oude gebruiken weer
luister bij te zetten, heeft men bij
Vleesboerderij Garritsen in Toldijk
het plan opgevat om in samenwer-
king met vakslagerij Driever uit
Baak weer ouderwets een varken
op de ladder te hangen. Het uitbe-
nen zal gebeuren door vakkundige
mensen, die al een halve eeuw het
slagersvak hebben beoefend. Ook
zullen er demonstraties worden
gegeven van het maken van o.a.
balkenbrei, hoofdkaas, zure zult,
bloedworst enzovoorts, deze pro-
ducten zijn gratis te proeven !!.

Op deze dag kan men ook met een
prijsvraag meedoen, waar een
vleespakket mee te winnen is.
Voor de kinderen is er een speciale
prijsvraag met leuke prijzen.

De slachtvisite, zoals het gebeuren
door dhr. Garritsen van "Vlees-
boerderij Garritsen" wordt ge-
noemd, zal muzikaal worden op-
geluisterd met een oldtimer or-
kest, dat liedjes ten gehore brengt
van omtrent 1940-1950.

Er zal een demonstratie brood- en
cakebakken worden gegeven en
een hobbybakker zorgt, dat men
kan genieten van een lekkere koek
of gebak bij de koffie. Voor ieder-
een die van oude gebruiken houdt
en voor degenen die er gewoon
een zaterdag opuit willen, is dit
een unieke gelegenheid.

Plaats: Vleesboerderij Garritsen
Wolfstraat 5 7227 DP TOLDIJK
Aanvang: 10 uur.
Datum: 13 november 2004.

GLTO aan de slag
met uitvoering
reconstructie
De landbouworganisatie GLTO,
de Gelderse Milieufederatie,
Natuurmonumenten, het Wa-
terschap, Gelders Particulier
Grondbezit en Stichting Natuur
in de Graafschap hebben het
initiatief genomen om aan de
slag te gaan met de uitvoering
van de reconstructie.

RECONSTRUCTIE
BUITENGEBIED
In het buitengebied staat de ko-
mende jaren veel te gebeuren.
Voor het buitengebied is een ont-
werp-reconstructieplan gemaakt,
die het buitengebied verdeeld in:
• landbouwontwikkelingsgebieden,

waar intensieve veehouderij zich
verder kan ontwikkelen;

• verwevingsgebieden, waar ver-
schillende activiteiten binnen
bepaalde kaders zich kunnen
ontwikkelen en

• extensiveringsgebieden, waar de
intensieve veehouderij op ter-
mijn dient te verdwijnen.

Daarnaast zijn gebieden aangewe-
zen t.b.v. waterberging namelijk
sturende waterbergingsgebieden
en zoekgebieden waterberging.

PROJECT GRONDGEBONDEN
PERSPECTIEF
De initiatiefnemers kwamen bij
het opstellen van het ontwerp-re-
constructieplan tot het besef, dat
de grondgebonden landbouw be-
hoorlijk onder druk komt te staan.
Er zijn veel maatschappelijke
claims en wensen, die in het ont-
werp-reconstructieplan meegeno-
men worden. Behoud van de
grondgebonden landbouw voor
het buitengebied wordt als zeer
belangrijk ervaren. Daarom heb-
ben de initiatiefnemers het plan
opgevat om het project te ontwik-
kelen genaamd, 'Grondgebonden
Perspectief. Dat project is in-
middels goedgekeurd en de finan-
ciering is rond. In het project staat
de grondgebonden landbouw cen-
traal. Door intensief met hen in ge-
sprek te treden wordt inzichtelijk
in hoeverre de maatschappelijke
wensen te realiseren zijn en waar
zich knelpunten bevinden. Naast
de agrariërs zullen ook de bewo-
ners intensief bij dit project be-
trokken worden. Indien tijdens
het project zich kansen voordoen,
dan zijn er middelen om dat ook
direct op te kunnen pakken.

GEBIED
Het project wordt uitgevoerd in
het gebied Lochem-Vorden-Ruurlo
en wordt globaal begrensd door:
de weg Ruurlo-Barchem-Lochem,
ten zuiden van stad Lochem, Vor-
denseweg, Vordense Binnenweg,
Molendijk, Beltenweg, Mosselse-
weg, Vordenseweg, ten noorden
van Ruurlo.

OPROEP
Alle agrariërs en bewoners zijn
middels een brief geïnformeerd
over dit project. Mochten er men-
sen zijn, die geen bericht hebben
ontvangen danwei mochten er
vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen met: GLTO Projecten, Ar-
no Spekschoor tel. (0570) 66 28 10.

Lezing Russische ziel

"Hebt u enkele uurtjes?"
Een beroerte, depressie, autisme of hersenletsel na een ongeval: het leven verandert
vaak ingrijpend. Niets is meer vanzelfsprekend. Daarom collecteren in februari dui-
zenden mensen voor de Nationale Collecte Hersenziekten en Psychische Ziekten.
Voorwetenschappelijk onderzoek, voorlichting en zorgprojecten voor patiënten en hun
familie. Help mee als collectant of lokale *$ x-* kir^w

8rt fCRF* N r tl V
collectecoördinator. Bel 030 - 297 11 97 of kijk n«rs*nsttchting \*s N-JL̂ J ̂

.. ... , , Nederland «££— CccstcU|kc VoUusezondhcid
op w\/vw.hersenstichting.nl ofwww.nfgv.nl

Meld u aan als collectant of organisator: 030 - 29711 97

Lezing over de "Russische ziel"
van Marie Thérèse ter Haar met
muzikale omlijsting door het a
capella koor Livoce, op zondag-
midag 7 november in de Neder-
lands Hervormde kerk Kerk-
plein l te Ruurlo.

Marie Thérèse ter Haar studeerde
Ruslandkunde en Russisch aan de
universiteit van Amsterdam. Ze
leerde Rusland kennen in de com-
munistische periode, maakte er
het einde van de koude oorlog
mee. Zij volgt sindsdien de ontwik-
kelingen op de voet en brengt jaar-
lijks vier tot vijf maanden in Rus-
land door. Van meet af aan heeft
Marie Thérèse ter Haar haar ken-
nis van en ervaring met dit land
uitgedragen door het geven van
cursussen en het organiseren van
reizen naar Rusland. Hierbij is het
haar streven om een zo compleet
mogelijk beeld te geven en op die
manier een brug te slaan tussen
West- en Oost Europa.

De Russische ziel speelt een be-
langrijke rol voor de Russen. Men
ontleent er een soort collectieve

voor het eerst als gelegenheidsfor-
matie bijeen. Zowel het publiek als
de zangers reageerden zo enthou-
siast, dat men besloot om samen
door te gaan. Livoce is een muzika-
le vriendengroep die op ontspan-
nen en serieuze manier a capella
zingt. Het repertoire bestaat uit
meestal vierstemmige religieuze,
wereldse en lichte muziek. Livoce
bestaat uit: Ans Peters - sopraan;
Janny Puttman - sopraan; Citnha
de Swart - alt; Ariel Wienk - alt;
Charl Venus - tenor; Martien Boer-
boom - bas. De muzikale leiding is
in handen van Charl Venus.

De leden van het sextet beschou-
wen het als een uitdaging om een
zo breed mogelijk repertoire op te
bouwen. Plezier in het zingen
staat voorop en dit draagt Livoce
ook uit bij de optredens. De groep
ontleent haar naam aan de Lie-
mers, de steek, gelegen ten Zuid-
Oosten van Arnhem, waar alle Ie
den woonachtig zijn. Livoce zal
vooral muziek van Tschaikowsky,
Grjetsjaninov, Strawinsky, Mus-
sorsgsky en Rachmaninov zingen.
Zij zingen voor de tweede keer in

trots aan. In tijden van nationale
vernedering houdt deze ziel zich
staande. Maar waar bestaat ze ei-
genlijk uit en wat is er zo typisch
Russich aan?

Het Liemers vocaal ensemble LIVO-
CE bestaat sinds 1995. In novem-
ber van dat jaar kwam de groep

de Nederlands Hervormde Kerk in
Ruurlo. De lezing begint om 15.00
uur en duurt ongeveer twee uur.

Kaartjes zijn vanaf 14.00 uur bij de
ingang van de kerk verkrijgbaar.
Toegangsprijs € 15.- incl. l con-
sumptie. Leden van de KunstKring
Ruurlo krijgen € 1.- korting.

Tracken' van papiergeld
steeds populairder
Sinds we betalen met de euro is
er een website actief waarop te
zien is hoe eurobiljetten zich
verplaatsen over de wereld. Op
de site van eurobilltracker.com
kunt u de unieke codes van uw
eurobiljetten invoeren en ver-
volgens zien hoe ze over de
wereld reizen.

Bij elk biljet dat u invoert kunt u
zien of het al eerder is ingevoerd,
maar treurt u niet als dat niet zo
is: nadat u het biljet weer heeft uit-
gegeven kan het weer door ie-
mand anders ingevoerd worden.
Eurobilltracker.com (of kortweg
EBT) is een website die al ruim
37.000 leden telt van over de gehele
wereld en waar al meer dan
4.000.000 biljetten zijn ingevoerd.
De site wordt met de dag populair-
der.

Elke dag komen er tientallen Ie
den bij en worden er meer dan
11.000 biljetten ingevoerd.

Als u zich nu afvraagt: "Wat is het
doel hiervan?", dan is het ant-
woord daarop heel simpel: het vol-
gen van de eurobiljetten door het
krijgen van 'hits'.

Een 'hit' ontstaat als 2 mensen het-
zelfde biljet in het systeemhebben
ingevoerd, iets wat volgens vele
EBT-ers te vergelijken is met het
maken van een winnend doel-
punt.

De beheerders van EBT hebben bo-
vendien een aantal leuke statistie
ken gemaakt. Zo is te zien dat nog
slechts 35% van de biljetten in
Nederland een Nederlandse oor-
sprong heeft. Het aandeel van oor-
sprong Duitse biljetten in Neder-
land is inmiddels 38%.

Wilt u het gevoel van een hit ook
beleven of wilt u meer weten over
uw geld neem dan eens een kijkje
op www.eurobilltracker.com en
meldt u gratis aan als lid.
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en wij helpen u met

EEN REGEN VAN GRATIS AUTO-ZEGELS

Tussen haakjes: houdt u zaterdag 13 november a.s. namiddag vrij
voor het verlotingsfeest op de parkeerplaats. Dat wordt dus gezellig

EXTRA GRATIS ZEGELS VOOR

voor de Kaarten
"roeven
Kansen

en 50 tassen vol levensmiddelen (€ 50,00)

Bij effee 3323 een flfatfs zegeltje. Met 20 zegels een volle kaart. Tel uitje kansen! (kaarten).
Kans op een gratis auto of 50 tassen vol levensmiddelen. Ook bij Gall & Gall is het genieten!

ALLE LOSSE
HOLLANDSE
APPELEN ULO NU

49
oh BROOD
WIT - BRUIN - VOLKOREN

stuk 8OO gram NU o:75

BENQ
JOYBOOK
1799,- NU

LCD MONITOR
369,-NU 239.

MONA PUDDING
bak 450 ml a 1.40

o.a. CHIPOLATA
en BITTERKOEKJES

lu 3 bak halen
2 bak betalen

Oh VERSE PIZZA
DIVERSE SOORTEN - STUK 3.59 TOT 6.59

2 STUKS HALEN
1 STUK BETALEN

Oh KIPFILET
599

•
KILO
van 7.49 voor

O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO

oh (G)
(0575) 46 12 O5 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur



Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslag maandag 25 oktober:
Groep A:
l dhr. en mw. Hoftijzer 62,9%; 2
dhr. en mw. Vruggink 58,8%; 3
mw. Gerichhausen/mw. den Elzen
54,6%.
Groep B:
l dhr. en mw. Wullink 61,8%; 2
dhr. Oldenhave/dhr. Duinkerken
59,4%; 3 dhr. en mw. Koekkoek
58,7%.

Woensdag 27 oktober:
Groep: A
l dhr. en mw. Thalen 57,75%; 2
Mw. den Ambtman/dhr. Sprey
57,08%; 3 Mw. Hendriks/dhr. Berg-
man 55%.
Groep: B
l dhr. Gille/dhr. Kloosterman
63,33%; 2 dhr. den Elzen/dhr. His-
sink 60,42%; 3 dhr. en mw. Ster-
tefeld 60%.

Voetbal

SV RATTI
Uitslagen zaterdag 30 oktober
Ratti Dl - AVW '66 D5:3-0
Ratti E2 - Wolfersveen E3: 2-7
Ratti Fl - Pax F3: 0-12
Haarlo SP 4 - Ratti 4:4-2
Voorwaarts T C4 - Ratti Cl: Afg.
Wolfersveen E2M - Ratti El: 3-3

Zondag
Ratti l-Beatrix 1:3-2
Ratti 2 - HSC '21/Brein 8: 2A
Ratti DA1-DWDA1:1-7
KSH 4 - Ratti 3: 7-5

Programma zaterdag 6 nov.
Ratti 4 - Zelos 7; Witkampers B2 -
Ratti BI; Ratti Cl - Erica '76 C2; An-
gerlo Vooruit D3 - Ratti Dl; Ratti
El - DZC '68 E10; Zelos E4 - Ratti E2
Sint JorisFl-Ratti Fl.

Zondag 7 november
Barneveld l - Ratti l; KSV 4 - Ratti 2;
se Eibergen 7 - Ratti 3; Ratti l - Wilp
2 (dames).

Ratti l - DW l (dames)
De dames van Ratti moesten het
afgelopen zondag opnemen tegen
het hoog genoteerde DW. DW
speelde vanaf de eerste minuut
aanvallend en creëerde veel kan-
sen. Ratti was zoekende naar het
beste antwoord hierop. DW wist
na 20 minuten het net te vinden.
1-0. Ratti probeerde zich terug te
knokken in de wedstrijd, maar het
was moeilijk om voorin kansen te
creëren door het bewegelijke DW.
DW speelde een hoog tempo en ze
wisten elkaar goed te vinden,
waardoor Ratti telkens net achter
de feiten aanliep. DW bouwde
simpel een voorsprong op in de
eerste helft naar een 0-4 door slim
te spelen en de kansen af te ron-
den. Na de eerste helft was het wel
duidelijk dat DW een maatje te
groot was voor Ratti dus het was
de taak om te zorgen dat DW de
voorsprong niet teveel uit kon
bouwen. DW bleef net zoals in de
eerste helft aanvallend spelen en
wist het net nog 3 keer te vinden.
Echter door uitstekend keepers-
werk van Marijn Bontje en de ver-
dediging bleef de schade beperkt.
Het was spits Gerrie Brummelman
dat de eer van Ratti nog wist te red-
den door de O van het scorebord te
halen. Het laatste fluitsignaal
werd bereikt met een 1-7 stand.
Volgende week nieuwe ronde
nieuwe kansen. De dames uit Wilp
komen in de Kranenburg om het
duel aan te gaan met Ratti.

Ratti l - Beatrix l
Na vorige week zondag het restant
(30 min. stand 5-0 achter) tegen
Baakse boys uitgespeeld te heb-
ben, uiteindelijk een 7-1 verlies
stond de thuiswedstrijd tegen
Beatrix uit Hoenderlo te wachten.
Ratti was in het eerste kwartier de
onderliggende partij maar toch
kwam het via een prachtige vrije
van Guido Mullink vanaf twintig

meter in de kruising op voor-
sprong. Vanaf de aftrap stormde
Beatrix naar voren en zowaar
kreeg het een strafschop na een
zeer vrijwillige duikeling. Deze
werd onberispelijk ingeschoten.
Daarna kwam Ratti sterk terug en
werd het een gelijkopgaande wed-
strijd met geen echte mogelijk-
heden voor beide partijen. In de
dertigste minuut was trainer Kat-
tenbelt van Ratti genoodzaakt al te
wisselen, Arjan Berenpas viel uit
na een ongelukkige val op z'n elle-
boog. Tien minuten voor het rust-
signaal werd een te korte pass van
de Beatrix verdediging opgepikt
door Oscar Overbeek die de bal af-
legde op Mark Seuters die makke
lijk scoorde. Met een 2-1 voor-
sprong werd de rust bereikt. In de
tweede helft kwam ratti sterk uit
de startblokken en dat resulteerde
al snel in een 3-1 voorsprong, een
voorzet van Antoine Peters ver-
dween a la Van Basten over de
keeper in de goal. In de daaropvol-
gende 20 min. had de voorsprong
verder uitgebouwt moeten wor-
den door Ratti. Een handvol kan-
sen werd meestal ongelukkig om
zeep geholpen. Na alvorens een
vrije trap er fantastisch uitgehou-
den te hebben moest keeper Wou-
ter Gudde 20 min. voor tijd toch
vissen in het doel na een droge kn-
al van buiten de zestien meter. In
de resterende tijd was het een ge
lijkopgaande strijd met kansen
voor beide partijen. Voornamelijk
op strijd en goed verdedigings-
werk van ratti bleef een 3-2 voor-
sprong tot het eindsignaal behou-
den en bleven de 3 punten in Kra-
nenburg.

WVORDEN
Uitslagen zaterdag 30 oktober
Vorden Al - Deventer AID: 7-2
Excelsior'31 -Vorden Cl: 2-4
Vorden C2 - Eerbeekse Boys C4: 7-3
Brummen Dl -Vorden D1D: 0-6
Warnsv. Boys D2 -Vorden D2: 2-0
Vorden D3 - Steenderen D2: 5-4
HC '03 El -Vorden El: 13-0
Vorden E2 - WHCZ E3: 54
Vorden E3 - DZC '68 E6:4-2
Vorden F1-VIODF2: 3-0
Vorden F3 - Pax F2:1-9
DZC '68 F6 - Vorden F4: 0-9
Vorden F5 - Zutphen Fl: 2-1

Uitslagen zondag 31 oktober
Viod l-Vorden 1:0-3
Pax 3-Vorden 3: 3-1
Vorden 5 - Klein Dochteren 3: 2-2
Vorden 6 - Oeken 4:4-1

W Vorden verlengt contract met jan
Ligtenberg
Viod - Vorden 0-3
Vorden scoort driekeer en houdt
de deur gesloten voor de Viod. Een
solide overwinning van Vorden,
dat vanuit een gesloten verdedi-
ging bleef voetballen en met snelle
counters haar opponent op de
knieën kreeg. Coach Jan Ligten-
berg heeft te maken met een aan-
tal geblesseerde spelers en de tac-
tiek wordt daarop natuurlijk aan-
gepast. Overigens de vervangers
passen zich snel aan en dat komt
trainer Ligtenberg goed uit. Het be
stuur van W Vorden maakte be
kend, dat het contract met Jan Lig-
tenberg is verlengd met het sei-
zoen 2005-2006. Vorden realiseer-
de zich wil het aansluiting krijgen
bij de middenmoot, dat er gewon-
nen moest worden en het ging dan
ook fel van start. Niet met mooi
voetbal overigens, maar wel heel
effectief. De lange bal wordt meer
gehanteerd en dat bleek resultaat
te hebben. In de 10e minuut stuur-
de Rob Enzerink met een diepte
pass Hugo van Ditshuizen weg. Hij
kapte zijn man uit en schoot in de
korte hoek de openingstreffer bin-
nen. 0-1 Even later was Arjan Vrug-
gink dicht bij een treffer, maar
zijn kopbal haalde keeper James
Ahmed in een reflex uit het doel.
Viod miste de creativiteit om zich
kansen te creëren en bovendien
stond de Vordense achterhoede
onder aanvoering van Rob Enze
rink uitstekend te verdedigen. Het
gaf niet één kans weg. In de 42e
minuut paste Jan Bert Esselink op

Ronald Visser, die zich geen mo-
ment bedacht en met een diago-
naal schot de keeper het nakijken
gaf 0-2. Na de thee legde Viod meer
agressiviteit aan de dag en het pro-
beerde Vorden op eigen helft vast
te zetten. Vorden bleef echter van-
uit een gesloten verdediging spe
len en counterde een aantal keren
gevaarlijk uit. Het positiespel bij
Vorden is de laatste tijd sterk ver-
beterd en dat was ook zondag
weer waar te nemen. In de 55e mi-
nuut paste Jan Ligtenberg zoge
naamd een gouden wissel toe,
want het eerste balcontact van Hu-
berto Eykelkamp, op een strakke
voorzet van Bas Brunsveld, was
meteen raak 0-3. Na dit doelpunt
was het helemaal gebeurd met
Viod. Vorden kreeg nog diverse
mogelijkheden om wat te doen
aan het doelgemiddelde, maar het
vond kennelijk 0-3 een mooie eind-
stand. Komende zondag speelt
Vorden thuis de streekderby tegen
Ruurlo.

Programma zaterdag 6 nov.
Vorden BI - DAVO BID; Vorden Cl
- Holten Cl; Vorden C2 - Eerbeekse
Boys C4; Vorden Dl D - Zutphania
D1D; Vorden D2 - Peeske 't Dl; Vor-
den D3 - DZC '68 D8; AZC El - Vor-
den El; Vorden E2 - DZC '68 E4;
WHCZ E4 - Vorden E3; Doesburg
SC E2 - Vorden E4; Vorden E5 - AZC
E3; Vorden Fl - Concordia-W Fl;
WHCZ F4 - Vorden F2; Vorden Fl -
Concordia-W Fl; Vorden F4 -
Warnsveldse Boy F6; HC '03 F5 -
Vorden F5.

Programma zondag 7 nov.
Vorden l - Ruurlo 1; Vorden 2 -
Gendringen 2; Silvolde 3 - Vorden
3; Vorden 5 - Baakse Boys 2; Brum-
men 7 - Vorden 6.

SOCH
Socci - Baakse Boys een echte derby
waar mede door het mooie weer
veel mensen op af waren gekomen.
Deze werden dan ook door de hè
ren voetballers beloond met een
wedstrijd waar alles inzat veel
doelpunten, gezonde strijd, geen
kaarten, spanning, veel inzet, ech-
te reclame voor het voetbal. Als je
zo'n wedstrijd ziet van verenigin-
gen nog geen vier kilometer van el-
kaar verwijderd denk je toch eens
na hoe de K.N.V.B. in deze klasse de
tegenstanders zo ver heeft moeten
zoeken. Onder de goed leidende
scheidsrechter kwam Baak na 15
minuten op een 0-1 voorsprong.
Bert Kranenbarg maakte voor Socii
weer gelijk, waarop Baak kort erop
alweer op voorsprong kwam 1-2,
gelukkig voor de thuisclub was het
Jan Willem Krijt die voor de rust
de 2-2 maakte. Kort na aanvang in
de tweede helft, de voorzitter van
Baak zat nog in de bestuurskamer,

kwam zijn club weer op voor-
sprong 2-3 nu was het Johan Riefel
die de 3-3 er in schoot. De heren
van Socii bleven hier te lang van
genieten, want vanaf de aftrap was
het alweer raak 3-4 en moesten de
heren voor de vierde keer een ach-
terstand wegwerken. Het moest er
van komen een enorme pegel van
Martij n Peters vanaf zijn rechter-
voet bepaalde de eindstand 4-4.
Het laatste kwartier had Socii het
beste van het spel met een paar
goede kansen maar was Baak zeer
gevaarlijk met hun uitvallen. Na
vier keer tegen een achterstand
aan te hebben gekeken en weer ge
lijk gemaakt te hebben zou een
winnaar eigenlijk iets te veel heb-
ben gekregen, gezien het verloop
van de wedstrijd, dus een juiste
uitslag: 4-4. Aanstaande vrijdag is
er bingo vanaf 19.30 uur in de kan-
tine bij Socii, de opbrengst is hele
maal bedoeld voor de Socii jeugd.

UITSLAGEN
Socii Fl - Zeddam Fl: 14-1
Socü El Be Quick E4:6-1
Keijenburg Dl - Socii Dl: 7-0
Steenderen Cl - Socii Cl: 1-1
Socii 2 - Brummen 3: 2-3
De Hoven 2 - Socii 3: 2-1
S.C.S. l - Socii 4:1-0
Socii 5 - Zutphania 3:4-3

Programma 6/7 november
Halle Fl - Socii Fl; PAX E5 - Socii El;
Socii Dl - MVR Dl; Socii Cl - Lo-
chem C2; Socii Al - Colmschate A2;
ZW '56 - Socii; Socii 2 - AZC 4; Socii
3 - Steenderen 3; Socii 4 - SHE 4;
SHE 5 - Socii 5.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH -
Victoria
Woensdag 20 oktober speelden de
dames van PM Dash, voor de twee
de ronde van de beker, tegen Mar-
vo uit Marienvelde. Dit team speelt,
net als het tweede damesteam van
Pelgrum Makelaars Dash, in de
eerste klasse. Deze wedstrijd werd
vrij makkelijk gewonnen met 3-0.
Met deze overwinning zijn de da-
mes voor de beker weer een ronde
verder. De volgende wedstrijd
wordt gespeeld tegen KSV uit Vra-
gender, de datum hiervan is nog
niet bekent.

Afgelopen zaterdag, 30 oktober,
speelde het eerste damesteam hun
vijfde competitiewedstrijd tegen
Victoria uit Didam. Pelgrum Make
laars staat op dit moment ongesla-
gen op de tweede plaats met 18
punten. Victoria staat met 12 pun-
ten op de vijfde plaats. Dynamo
Neede staat op de eerste plaats

met l wedstrijd meer gespeeld.
Het team van Dash werd deze wed-
strijd versterkt met 2 jeugdspeel-
sters van het BI team; nLDenise de
Hart en Martine Sluter. De eerste
set gaan de dames enthousiast van
start en staan al snel op een voor-
sprong van 9-13. Deze voorsprong
wordt niet meer uit handen gege
ven. Deze eerste set wordt met 17-
25 gewonnen. De tweede set is Vic-
toria compleet uit de wedstrijd.
Door constant spel van de Dash da-
mes en veel fout serveren en veel
foute passes van Victoria, staat
Dash al snel met 3-14 voor en
maakt deze set makkelijk af met 7-
25. De derde set geeft weer een
heel ander beeld. Victoria kwam
nu pas in hun spel. De dames van
Dash gingen juist veel meer per-
soonlijke fouten maken en liet te
veel Victoria het spel bepalen. Ook
de goede invalsbeurt van Martine
Sluter kon daar geen verandering
in brengen.Via een 15-11 achters-
tand, gaat deze set met 25-22 naar
Victoria. In de vierde set strijden
beide teams voor elke punt. Via
een 12-15 en 21-23 achterstand,
komt Dash weer bij , tot de stand
van 25-25. De scheidsrechter, die
tot dan een prima wedstrijd floot,
maakte daarna twee grote fouten,
die voor Dash bijna fataal afliepen.
Door grote vechtlust van het hele
team en door twee goede opslagen
van Annelies limpers, won Dash de
ze, halfuur durende en voor het pu-
bliek zeer aantrekkelijke set, met
29-31. Met het winnen van deze vier-
de set won Pelgrum Makelaars Dash
ook de wedstrijd met 3-1. De volgen-
de wedstrijd is een thuiswedstrijd
en wel op zaterdag 6 november te
gen, het nu op de vierde plek
staande, Longa 3, in Sporthal Het
Jebbink te Vorden.

Uitslagen 30 oktober
Givo '92 MB1 - Pelgrum MB3: 3-2
Vios MC2 - Pelgrum Dash MC2:0-4
Verhoeve D2 - Pelgrum Dash D3:3-1
Vios Dl - Pelgrum Dash D2:1-3
Victoria Dl - Pelgrum Dash Dl: 1-3
Pelgrum MCI - Sparta MCI: 3-1
Pelgrum Dash H3 - VYV Hl: 1-3
Pelgrum Dash MB2 - VCV MB1:(M
Pelgrum Dash D4 - Revoc D2:4-0
Pelgrum Dash D5 - SideOut: D4:1-3
Pelgrum Dash Hl - KSV Hl: 1-3

Programma 6 november
Huevo '85 MCI - Pelgr. Dash MCI
DVO D7 - Pelgrum Dash D5
Dijkman/WSV Hl - Pelgr. Dash Hl
Wevoc H5 - Pelgrum Dash H3
Pelgrum Dash MB1 - Harfsen MB1
Pelgrum Dash MC2 - DVO MC2
Pelgr. Dash D3 - Willems Gemini Dl
Pelgr. Dash MB3 - Longa '59 MB2
Pelgrum Dash D2 - DVO D2
Pelgr. Dash D6 - Time Out '75 D3
Pelgrum Dash Dl - Longa '59 D3
Pelgrum Dash H2 - Marvo '76 Hl
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Bizz Knits (roospatronen)
breigarens showmodellen

Fleecewol
gemêleerd

Sokkenwol
per bol

HEERLUK ZACHT ptJF DOl
(2 = lange sjaal)

1» 125
10 voor mmm •

50

Borduurstoffen - borduurzijde -
kruissteek - kussens - tafellakens -
borduurpakketten, o.a. Lanarte -
Permin - Vervaco - Pallo, enz.

OOK ALTIJD LEUKE AANBIEDINGEN!
Krommeweg 17, Elspeet
Tel. 0577-491411



Europese prijs voor
kerkrestauratie Vierakker

Voedselactie Dorcas
bij Super De Boer

De Manenstegell Bathhem

Op 27 oktober werd in Leipzig
aan de 'Stichting tot Restaura-
tie van de St. WilUbrorduskerk
in Vierakker de tweejaarlijkse
Europese 'Bernhard Remmers-
prijs' overhandigd. Dat gebeur-
de tijdens een feestelijke bijeen-
komst op de Leipziger Messe
'Denkmal 2004' in aanwezig-
heid van nagenoeg alle voor-
aanstaande Europese deskundi-
gen op het terrein van de monu-
mentenzorg.

Honderden vakbladjournalisten
waren aanwezig; ze zullen in heel
Europa aandacht schenken aan de-
ze uitreiking en aan de restauratie
van de kerk in dit kleine Gelderse
dorp. De prijs bestaat uit een zes-
kantige kristallen plastiek en een
bedrag van 5.000 euro.

De leden van de parochie Vierakker/
Wichmond begonnen rond 1990
aan een bijna onmogelijk karwei;
de complete restauratie van de

sterk in verval geraakte St. Willi-
brorduskerk, een neogotisch
bouwwerk dat in de jaren 1868 en
1869 werd gebouwd en een prach-
tig interieur heeft met een hoge
artistieke waarde.

De kerkelijke gemeenschap van
krap tweehonderd gezinnen stel-
de zich daarna in 1999 achter het
zeer ambitieuze plan voor een ver-
dere restauratie van vooral het in-
terieur van de kerk die miljoenen
guldens zou gaan kosten. Vele vrij-
willigers zetten zich in, instanties
werden benaderd en overtuigd
van de noodzaak deze prachtige
kerk te behouden en subsidies
werden toegezegd.

Toch moest daarnaast door de pa-
rochieleden zelf en door instellin-
gen en particulieren een bedrag
van vele tonnen (30% van de kos-
ten) bijeen worden gebracht. En
moest er in de komende jaren nog
een 'eigen bijdrage' van circa

225.000 euro voor de voltooiing
van dit zeer omvangrijke project
worden verkregen.

Intussen zijn dus wel alle voorzie
ningen getroffen om een verdere
bouwkundig verval van het ge-
bouw te stoppen en zijn al grote
gedeelten van het unieke interieur
op minutieuze wijze gerestau-
reerd. Het uitgangspunt van de
commissie, de architekt en de ver-
dere specialisten is dat er zoveel
mogelijk gebruik moet worden ge-
maakt van de originele elementen.

Dat geldt ook voor de fraaie muur-
schilderingen die het interieur
van de kerk zijn bijzondere char-
me geven. Het was dit principe dat
de jury voor de toekenning van de-
ze Europese onderscheiding in het
juryrapport bijzonder hoog waar-
deerde. Deze prijs is een geweldige
stimulans voor alle betrokkenen
om dit project te voltooien. Dit zal
rond het jaar 2008 het geval zijn.

Weekblad Contact, het weekblad waar men naar uitkijkt!
familie-advertenties, aanbiedingen van de bakker, de slager, groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het belangrijk te werken per editie;

dan blijft het betaalbaar voor de kleine man!

De reeds aangekondigde Voed-
selactie voor Oost-Europa zal
op vrijdag 5 november 's mor-
gens van 830 tot 's avonds 2030
uur in de winkel van Super de
Boer in Vorden (van Yvonne en
Wilbert Grotenhuijs) worden
gehouden.

Het is langzamerhand een traditie
geworden om bij het boodschap-
pen doen iets extra's te kopen voor
de allerarmsten in de Oost-Europese
landen, zoals Albanië, Roemenië,
Rusland en Oekraïne. Vooral voor
de komende winterperiode is onze
hulp daar meer dan hard nodig.
Met name bejaarden en alleen-
staanden hebben het daar nog
aaltijd ontzettend moeilijk.

Ze kunnen nauwelijks rondkomen
van het inkomen dat ze ontvan-
gen. Door het uitdelen van voed-
selpakketten, in samenwerking
met de plaatselijke kerken, wil
Dorcas deze mensen de winter
doorhelpen. Zij zullen u erg dank-
baar zijn voor de extra boodschap-
pen die u aankoopt. De organisato-
ren hebben het dit jaar ook weer

voor elkaar gekregen om de hele
dag teams van vrijwilligers in te
schakelen.

Bij het binnen gaan van de winkel
zal u een boodschappenlijstje wor-
den overhandigd. Op een bepaal-
de plek, meteen om de hoek, zijn
de betreffende artikelen bij elkaar
gezet, zodat u gemakkelijk een
keuze kunt maken. Na het afreke
nen bij de kassa kunt u de extra ar-
tikelen afgeven aan degenen die
de artikelen in dozen inpakken.
Hebt u geen tijd om boodschappen
te doen, dan is er altijd nog de col-
lectebus, waar u uw gift kunt de-
poneren ten behoeve van het
transport van deze voedselactie.

De eigenaren van Super De Boer,
Yvonne en Wilbert Grotenhuijs
dragen deze actie een warm hart
toe en nemen een volle doos met
artikelen voor hun rekening.

Kom as. vrijdag in grote getale
naar Super De Boer en doe mee
aan deze voedselactie. Namens de
organisatoren al vast bedankt voor
uw spontane deelname!

w Vorden verlengt
contract met trainer
Al vroeg in het seizoen hebben
het bestuur van de W Vorden
en trainer Jan Lichtenberg uit-
gesproken ook in het seizoen
2005-2006 te willen samenwer-
ken. Dit is de uitkomst van het
gesprek tussen trainer en be-
stuur welke donderdagavond
in clubgebouw 'de Ark* plaats-
vond.

Het bestuur en de trainer waren
er snel uit. Hoewel de resultaten
op dit moment niet stroken met

beider ambities is er voldoende
aanleiding voor verdere samen-
werking. De povere resultaten zijn
grotendeels te wijten aan de vele
geblesseerde spelers maar volgens
de trainer zijn er een aantal op
de weg terug waardoor we weer
vooruit kunnen kijken.
Ook voorzitter Herman Vrielink
zegt tijdens een aantal informatieve
gesprekken met diverse spelers tot
de conclusie te zijn gekomen dat
ze graag met de huidige oefen-
meester willen doorgaan.

Run2day runners presteren
onder extreme omstandigheden
Tijdens de marathon op Mallor-
ca op zondag 24 oktober was
het afzien. 32° was het tijdens
de marathon, terwijl eind ok-
tober 15 tot 17° normaal is. In
totaal maar 22 atleten onder de
3 uur, de winnende tijd 2 uur en
42 minuten.

Ook bij de toppers was een verschil
van 10 tot 15 minuten te zien ten
op zichte van de eerste helft heel
normaal. In totaal 1500 deelne-
mers op de marathon (42.195km)
en 750 deelnemers op de halve ma-
rathon waarvan er 1025 en 672 de
eindstreep haalden. Onder hen 2
Vordenaren: Marianne Verrijt liep
haar eerste marathon onder deze
loodzware temperatuur ze eindig-

de in totaal als 69e bij de vrouwen
en llde in haar leeftijd klasse met
een tijd van 4uur 20 minuten en
29 seconden. Klasse, ze heeft het
kunnen opbrengen om de rust te
kunnen bewaren en de 2e helft pas
te versnellen, aldus trainer Ton
ten Have. Echt klasse. Ton liep zelf
ook deze marathon zijn 37e. Als 5e
in zijn leeftijds klasse en 77 in to-
taal was hij tevreden met een tijd
van 3 uur 18 minuten en 42 secon-
den. (Net buiten de prijzen de eer-
ste 4 vielen in de prijzen).

Op de vraag aan Marianne eens
maar nooit meer, is ze duidelijk
'het is leuk, ik kijk al uit naar de
volgende', de New York marathon
volgend jaar, waarom ook niet.

Bronckhorst wordt een
grote plattelands gemeente
Heel veel mensen zijn nu bezig
met het ontwikkelen van een vi-
sie over hoe we in de toekomst
om zouden moeten gaan in on-
ze nieuwe gemeente met bij-
voorbeeld:
• Recreatie
• Toerisme
• Het "Buitengebied"
• Kansen voor agrarische bedrij-

ven

Waar willen we natuur ontwikke-
len en waar moeten agrarische be-
drijven een kans hebben om te flo-
reren. Waar willen we industrie
hebben en wat voor activiteiten

willen we toestaan in het buiten-
gebied. Hoe leiden we het toeris-
me en de recreatie in goede banen.
De WD afdeling van de nieuwe ge
meente Bronckhorst heeft een
avond georganiseerd om over deze
onderwerpen met elkaar te praten
op: woensdag 3 november in het
Witte Paard te Zelhem, aanvang
20.00 uur.

Gast spreker is Jan Markink fractie
voorzitter van de WD fractie in de
Provinciale Staten.
Wij nodigen u allen van harte uit
om over het bovenstaande mee te
denken en uw mening te geven.



Mist: drie keer zoveel kans
op een verkeersongeval
Slechte weersomstandigheden
kunnen leiden tot drie keer zo-
veel kans op een verkeersonge-
val, en van die weersomstandig-
heden is mist een van de meest
verraderlijke.

NAJAAR: MISTONGEVALLEN
Mistongevallen in het verkeer ver-
gden de afgelopen tien jaar gemid-
deld 16 doden en 130 zwaarge-
wonden per jaar. Mistongevallen
vinden relatief zelden plaats maar
zijn vaak buitengewoon ernstig.
Ze krijgen dan ook vaak een naam:
Breda, Badhoevedorp... Mistonge-
vallen gebeuren het vaakst in de
ochtendspits in het vroege najaar,
als de atmosferische omstandighe-
den voor mist gunstig zijn en auto-
mobilisten er nog niet op zijn inge
steld.

GEEN ORIËNTATIE
Van mist wordt gesproken als wa-
terdruppeltjes in de atmosfeer het
zicht belemmeren. Een zicht van
200 meter heet 'dichte mist', van
50 meter 'zeer dichte mist.'
Mist kan zeer plaatselijk ontstaan;
dat maakt mist extra verraderlijk.
Door mist kan de weggebruiker
niet alleen weinig meer zien. Hij
kan zich ook minder goed oriënte-
ren waardoor hij vaak harder rijdt
dan hij denkt. Bovendien speelt er
in zijn waarneming een effect dat
het best kan worden omschreven
als: 'als ik niks zie is er niks', en
ook daardoor zal hij al gauw har-
der rijden dan bij het beperkte
zicht verantwoord is.
Het vaak zeer plaatselijke karakter
van dichte mist plus deze waarne-
mingseffecten zijn de oorzaak van
de grote ernst van mistongevallen:
als je doorhebt datje weg door een
eerder ongeval is geblokkeerd zit
je er al bovenop.

HALVEER JE SNELHEID,
VERDUBBEL JE AFSTAND
Wat te doen als u in een mistbank
terechtkomt? Ga in elk geval een
stuk langzamer rijden. Maar ga
niet plotseling op uw rem staan,
anders krijgt u uw achterliggers
over u heen. Hou veel meer af-
stand tot uw voorligger dan u nor-
maal zou doen. Ga niet aan de ach-
terlichten van uw voorligger 'kle
ven'; als die plotseling remt is het
voor u al te laat. Geef u zelf de
ruimte.

Voer overdag ten minste dimlicht.
Voer 's nachts geen ongedimd
licht: dat weerkaatst tegen de mist
waardoor u uzelf verblindt.

Doe pas bij zeer dichte mist (zicht
minder dan 50 meter) uw mistach-
terlicht aan. Doe het meteen weer
uit als het zicht beter wordt. An-
ders verblindt het anderen alleen
maar. Hou met ruitenwissers en -
sproeier uw voorruit schoon: de
mist slaat daar langzamerhand op
neer waardoor uw zicht nodeloos
verder wordt verslechterd.

Rij zo veel mogelijk rechts, dan
kunt u als er vóór u iets misgaat
een goed heenkomen zoeken op
de vluchtstrook of in de berm. Als
u ondanks alles bij een botsing be-
trokken raakt zet dan uw alarm-
knipperlichten aan en maak dat u
als de weerlicht uit uw auto komt,
naar de veilige berm, en liefst vér
achter de vangrail.

VERKEERSINFORMATIE
EN WEERBERICHT
Luister om verrassingen te voorko-
men voor u op pad gaat zoveel mo-
gelij k naar het weerbericht en/of
de verkeersinformatie (teletekst
pagina 730).

Spanning en humor
bij Toverschool on tour

Gespannen gezichten bij de voorstelling Toverschool on tour

Ongeveer 3000 kinderen en jon-
geren hebben in de herfstva-
kantie op uitnodiging van Ra-
bobank Berkel-IJssel genoten
van het showprogramma Tover-
school on tour met Bart Juwett
en de filmvoorstelling Shrek II.
De voorstellingen werden gege-
ven in Theater en Congrescen-
trum de Hanzehof in Zutphen.

HARRY POTTER
Grote trekker dit jaar was Bart Ju-
wett die een showprogramma in
Harry Potter sfeer presenteerde
met veel spannende en spectacu-
laire acts. Naast zijn toverkunsten
deed Bart Juwett iedereen versteld
staan toen hij ging praten met zijn
sprekende draak. Een aantal kin-
deren werd uitgenodigd om op het
podium te komen en mee te doen
met het mysterieuze schatkistspel.
In negen van de tien kisten was
een fraaie prijs verborgen. In de
laatste zat echter een toverstaf.
Het kind dat de toverstaf had ge
vonden, mocht met Bart Juwett

het magische Dobbel-Rekenspel
spelen en won een prijzenpakket
met Harry Potter artikelen.
De voorstelling hield zowel ouders
als kinderen van begin tot eind
aan hun stoelen gekluisterd. Alle
aanwezige kinderen konden een
kleurplaat inleveren. De uitslag
van de wedstrijd zal binnenkort
bekend gemaakt worden op
www. rabobank.nl/berkel-ijssel en
toverschoolontour.nl

SPAARWEEK
De voorstellingen vonden plaats in
het kader van de spaarweekactivi-
teiten die Rabobank Berkel-IJssel
ieder jaar in de herfstvakantie or-
ganiseert. Voor de oudere jeugd
was er afgelopen week vermaak in
de filmzaal van de Hanzehof. Voor
hen regelde de bank een vijftal
voorstellingen van de film Shrek II.
Alle jeugdige klanten van de bank
hadden in de voorafgaande weken
een persoonlijke uitnodiging voor
een van de spaarweekactiviteiten
ontvangen.

Spetterende
Teenage Party
in Witkamp
Nieuw in Laren voor de
jeugd t/m 15 jaar!

Op vrijdag 19 november is het
dan eindelijk zover, de eerste
echte Teenage Party in Dan-
cing/discotheek Witkamp. De
jeugd uit Laren en omgeving
heeft het er al tijden over, een
eigen party in de superpopulai-
re dancing. Nu is het dan einde-
lijk zover. Alle jongeren t/m 15
jaar kunnen helemaal uit hun
dak gaan in Witkamp.

De twee gezelligste zalen van Wit-
kamp zijn open voor de jeugd uit
Laren en de wijde omgeving en de
beste DJ's van Witkamp staan in
de startblokken om er een super-
toffe party van te maken. De mu-
ziek bestaat uiteraard uit alle gro-
te hits van de laatste tijd, en na-
tuurlijk lekkere R&B, dance en an-
dere regelrechte feestkrakers. Su-
perfeest DJ Jeronimo staat in de
overbekende Beachclub. Jeronimo
draaide al in de feestcafés van Sa-
lou en Ibiza en is een van de vaste
zaterdagavond DJ's. Hij zal ervoor
zorgen dat je helemaal uit je dak
kunt gaan op de beste beats en an-
dere knallers. In de grote balustra-
dezaal staat DJ Berry. Deze party-
animal gaat gegarandeerd alle gro-
te hits draaien, zowel in de dance
& trance, R&B als de rockhoek. Bo-
vendien zijn beide zalen voorzien
van een supervette geluid en licht-
set. Je zult dus ogen en oren te kort
komen bij deze unieke avond in
Witkamp!

De zaal gaat om 20.30 uur open en
de avond eindigt om 00.30 uur. De
entree bedraagt slechts 5 euro. Dit
belooft een supervette party te
worden! Het is de bedoeling om de
ze Teenage Party geregeld terug te
laten komen.

Homocafé SHAns
Vrijdagavond 5 november is café
SHAns, het café van St. Homosek-
sualiteit Achterhoek en de enige
homo/lesbokroeg in de Achter-
hoek, geopend in de bruine kroeg
van: Party- & Congrescentrum
'Hart van Doetinchem', Rozen-
gaardseweg 3 te Doetinchem. Café
is geopend vanaf 21.00 uur.

Meer informatie over de SHA op
www.zodoende .nl
of mail info@zodoende.nl

Troubadour in Kasteel Hackfort
Zaterdag 13 november vertolkt
de bekende Achterhoekse trou-
badour Gery Groot Zwaaftink
diverse ballades en verhalen in
kasteel Hackfort te Vorden.

De voorstelling begint om 20.00
uur en de toegangsprijs voor het
concert bedraagt € 7,50. Plaats-
reservering is mogelijk bij leden-
service van Natuurmonumenten,
tel. (035) 655 99 11, of bij de bos-
wachter, tel. (06) 54 28 06 55.

GERY GROOT ZWAAFTINK
Gery Groot Zwaaftink woont in
Vorden. Hij voelt zich allereerst
troubadour met een voorkeur voor
het Nederlandstalige lied. Daarbij
bespeelt hij de gitaar. In de regio
vertelt en zingt hij ook dikwijls in
het dialect, veelal zijn eigen tek-
sten. Zoals het een troubadour bet-
aamt kiest hij zijn verhalen en

liedjes bij het publiek dat hij die
avond treft. Gery: "Ik zing over de
gewone dingen van alledag, die
dingen die ik vaak zelf heb meege-
maakt " De liederen en ballades
hebben vaak een komisch of ont-
roerende thematiek.

HACKFORT
Dit goed bewaard gebleven Achter-
hoekse landgoed werd in 1981 bij
legaat aan Natuurmonumenten
geschonken door baron van Wes-
terholt van Hackfort. Het land-
goed bestaat uit loofbos, akkers en
weilanden, gescheiden door hout-
wallen. Het kasteel is normaal ge
sproken niet toegankelijk. Dit con-
cert biedt dus een unieke kans om
te genieten van prachtige muziek
in een bijzondere ambiance.

MEER ACnVTTErrEN?
Kijk: www.natuurmonumenten.nl

Geldprijs voor beste Gelderse ondernemingsplan of afstudeeropdracht

Gelderse Innovatie Prijs
In de provincie Gelderland
barst het van de kennis, creati-
viteit en waardevolle ideeën.

Om te bewijzen dat deze kunnen
worden ontwikkeld tot winstge-
vende producten en diensten, is
door de Stichting Gelders Innova-
tie Platform (GIP) een wedstrijd
uitgeschreven: de Gelderse Innova-
tie Prijs. Studenten, startende
ondernemers en overheden wor-
den uitgedaagd hun innovatieve,
ICT-gerelateerde, ondernemings-
plan of afstudeeropdracht in te
sturen. De winnaar van iedere ca-
tegorie wordt beloond met de
bronzen Innovatiebokaal en een
geldprijs van € 5.000,-, bedoeld als
stimulans om het plan of idee wer-
kelijkheid te laten worden.
Friso de Jong, directeur van Silver-
back en initiatiefnemer van de
Stichting GIP, legt uit: "De Gelder-
se Innovatie Prijs is ontwikkeld om
Nederland te laten zien wat wij in
Gelderland kunnen. Zeker als het
gaat om innovatiepotentieel en
kennis heeft Gelderland een hoop
in huis. Met de Stichting GIP wil-
len we ondernemers, overheden
en studenten stimuleren om daar
creatief mee om te gaan."

JURY
Een vijfkoppige jury beoordeelt de
ingezonden plannen en afstudeer-
opdrachten op potentie, levensvat-
baarheid en mogelijke winstge-
vendheid. Daarbij wordt specifiek

gelet op de componenten creativi-
teit en innovativiteit. De jury be-
staat uit:
- de heer P.J. Willard, partner bij

Hoge van den Broek Advocaten
en Notarissen, Nijmegen;

- de heer J. Bouman, adviseur ICT
en Innovatie bij Syntens Arnhem;

- mevrouw E. Hueting, directeur
van de HAN ICA, Arnhem;

- de heer J.F. Looman, Gelders on-
dernemer van het jaar 1998, se
nior adviseur bij K+V, Arnhem;

- de heer H. Grave, directeur zake-
lijke markt ABN AMRO, Arnhem.

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de wedstrijd kan
tot 30 november 2004. Hoe dat
moet en aan welke voorwaarden
de plannen of afstudeeropdrach-
ten moeten voldoen, staat op de
website www.gip2004.nl

De bekendmaking van de prijswin-
naars en de prijsuitreiking vind*
plaats op 31 januari 2005 f n sta-
dion De Vijverberg fn Doetinchem.
De stichting GIP is opgericht om
met behulp van creativiteit en ICT-
oplossingen de kloof te dichten
tussen de aanwezige kennis en po-
tentieel in Gelderland en het ver-
mogen om met die kennis en dat
potentieel winstgevende produc-
ten en diensten te ontwikkelen. De
stichting GIP bestaat uit mr. F.W.
de Jong van Silverback, Walter Jan-
sen van Wifi4All en Paul Ludwig
van Ludwig Consultancy.

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

In deze column vertel ik u over
voorvallen uit mijn praktijk
voor klassieke homeopathie.
Hiermee wil ik u duidelijk ma-
ken wat klassieke homeopathie
nou eigenlijk inhoudt en laten
zien dat een heel breed spec-
trum aan klachten homeopat-
hisch behandeld kan worden.
Dit gebeurt door het zelfgene-
zend vermogen dat iedereen
heeft, te stimuleren.

WRATTEN
Wratten zijn harde eeltvormige
plekken op de huid die worden
veroorzaakt door een virus uit de
familie van de humane papilloma
virussen (HPVs). Dit virus dringt
de cellen van de huid binnen en
veroorzaakt een snelle celdeling.
Er bestaan ongeveer 30 soorten vi-
russen die wratten veroorzaken.
Het virus is verder onschuldig. Som-
mige mensen zijn 'vatbaarder'
voor wratten dan andere. In home-
opaten-taal gezegd: bij bepaalde ty-
pes zitten wratten nadrukkelijker
in het beeld, bijv. het causticum-ty-

pe, het thuja-type, dulcamara-type
et cetera.
Er zijn verschillende soorten wrat-
ten, en ook dit kan bepalend zijn
voor de keuze van het homeopat-
hisch geneesmiddel. De meeste
wratten zijn klein, hard, hoorn-
achtig met een bloemkoolachtig
oppervlak. Maar zijn ook gesteelde
wratten, wratten dus die als het
ware op een steeltje staan. Opval-
land vlezige wratten komen ook
voor. Waterwratjes (bolhoedwrat-
jes) zijn kleine gladde bolletjes
met een putje en komen vooral
voor bij kinderen onder de 5 jaar.

Vaak verdwijnen wratten uit zich-
zelf. Gebeurt dit niet dan kan een
homeopathisch geneesmiddel het
lichaam hiertoe extra stimuleren.

Maar .... een wrattenvirus krijgt
pas bij iemand voet aan de grond
als zijn eigen afweer niet optimaal
is. Dus is het ook hier weer van be-
lang om verder te kijken dan al-
leen de klacht. Het bepalen welk
homeopathisch middel nodig is

hangt dus niet enkel van de klacht
af. Ik kijk altijd naar de totaliteit.
Een klacht staat nooit op zich
maar maakt deel uit van een mens
als geheel. Samen met de patiënt
bespreek ik dan oorzaken van
stress of heftige emoties, boosheid
en verdriet, maar ook voeding,
slaapgewoonten etc. Op deze ma-
nier wordt er een context duide-
lijk waarin de klacht kan worden
bezien. Uiteindeüjk wijst dit totale
beeld - dus niet alleen de klacht -
naar een relevant homeopathisch
geneesmiddel. Aan de hand van
deze werkwijze is het mogelijk om
een probleem zoals wratten we-
zenlijk aan te pakken.

Tot de volgende keer.
Frans Quirijnen, Klassiek Homeo-
paat, NVKH geregistreerd - vergoe-
ding door zorgverzekeraars, Ge-
zondheidscentrum 'De Gaikhorst',
De Gaikhorst 2 7231 NB Warns-
veld
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575-) 526476
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j Bobbus opstapplaatsen .
H Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50 j

* Eefde, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Diepenheim, Garage Roessink
22:30 * Neede, O/de Mölle 22:40 * Haarto, Zaal prinsen 22:50 *

Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40 * Epse, .
Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,

Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 *
Dijkerhoek, Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.

Voor meer info kijk op mW.WITKAMP.COM

Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden
Tel. (0575) 55 62 89

Organiseert
op

s*
een

gezellige, muzikale avond

en

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur
Kaarten reserveren bij Pannenkoekenrestaurant

Kranenburg, tel. (0575) 55 62 89
Prijs kaarten:

voorverkoop € 10,- / aan de zaal € 12,-.

Kom en Kijk

Open huis aan de Zieuwentseweg 71 te
Zieuwent op zaterdag 13 november 2004.

RE/MAX
Golden Valley
Makelaars

Dorpsstraat 58
7261 RX Ruurlo
Tel. 0573-461609
Fax 0573-280699
www.goldenvallev.nl
wwwjwnix 1 1

VRAAGPRIJS € 340.000,- K.K.

Net buiten de bebouwde kom van Zieuwent staat deze
recent verbouwde ruime woonboerderij met grote
schuur, mooi aangelegde tuin met speelweide,
tuinhuisje en zwembad.

OVERTUIG U ZELF VAN DE
MOGELIJKHEDEN EN DE
PERFECTE STAAT VAN
ONDERHOUD VAN DEZE WONING
OP ZATERDAG 13 NOVEMBER
VAN 14.00 UUR TOT
16.00 UUR.

JRK uw tapijtspecialist
uw frap bek/eed

mef een oersferk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 7 89.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

pn/sopgave

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Diverse
Muziek-

instrumenten

Reparatie
Revisie

Stemmen
Etc.

n III • IIII HUI |

Piano inuiiekliaiiilul

W. Bal
Muraltplein 42 • Borculo • Tel. (0545) 27 24 91

KUUKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen
Alles l ow-budgetp rijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computert) u ro's
Linnenkasten

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

Zowel mouw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Morcatorstraat 12- Industrieterrein "Kamp Zuid"
LichtonvoordcTel.: 0544-371256

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijks-
advertentie als u de kaarten laat

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

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

70 JAM
WOULAD

CONTACT

>v
drukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)45 1286

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28

SPECIALIST IN:
zonwering
markiezen
rolluiken

raamdecoratie
snelle levering

vakkundige montage
uitgebreide garantie
service & onderhoud

Disbergen
Varsselseweg 25

7255 NN Hengelo Cld
(0575)46 14 25



PLUS G e l d i g v a n d o n d e r d a g 4 t / m z a t e r d a g 6 n o v e m b e r 2 0 0 4

BESTSELLER!
l T M E R C E M S G O E D K O P E R

Almhof
Roomyoghurt
Diverse smaken.
Beker 500 gram

l i H l N E R G E N S G O E D K O P E R
"Alleen de prijs hebben l BESTSELLER:

we voor u afgeroomd." Filet
Americain
Naturel, pesto, ui,
peper of knoflook.
Bakje 150 gram Jr

O89
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Bananen
Kilo

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

Varkenshaas
Lang. 500 gram

99

29
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

PLUS
Slagroomsoesjes*
Blister 12 stuks 148

* Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

BESTSELLER!
E C H T N E R G f c i U * G O E D K O P E R

Amstel
Pils
Krat 24 pijpjes a 30 cl.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

MEER VOOR MINDER WEKEN

Ola
Magnum
Diverse smaken
Pak 3 stuks.
Vanaf 2.55

Lipton
Ice tea
Diverse smaken.
Fles 150 cl.
Vanaf 1.79

|d Robijn
Was-

• y ~« verzachter
Diverse soorten.
Flacon 750 ml.
2.29 2.19 2.35

Aanbieding alleer geldig bij aankoop van 2 x 1 kilo

Sinterklaastip!
PLUS heeft een fantastische Sintaanbieding voor u. Tegen inlevering van 5 volle PLUS koopzegelboekjes heeft u een geweldig sinterklaascadeau voor
uw kind(eren).. Het grote LEGO voetbalspel nr 3420! Zonder koopzegelboekjes kan ook. U betaalt dan € 34.95 (winkelwaarde € 59.95!).

B-|» •—*%

"»•*

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1, 7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552, Fax. 0573 - 451814
www.plussupermarkt.nl

Openingstijden:
maandag 8.00-20.00 dinsdag 8.00-20.00 woensdag 8.00-20.00
donderdag 8.00-20.00 vrijdag 8.00-21.00 zaterdag 8.00-20.00

PLUS
eoingen zijn niet fouten voorbehouden

Opgeteld de besteli
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