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Beeldhouwer John Brandsen
geniet van zijn leeuwen en nijlpaarden!

Wanneer je vanaf de Hackfort-
laan de inrit bij boerderij "Hof-
huis" oprijdt dan staat er naast
de woning als een soort bewa-
ker, een leeuw. Het dier kijkt uit
over een stuk bouwland met op
de achtergrond fraaie bosscha-
ges. Een prachtig coulissen
landschap onder de rook van
kasteel Hackfort.

De leeuw lijkt uit de verte " net
echt", maar is gemaakt van op het
erf gevonden materiaal, hout, kip-
pengaas e.d. en daarom heen wat
jute aardappelzakken. De creatie
ve "schepper" van dit kunstdier is
John Brandsen, beeldhouwer van
beroep. Zegt hij: "Weet je wat zo
leuk is, kijk daar ginds langs de
bosrand loopt de beek. Daar langs
is een wandelroute aangelegd. Net
over het bruggetje staat een bank,
de wandelaars die daar even uit-
rusten om van de natuur en het
landschap te genieten, zien van
daaruit deze leeuw. Van die af-
stand lijkt het of er inderdaad een
dier staat. Wanneer de mensen
een poos hebben gekeken en zien
dat het dier niet beweegt, dan pas
komen ze er achter dat het geen Ie
vend wezen is". John Brandsen kan
er hartelijk om lachen.
De afgelopen jaren heeft men in
Vorden al wel vaker kennis ge-
maakt met de "namaakdieren"
van John. Zo stond er maanden-
lang voor het verzorgingshuis " De
Wehme" een nijlpaard. Bij de boer-
derij van " Weustenenk" (zoals het
in de volksmond wordt genoemd),
nabij de rotonde aan de Rondweg/
Baakseweg, stonden ook paarden
in de tuin. Deze "dieren" vormden
bij de voorbijgangers nog al eens
stof tot gesprek. John Brandsen: "
Ik heb een bepaalde fascinatie
voor dieren. Met name het instinct
van dieren trekt mij. Je ziet soms
een dier stil staan, het kijkt rustig
om zich heen en blijkt zich niets
aan te trekken van het drukke
wereldje rondom hem. Dat boeit
mij enorm", zo zegt de man die in-

tussen al eenjaar in het" Hofhuis"
woont, de voormalige boerderij
van de familie Woestenenk.

Woningen en erf zijn in het bezit
van Natuurmonumenten. In maart
moet John Brandsen verkassen,
want dan wordt de boerderij en
grond in gebruik genomen door
het biologisch- dynamisch bedrijf/
zorgboerderij Urtica- De Vijfsprong.
De kunstenaar hoopt dat hij dan
elders op het landgoed Hackfort,
in één van de andere boerderijen,
toebehorend aan Natuurmonu-
menten, zijn intrek kan nemen.
Tot die tijd kan hij op de deel van
het "Hofhuis" naar hartelust kunst-
dingen maken. "Dat is zo mooi
aan dit vak, wat ik in mijn hoofd
heb, kan ik maken", zo zegt hij. En
dat varieert nog al. Tot voor kort
runde hij (op huurbasis) op het
marktplein in Vorden de kiosk van
de VW met de naam " Steengoed",
waar hij de door hem zelfgemaak-
te keramische artikelen (diverse
beeldjes, potten etc.) verkocht.

BROOD OP DE PLANK
Vanwege drukke werkzaamheden
is hij met de verkoop uit de kiosk
gestopt. "Viel niet meer te combi-
neren met mijn werk hier. Natuur-
lijk blijf ik dit soort dingen wel
maken en worden deze van hier-
uit verkocht. Er moet natuurlijk
wel brood op de plank komen. Op
www.brandsen-beelden.com staat
alles vermeld. Trouwens ze weten
mij hier middels mondreclame
ook wel te vinden. Zo gaat het vaak
in de kunstenaarswereld, ons kent
ons", zo zegt John Brandsen. Hij is
overigens net terug van de kunst-
manifestatie "Honderdmorgen" in
Doornenburg waar hij met een
aantal kunstwerken heeft geëxpo-
seerd. Momenteel staat er een
"paard en neushoorn" op de expo-
sitie "Artoll 10" in het dorp Bed-
burghau bij Kleef.

"Dat was trouwens nog een lo-
gistiek probleem om deze kunst-

werken naar Duitsland te vervoe
ren. Garagehouder Jan Groot Jeb-
bink heeft voor het transport ge
zorgd, waar ik uiteraard zeer ver-
guld mee was. De expositieruimte
in Bedburgau is gevestigd in een
ruimte van een psychiatrische in-
richting. De Belg Jan Hoet (van be
roep museumdirecteur) heeft de
expositie, die nog tot 26 september
is te bezichtigen, geopend. Deze
Jan Hoet is een belangrijke man in
de museumwereld, dus ook be
langrijk voor de exposanten", zo
zegt John met een veelbetekende
lach. John Brandsen is een kunste
naar die werkt aan twee "genres".
Het ene genre noemt hij het direct
verkoopbare kunstwerk (voor het
dagelijkse brood) Het andere genre
omschrijft hij als verkoop op lan-
gere termijn. Wat dit laatste be
treft exposeert hij momenteel in
Arnhem bij de "Maximale Resolu-
tie". Verkoop van keramische beel-
den. Mooie beelden met veel "fan-
tasie" gemaakt. John laat ons een
dergelijk beeld zien, een dame op
een cavia. "Mijn vriendin Kirsten
heeft een cavia en dat inspireerde
mij tot het maken van dit beeld",
zo zegt hij.

SCULPTUREN
Een andere bezigheid van de Vor-
dense kunstenaar is opdrachten
uitvoeren voor bedrijven die be
paalde evenementen organiseren.
Bijvoorbeeld in het Limburgse
stadje Thorn waar John Brandsen
zandsculpturen heeft gemaakt
van cowboys en Indianen. Verder
voor een andere evenement ijss-
culpturen. "Erg leuk al dit soort ex-
perimenten. Ik heb gelukkig altijd
dingen kunnen doen die ik zelf
leuk vind. Prachtig om van je hob-
by je werk te kunnen maken. Ik
heb eigenlijk nooit concessies be
hoeven te doen, dus heerlijk stress-
loos werken", zo zegt John die zijn
werken omschrijft als realistisch
met een absurd tintje. "Wel her-
kenbaar werk en toch zie je dat er
iets niet klopt". Aanvankelijk wil-

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

de hij in zijn leven een andere in-
richting inslaan. John: " Ik heb in
Velp de bosbouwschool gevolgd. Ik
wilde de natuur "redden", bos-
wachter worden of soortgelijk iets
op het gebied van landschapsbe-
heer. Het probleem was echter dat
veel mensen hun brood in de bos-
bouw verdienen.

Het werd dus uiteindelijk het vak
kunstenaar (beeldhouwer). Zit
trouwens in de familie. Mijn opa
was ook artistiek aangelegd", zo
zegt hij, terwijl hij ons een beeld
en een keramisch bord laat zien,
die ooit door zijn opa zijn ge-
maakt.

Deze week is John Brandsen (29)
aan een nieuwe uitdaging begon-
nen. Hij zit weer op school en volgt
hij in Arnhem een opleiding bij de
"Stichting Eduart". Een Stichting
ter bevordering van kunst- en na-
tuur in Gelderland. Zegt hij: " De
bedoeling is om als kunstenaar te
leren omgaan met scholieren. Ho-
pelijk word ik dan docent culture-
le vaardigheden (les geven op een
kunstacademie)". Diep in zijn hart
wil hij zich in de toekomst graag
bezighouden met een combinatie
"bosbouw en kunstenaar". Voor de
"korte termijn" echter bezig blij-
ven als beeldhouwer en wellicht
straks daarnaast ook docent.

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

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

Deze verkiezingsspecial wordt uit-
gebracht in de gehele gemeente
Bronckhorst i.o, dus Hengelo Gld,
Hummelo en Keppel, Steenderen,
Vorden en Zelhem.

De redacties Weekblad Contact /
Journaal Zelhem Halle

BRONCKHORST

PvdA: Begrip onveiligheid speelt
steeds grotere rol

Weekenddiensten
AIARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 19 september 10.00 uur ds. J. Kool doopdienst.

HERVORMDE KERK WICHMOND
Zondag 19 september 10.00 uur de. G.W. van der Burg - Zutphen vredesweek

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 19 september ds. D. Westerneng Viering H. Avondmaal;
19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dankzegging Avondmaal).

R.K. KERK VORDEN
Zondag 19 september 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.
30+ koor.

R.K. KERK VIERAKKER
Zaterdag 18 september 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 19 september 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v.
herenkoor.

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kiiur 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
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
18-19 september P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 06-53736310. Spreek-
uur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
MonuÉbiitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of

)0)U«( 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel. (0575) 45 20 20.

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur. U
kunt i-en 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.

; info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.v.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraagformulieren.

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 (Wïm); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.

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

• Ktedingbeurs voor tieners
en volwassenen. Verkoop: kle-
ding, schoenen, tassen en siera-
den op vrijdag 17 sept van
18.30 - 21.30 uur en op zaterdag
18 september van 9.30 - 11.00
uur, de Spil, Warnsveld.

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

• Buitenlandse talen. Erva-
ren docent - wiens moedertaal
engels is - geeft privé lessen
Engels, Italiaans en Neder-
lands Bijlessen aan scholieren
is ook mogelijk Lessen zowel
aan huis van leerling als bij do-
cent Tel. (0575 55 66 43.

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

• Te koop: gasfomuis Pel-
grim met elektr. oven, wasem-
kap, magnetron, Samsung, al-
les z.g.a.n. Tel. (0575) 55 57
88.

• Te koop: 3 ha. vroege snij-
mais H. Maalderink, tel. 0575 -
461684.

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

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

• Boedeldag op zaterdag 18
sept a.s. Waar? Achter v.m.
A&P supermarkt te Vorden van
10.00 tot 16.00 u.

• Heerlijk herfstwandelen
in verrassend mooi Boheems
Natuurpark (Noord-Tsjechië)
op 700 km van de Achterhoek.
Goed bereikbaar per trein.
Kleine groepen met gids. 9 okt:
gewone Wandelweek 16 okt:
Wandel- en cultuurweek Over-
nachting, ontbijt lunch: € 235,-.
Info: Gea Voettochten, (0575)
45 17 18 of 06-51 254 578 of
www.voettochten .net

• Yoga in Warnsveld 11/2
uursles om de 14 dagen. Te-
vens lessen in Vorden, Groen-
lo, Brummen, Deventer. Inl.
0573 - 44 11 38.

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

• Regelmatig jonge hennen te
koop, na 10-9 ook zwarte. Ten
Hagen, Winterswijk tel. (0543)
513 186.

• Peuterspeelzaal het Kraan-
kuiketje organiseert een kin-
derkleding- en speelgoed-
beurs. Tevens kleding van
Beat kids te koop. Op vrijdag
17 sept. a.s. van 18.30 tot
20.30 uur in school "de Kraan-
vogel" te Kranenburg. U bent
van harte welkom.

• Zomerkilo's kwijtraken?
Laat lijnen geen lijden zijn en
kies voor gezond! Kom naar
een van de 300 klups van Be-
heer "Slank-Klup". Kijk op
www.slank-klup.nl of bel (0575)
55 21 72 M. Wolbers.

• KijkKastKunst-route 2004:
Kunst bekijken in de etala-
ges van Ruurlose winke-
liers en horeca. De exposi-
tie loopt van 18 september
t/m 23 oktober. Opening op
zaterdag 18 september 13.30
uur in de hal van VW. Route-
kaarten af te halen bij de
ondernemers.

• Tarot cursus. Voor wie
belangstelling heeft in het le-
ren leggen en gebruiken van
TAROT kaarten. Ik start in ok-
tober-november weer met een
cursus voor beginners. De
cursus bestaat uit 6 lessen
van 2 uur per keer. Er is het
mogelijkheid voor een och-
tend of een avond cursus.
Voor meer informatie of opa-
ge: Energetisch Therapeute
Joke Kempers, tel. (0575) 44
19 39, E-mail: jokekempers
@tele2.nl.

0 Beste mensen. Wie kan me
helpen aan een huurwo-
ninkje of gedeelte van een
woning in het rustige mooie
buitengebied? Ben 32 jaar,
werkend op converentieoord
'Morgenstern" te Barchem en
studerend aan de VPA te
Zeist. Kunt u iets voor me be-
tekenen, bel me dan / preek
in op 06-16 100229.

• Verhuisd mevr. J. Stok-
kink-Zweverink van Lo-
chemseweg 32a naar Zorg-
wooncentrum "Den Bouw",
kamer 51, Abersonplein 9,
7231 CR Warnsveld.

• Volksfeest Linde, 19, 23, 24
en 25 september. Fietstocht
zondag 19 sept. starttijd van
12.30-13.30 uur bij café 't
Proathuus in Linde (leuke prij-
zen te winnen). Toneelavond
donderdag 23 sept. Toneel-
groep Linde speelt de klucht
'Woar 'n wil is...', geschreven
door Herman van der A. In de
pauze een grote verloting.
Aanvang 19.30 uur. Entree
€ 4,00 p.p.

• Woningruil Vorden. Ge-
zocht: woning met 4 slaapka-
mers. Geboden: eengezins-
woning, grote tuin, hoekhuis
in rustige omgeving. Tel. 06-
40478061.

• Te koop: Merrieveulen
'New Forest', grote maat. v:
Aladin (keur), m: Sandra
ster.pre F. mv: Melle jerom
bruin, bles, 4 halfwitte binen,
Kan goed bewegen, enz. Ge-
vraagd: meisje/jongen voor
het africhten + rijden van
een lieve New Forestpony,
1.46 m. Later ook wedstrijden.
Wel iemand met ervaring (L-
klasse). Tel. (0575) 55 66 75
(buitengebied Vorden).

• De nieuwe herfstcollec-
tie is binnen bij Wereldwinkel
Vorden. Kom kijken op Kerk-
straat 1!

• Snijbloemen en volop
kalebassen te koop: Elly
Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker.

• Wie wil mij helpen onze
woonboerderij in Vorden
schoon te houden, 8 uur per
week. Tel. (0575) 55 05 04.

Verrassend vernieuwd
De Groenteman Vorden

• Cursus handlezen.
(0573) 44 24 07.

info:

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

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

Gieser Wildeman
Soofperen
kilo

nieuwe oogst
Bildstar
10 kilo

2?9

Chiquita bananen * Or
De Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

PRIJS BLIJFT VERBAZEN

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo-Tel. (0573)471653

Vlaai van de weeks

Hazelnootvlaai
0-8 personen € Oi9O

Dinsdag = brooddag

3 bruin tyger € 4.OO

Weekendaanbiedingens

Pistache cake € 2.50
Herfstbollen e,tuk.€ 2.50

lekker met rozijnen, nogen en kandij

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

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

Dagmenu's
15 t/m 21 sept. 2004

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

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

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

Woensdag 15 september
Pompoensoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en
groente.

Donderdag 16 september
Kipsaté met Indische saus met bami en salade / Apfelstrudel met
vanillesaus
Vrijdag 17 september
Knoflooksoep met croutons / Spare-ribs met geb. aardappels en
groente

Maandag 2O september
Gesloten.

Dinsdag 21 september
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u 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



Opnieuw
Verwachting...
Verwondering...
Verandering..

Heel gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

6 september 2004

Mark, Helma en Luuk Sueters-Meijerman
Kerkweide 29
7251 LN Kranenburg
(0575) 55 67 97

Ik zie hoe je moeders ogen stralen,
de liefde heeft haar aangeraakt.
Ik zoek een zin die kan vertalen,
wat jij in mij hebt losgemaakt.

Barstensvol van levenslust is geboren
onze dochter en zusje

Diese Elisabeth
Diese is geboren op 7 september 2004
om 12.34 uur. Zij weegt 4065 gram.

Wij zijn trots en blij dat zij er is.

Marchel, Elsitha en Renske Turnhout

Rijksstraatweg 41
7231 AB Warnsveld
0575 57 26 56

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze doch-
ter en mijn zusje

Zij is geboren op 7 september 2004 om 23.39 uur,
weegt 3645 gram en is 51 cm lang.

Ruud en Hettie Geubel-van den Vlekkert
en zusje van Sharon

Paul Rodenkolaan 35,
7207 CC Zutphen
tel. 90575)52 1368

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons gaf en al
de jaren dat wij hem in ons midden mochten heb-
ben, delen wij u mede dat na een moeilijke periode
van afnemende gezondheid op 11 september in zijn
eigen vertrouwde omgeving, in alle rust van ons is
heengegaan mijn lieve zeer zorgzame man, onze va-
der en opa

Albertus Reinier Wagenvoord
echtgenoot van Gerda Johanna Memelink

in de gezegende leeftijd van 93 jaar.

G.J. Wagenvoort-Memelink

Ben Wagenvoort
Els Wagenvoort-Klein Obbink

Rien
Arjan
Carin

11 september 2004.
Julianalaan 16, 7251 ER Vorden

Veel dank zijn wij verschuldigd aan Thuiszorg Sensire
voor de liefdevolle verzorging.

De dankdienst waarvoor u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden op donderdag 16 september om 11.00
uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenisplechtigheid plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats aan de Vordense-
weg te Warnsveld.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

In plaats van kaarten

Eddy Klein Brinke
&

Mar/o Sihhing
gaan trouwen op zaterdag 18 september 2004 om
10.00 uur in het gemeentehuis "Kasteel Vorden". !

:«
De kerkelijke viering zal plaatsvinden om 12.00 J

uur in de Nederlands Hervormde Kerk te Vorden. J

Wij nodigen u hierbij uit op onze receptie van
16.00 tot 18.00 uur in de zaal van "Hotel Bakker",

Dorpsstraat 24 te Vorden

Ons adres:
Weppel 8

7251 VW Vorden

In verband met bovenstaand huwelijk zijn wij op
zaterdag 1 8 september aanstaande beperkt

geopend.

Auto- Rijwiel- en Taxibedrijf Klein Brinke BV
Zutphenseweg 85; Vorden

Tel. 0575-551256

Heden overleed onze lieve oom

Albertus Reinier Wagenvoort
oom Bertus

op de leeftijd van 93 jaar.

Bennie en Marie
Harrie en Toos
Hermien en Jan

Vorden, 11 september 2004.

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van het
overlijden van

Reinier Heuvelink

op de leeftijd van bijna 80 jaar.

Tijdens zijn ruim 50-jarige lidmaatschap heeft hij zich
voor sportvereniging Ratti op velerlei gebied verdien-
stelijk gemaakt. Zijn naam zal binnen onze vereniging
blijven voortleven.

Wij wensen de familie Heuvelink veel sterkte met dit
verlies.

Bestuur en leden van sv Ratti.

Vorden, 9 september 2004.

Wij willen u hartelijk danken voor uw belangstelling
en medeleven welke wij mochten ontvangen na het
overlijden en begeleiden naar zijn laatste rustplaats
van onze vader, groot- en overgrootvader

Gerhard Kreunen

Kinderen, klein en achterkleinkinderen

Vorden, september 2004.

iiWeg restaurant

Als u houdt van grote, malse schntaels, moet u deze week
beslist niet uit eten gaan. Want u wordt door de

Keurslager op uw wenken bediend: met 4 gepaneerde
schnrtzels voor slechts € 4,50! Thuis nog wat patat en

salade erbij... en uitserveren maar!

Vleeswarenkoopje

Gekookte achterham 1 39
TOO gram € l •

Vleeswarenspedal ^^ ̂ Q

Spianata romana 100 gram € fc • -

Keurslagerkoopje /l 50

4 gepaneerde Schnitzel c4>
Special

Kip Orange 100 gram €
Speciaal aanbevolen

. Ham-prei salade
19

l
JÜ Weekaanbieding
SCordon Bleu 100 gram €
00

CT Weekaanbieding
|Klp-pilaV per portie (300 gram) €

£ Weekaanbieding
f 4 Halve Kjpfilet

11
100 gram € l •

109

398

98

Vlogman, keurslager
L2\hJ Zutphenseweg 16, Vorden
fcudii (0755)551321

1 (0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

^?pV ^^"** ^\^\ \̂ Financieringen
«Jijéjt— l Y j LA Hypotheken

L/ v«^l II l Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 2o 2o

Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (0575) 45 20 20, fax (057 5") 4S 16 2i



Baron van Bronckhorst
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie

van weekblad Contact, schrijf een
briefje of geef een tip. Het is tenslotte
altijd weer moeilijk om geschikte on-
derwerpen aan te kaarten.
Wij beoordelen of het geplaatst kan
worden en onder het pseudoniem "de

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

Nie'js uut Bronckhorst
Ze hef slechten zin. Hee blif
maor plakken. Verstopt zich
achter ziene krante. Gaddarrie
ze wil opruumen en hij zit eur
in de weage. Van achter kik ze
in zien krante, wat least e daor
zo andachtig?

O dat geet wear oaver die nieje ge-
meente 'Bronckhorst'.
Ria kriebelig:" Wat een onzin dat
gedoe oaver die gekke gemeente.
Vuls te groot .Wat schiet wiej daor
met op?
Het geet ons met mekaar heupe
geld kosten. En wiej, de burger be-
taald .Ons is nooit niks gevraogd.
Waorumme alles neet laoten zo 't
was? Gewoon gekkenwark. Wie
wisten wat wie hadden en neet
wat 't no wordt. Of wie dat mooi
vind?
Alles mot steeds groter en groter.

Henny nog een oog in de krante
en met 'n half oge heffe
ziene Ria in 't vizier:" Och mense
iej loopt een stuk achter,
lej bunt gewoon oer conservatief.
Dat is niks bizunders. Dat bunt de
meeste leu op 't platteland en de
vrouwleu zeker.
Ze wilt graag ruste in de keet en
gin veranderingen. Alles biej het
olde vertrouwde. Ze vraogt zik al-
lerearste af 'wat schiet ik daor
met op, wat wordt ik t'r better
van?
Ik denke dat wiej met de gemeen-
te Bronckhorst zo straks good
veur 'n dag kunt kommen. Wie
zult met kunnen doon ."
Ria is t'er glad neet mee eens. En
ze weet zich stark, want eur vrin-
dinnen en buurvrouwleu praot
net zo. Die bunt ok bange veur
steeds groter. Ne burgemeister ne
wetholder onbekend, bestuurders
op afstand. Een gemeente hoes,
km ver weg, dat millieoenen mot
kosten. Ria:"En dan de de gemeen-
te 'Bronckhorst' hoo kriegt ze 't in
't heufd? Dat is ja het kleinste
stadjen van ons nederland.
En ze wilt ja mee tellen tussen de
groten?"
Henny kik lachend naor ziene Ria,
ze steet achter um .anders ?
No kanne eur neet umme 't mid-
del griepen of onderlangs eure
mooie bene kriebeln en aaien.
Hee hadde eur graag wat willen
kieteln. Maor ze blif um oet de
vingers. Hij weet op veurhand dat
ze daor neet van hult at ze smor-
gens rond daverd.
No kieteld hij met de mond..Hen-
ny:" Iej mot weten dat die naam
Bronckhorst echt ne voltreffer is.
Die Heern dat waarn knappe Ba-
ronnen. Drie breurs, echte stoere
manne broeders. Dirk Gijsbert en

Willem van Bronckhorst. Het is
slecht met hun afgelopen. Dirk en
Gijsbert wordn deur Alva ont-
hoofd in Brussel. Ze waarn lid van
het Verbond der Edelen'. En Wil-
lem is sneuvelt een paar jaor later
in 1573. Hij wol helpen umme
Haarlem te ontzetten. Ze hebt zik
ton vergist in de Spanjaard Alva.
Dat was ne helen harden, den was
met 25 jaor al generaal in het kei-
zerlijke leger en op zien dertigste
al opperbevelhebber van Filips.

In ons Wilhelmus wordt' den ko-
ning van Hispanje heb ik altijd ge-
ëerd', ten onrechte geëerd en be-
zongen .
Ria nog neet van gedachte veran-
derd:"Dat was ne tied van man-
volk dat alleen maor dacht an
hun eigen macht. Vrouwleu had-
den niks in te brangen. Dat is ge
lukkigno anders."
Henny knikt en is het dizze kere
met eur eens. :"Ja ja , ton hadden
de vrouwleu nog gin kapsones.
Wat dach iej at zonne prins Wil-
lem ne aai oaver een mooi vrouw-
lijk achterwark gaf, dan waarn ze
ge-eerd. D'r waarn twee soorten
kindre, bastaards en erfopvolgers.
Ja ja dat was nog is, ne manlijke
tied .."

Ria vinnig:" Ja dat zol iej wel wil-
len hè, in zonne tied leaven. Zon
leaven as Baron van Bronckhorst.
Iej bunt daor zo goed met op de
heugte, heb iej daor wat met?"
Henny grinnikt wat veur zik hen
en zeg:"Ik geleuve dat ik in een
veurig leaven Baron van Bronck-
horst bunne west.
Ik kan mien dat nog heel good
veur de geest halen.
Ton waarn wie Bronchorsters al
modern, lid van den hoogsten
adel. Vuile oorlog met de van
Heeckerens .
Vanaf 1200 wordt wiej al ge
neumd. Er is er nog ene Bisschop
van Utrecht ewest."
Ria allert:"Ha ha, moar zonne Bi-
schop mog neet trouwen.
Dat is niks veur oew. Een heel
leaven bidden en missen leae
zen."
Henny lacht eur oet. :"Iej kent de
geschiedenis neet.
Ton waarn zukke Hooge Heern ok
wat dat betreft niks verleagen.
Dat was in 1341 en de paus hef
um ok neet willen erkennen.
En ik wil ok neet terug naor dat
verleden. Het is no vuile better
veur een ieder. En dat grootscha-
lig en verniewend denken is
prachtig en dat geet deur. Earst
maken ze ruzie of oorlog onder-
ling de Bronckhorster en de Van
Heeckerends en de domme boem

mosten achter zonnen baron an.
Den zat op zien grote peard in
zien harnas. En zij liepen met
hun mestgrepen en pijl en boog .
Umme zien eer en eigen huus en
have te verdedigen.
De hele streek is ton verarmd. La-
ter grootschaliger, de Baron van
Gelre tegen Munster. En wear la-
ter vuile oorlog Fransen tegen de
Duutsers. Daarop twee wereld-
oorlogen . Ok die tied hebbe wiej
gehad. No kunne wie uns neet
mear veurstellen dat wie zo bange
bunt ewest veur de Russen.
In uns denken gaot wiej met met
unze eigen tied.
Dat doe iej net zo good. Loopt in
ne lange bokse in plaatse van in
ne mooien korten rok. Hoewel
den rok oewe mooie bene vuile
better leet zeen. En de bokse zit er
no vuile strakker umme hen ,mo-
ar as man meuge wiej d'r neet an
komn.
Iej spuit met op internet, strooit
oew maeltjes rond en gaot groot-
schalig op vacantie de hele wereld
rond.
Nee ik denke dat een niej begin
nieje zaken breg.
Zonne grote plattelands gemeen-
te zet ons echt op de kaarte.
En laot het gerust geld kosten het
geld mot rollen.
Dan kan een ander wear wat ver-
dienen."
Ria zuunig as altied:" Maor iej
piept zo straks wel anders as de
belasting met sprongen naor bao-
ven geet en ieder klein gat , wie
hebt ja maer as veerig kernen,
zien eigen zwembad en sportlo-
caal wil en dat moi met mekeare
ophoesten.
En zonne gemeenteraod steet dan
vul wieter van ons af.
Ik mag verwachten dat er ne flin-
ke vrouwe kump as nieje burge
meester. Die kunt ja vuile better
met geld ummegaon as die man-
nen." Henny is daor effen stille
van. Jao warachtig het is bar te
genswaordig met de vrouwleu op
alle mogelijke posten. Burgemeis-
ters rechters kamerleden minis-
ters.
As manvolk hij in feite moar te
luustern.
Efkes dreumd hij in gedachten te
rug naor die goeie olde tied, ton
de vrouwleu nog breien en sukke
stopten en graag kindre kregen.
Nog zonder kapsones en ze wisten
dat ze d'r waarn umme de man
de baas in huus te behagen.
Het leaven was mooi in het olde
Bronckhorst.
Maor dizze tied hef ok zien veur-
delen.

Baron van Bronckhorst.

Campagne D66
Bronckhorst van start
In Vorden maakte D66 afge-
lopen donderdag een start met
de campagne voor de gemeente
raadsverkiezingen van 17 no-
vember. In de komende weken
doet D66 alle grote kernen aan
om met de burger kennis te
maken.

Lijstrekker Anneke Hacquebard
(D66), "en misschien is het nog wel
belangrijker, dat de mensen ons
kunnen vertellen wat zij van de
herindeling verwachten".

Vorden beet het spits af en gedu-
rende dag werden gesprekken ge-
voerd met ondernemers en winke-

liers en 's avonds was de beurt aan
burgers die in De Herberg D66'ers
van de kandidatenlijst konden
ontmoeten. Radio Ideaal was aan-
wezig om van de bijeenkomst ver-
slag te doen. Duidelijk werd dat
men hoopt dat de nieuwe gemeen-
te een toegankelijke en participe-
rende instelling wordt in plaats
van een beperkende factor op af-
stand.

Voor verdere informatie kan men
contact opnemen met? Anneke
Hacquebard, lijsttrekker D66
Bronckhorst, tel. (0314) 38 26 48.
Tjalling Dijkstra, voorzitter D66
Bronckhorst, tel. (0314) 38 18 54.

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

SEPTEMBER
14 St. Vriendenkring Klein Axen,

Rogier Rundquist.
15 Bridgeclub BZR, ledenvergade

ring en vrij bridgen in 't Stam-
pertje.

15 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

15 Naj aarscontactmiddag Welfare
de Wehme.

15 HVG dorp Vorden 'Boeren over
de grens'

15 N.B.v.P.vrouwen de Herberg.
16 N.B.v.P.vrouwen Agrarische Ka-

dermorgen.
16 Bejaardenkring Dorpscentrum.
16 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
18 HSV de Snoekbaars, afsluiting

seizoen.
21 N.B.v.P.vrouwen fietstocht.
22 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
22 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
23 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
23 PCOB Vorden mevr. T. van

Nooit.
25 ANBO/PCOB rijbewijskeuring

70+ in de Wehme.
25 Swingnight in de Herberg.
28 De Knupduukskes bij Passage

Folklorisch dansen.
28 N.B.v.P.vrouwen creatieve club.
29 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
29 N.B.v.P.vrouwen modeshow in

Dorpscentrum.
29 Handwerkmiddag + kraamver-

koop Welfare, Rode Kruis.
29 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Klootschietgroep de Vordense

Pan.

Open tuin De Krosenbrink
Voor de laatste keer dit jaar is
op zaterdag 18 september de
boerderijtuin van De Krosen-
brink open voor publiek. De
3500 m2 grote tuin is nu in
herfsttooi. Er bloeit nog erg
veel (zoals de siergrassen) en
het is nog steeds een kleurig
spektakel, ondanks de schade
van 16 juli.

Er is een grote vijver die in augus-
tus op de schop is geweest en in

een koikarpervijver in aanleg
zwemmen nu al de vissen. Overal
zijn leuke zitjes om van dat moois
te genieten. In deze tuin wordt
met diverse materialen geëxperi-
menteerd: met eenjarigen of wat
met stoeptegels kan worden ge
daan.

De entree is gratis, de families
Vruggink en Klein Tiessink heten
u van harte welkom op Lenderiet 8
in Barchem, tel. (0573) 44 11 82.

Anton Golstein
kampioen 'De Snoekbaars'
Anton Golstein heeft dit sei-
zoen bij de hengelaarsvereni-
ging "De Snoekbaars" het beste
resultaat behaald en mag hij
zich met een nipte voorsprong
kampioen 2004 noemen.

Tijdens een feestelijke bijeen-
komst in het najaar, zal hij door
het bestuur worden gehuldigd. De
definitieve eindstand luidt: l en
kampioen A. Golstein 888 punten
(8360 gram); 2 J. Groot Jebbink 886

(11890 gram); 3 J. W. Golstein 878
(11420 gram); 4 R. Golstein 878
(9150 gram); 5 W. Vreeman 878
(6710 gram).
Tijdens de onderlinge wedstrijd
die in de Berkel bij Almen werd ge
houden vingen de 14 deelnemers
in totaal 11920 gram vis. De uit-
slag was als volgt: l J.W. Golstein
4150 gram; 2 R. Golstein 1950; 3
W. Vreeman 1770. Tijdens een
wedstrijd in de Berkel bij Lochem
werd 21590 gram gevangen. Hier

waren de uitslagen: l J. Groot Jeb-
bink 3750 gram; 2 D. Huetink
3400; 3 J.W. Golstein 2150; 4 A. Gol-
stein 2140; 5 R. Golstein 1700.
Het jeugdkorps van "De Snoek-
baars" behaalde in het Twenteka-
haal bij Delden een fraaie 4e
plaats. Het team bestond uit: Mark
Huetink, Luuk Heuvelink, Tieme
Gotink, Frank Waenink, Carlos
Waenink en de begeleiders Rob
Golstein, Rydt Eykelkamp en Her-
man Waenink.

GLTO schenkt geld voor
de kankerbestrijding
Tijdens de onlangs in Vorden
gehouden Country Living Fair,
liepen bij de stand van de GLTO
een aantal ezels, (echte ezels!)

Het publiek werd tegen betaling in
de gelegenheid gesteld om het ge
zamenlijk gewicht van een moe
der- ezel en haar zoon te raden.

Het totaal gewicht bedroeg 239 ki-
logram. Vrijdagmorgen 10 septem-
ber is een delegatie van de GLTO,

bestaande uit Willy Brummelman,
Ans Arfman en Reint Mennink
naar het Radboud ziekenhuis in
Nijmegen getogen. Daar werd de
opbrengst van 828 euro overhan-
digd aan professor dokter P.H.M,
de Mulder.

Hij nam het bedrag namens een
speciaal fonds voor de kankerbe
strijding, in ontvangst. De heer
Mulder toonde zich zeer content
met deze geste van de GLTO.



EEKMARK3L
Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

2?oRunderborst-
lappen
500 gram

Varkensribben
per kilo

165

De 'Ballen' panklaar
traditionele flinke
bal gehakt 4 stuks

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

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

HISTOR KLEUR workshop
Lijkt het je leuk om mee te doen

aan de Histor Kleur Workshop....

dat kan op

woensdag 13 oktober
Bel voor informatie 0575-464000

of kijk op www.histor.nl

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel. 0575 - 46 40 00
Fax 0575 - 46 35 98

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:

MA t/m DO 8.30-17.30 uur
VR 8.30-20.00 uur
ZA 8.30-16.00 uur

www.harrnsenvakschilders.nl

MAAR LIEFST 500 M COMBINATIEGEMAK

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,

PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERKEN, BEHANG- EN STOFFENSERVICE

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 11,7251 M Vorden • Te/. (0575J 55 52 22

Opruiming
16 t/m 25 september

Openingstijden: maandagmiddag
di./wo./do.
vrijdag
zaterdag

13.30-18.00 uur
9.00-18.00 uur
9.00-21.00 uur
9.00-16.00 uur

met uitzondering van snijbloemen + planten

Schitterende jubileumaanfoieding
van Geïdersch Landschap
en Geldersche Kasteelen

Gids 'Mooi Gelderland'
+ CD-rom,met tijdelijk
GRATIS donateurschap!

Geldersche Kasteelen

Laat u 135 van de mooiste plekjes
van Gelderland wijzen!

Gaat u graag naar buiten en wilt u weten
waar u bent en wat u ziet? Dan kunt u niet
zonder 'Mooi Gelderland', het gloednieuwe
handboek van Geldersch Landschap en
Geldersche Kasteelen, inclusief CDrom.

'Mooi Gelderland' vertelt en toont u alles
over 135 van de mooiste Gelderse landgoed-
eren, met kastelen, historische huizen en
karakteristieke boerderijen, over bos, heide,
uiterwaarden en andere natuurterreinen.

'Mooi Gelderland' biedt 320 bladzijden infor-
matie over geschiedenis, landschap, flora,
fauna, beheer en recreatieve mogelijkheden,
met kaarten en honderden foto's.
'Mooi Gelderland' laat u altijd driedubbel
genieten: voor, tijdens en na uw bezoek.

Als u 'Mooi Gelderland' voor EUR 19,50
aanschaft bij de boekhandel, bent u tot 2005
gratis lid van GelderschLandschap/
Geldersche Kasteelen. U ontvangt het
kwartaalblad en u heeft gratis toegang tot de
kastelen, kunt gratis deelnemen aan
exclusieve excursies en u krijgt vele
kortingen.

Meer plezier in uw eigen omgeving begint
bij de boekhandell (isbn 9066113693).

Passoa vlaai

90
klein

groot

5?
090

Weekend-
taartjes

Suikerbrood
nu

nu

295 ISoo

Maak kans op een gratis fetabrood, vraag naar de kraskaart!
De Echte Bakker Dat proefje!

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

N e f i t houdt N c d c v l a n d w ii r m

ouder? l )an kun t u een

van di- 100 gratis N c fit

HR-ketels winnen .

Niet zomaar H K-ketels, maar 100

'Beste koop' Nefit EcomLine Excel lent

HK combi-ketels. Met Aqual 'ower

voor méér en sneller warm water.

En met de absolute zekerheid van

Nefit , het meest voorkomende merk

hij eigeohuisbezitters.

Alles wat u hoeft te doen. is een

slagzin origineel afmaken.Vraag ons

naar de at tiefolder.

Voor een goed advies én kans op een GRATIS Nefit HR-ketel:

Installatiebedrijf c.v
GAS

WATEP
ELEKTRA

Raadhuisstraat 14 - Postbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 25 11 • info@installatiebedrijf-arendsen.nl

j ii i v i s c r c n

"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
duizenden mensen voor de Nationale Collecte Hersen-
ziekten en Psychische Ziekten. Voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichting en zorgprojecten voor patiënten
en hun familie. Help mee als
collectant of lokale collecte-
coördinator. Bel 030 - 297 11 97
of kijk op www.hersenstichting.nl
ofwww.nfgv.nl

Meld u aan: 030 - 297 11 97

Hersenstichting
Nederland

NFGV
Nationaal Fonds

Geestelijke Volksgezondheid



Harmonicadag in Vorden:
Leuk voor de muzikanten, leuk voor het publiek!

Vordenaar HJ. Bannink

Ze hingen er zondag tijdens de
harmonicadag bij "De Herberg"
met de benen uit. Vanuit de ge-
hele regio waren ze naar het
acht kastelendorp getogen om
te luisteren en om te spelen.
Vanwege koopzondag ook el-
ders in Vorden een drukte van
belang. Op het marktplein de-
monstraties en wedstrijden be-
ach volleybal. Zondagmorgen
tientallen Vordenaren met gro-
te bossen bloemen bij zich.
Bloemen bestemd voor de zieke
medemens en voor 80 plussers.

Een bloemengroet georgani-
seerd door de plaatselijke ker-
ken en "De Zonnebloem".
In "De Herberg" verdienden de cir-
ca dertien groepen ook wel een
bloemetje, gezien het enthousias-
me waarmee gespeeld werd. Deel-
nemende groepen waren onder
meer "De Trekkebuuls" uit Henge-
lo, "Gemudelijk An", uit Doetin-
chem; " Tegeliek" uit Rheden, " De
Veldzichttrekkers" uit Gorssel en
vele anderen. Veel meezingdeun-
tjes waaronder de " meisjes met ro-
de haren die zo fijn kunnen kus-

sen". De hele zaal kuste (sorry
zong) volop mee!. Liedjes als "Die
schone blaue Donau" gingen er
ook in als koek. Giny en Harm
Prinsen uit Bredevoort stonden
stilletjes te gemeten. Zelf spelen ze
ook overal, het liefst Duitse en
Oberkraïner muziek.

Dinie en Jan ter Riele uit Lochem
genoten ook volop. Ze slaan bijna
geen harmonicadag over. Jan is in-
middels 74 en is vorig jaar begon-
nen met harmonicaspelen. Dinie:
" Ik zei dit voorjaar tegen Jan, wat

die mensen allemaal kunnen spe-
len, moet ik toch ook kunnen".
Dus werd ook voor Dinie een har-
monica aangeschaft. Ze gaan
thans samen naar les. "Volgend
jaar speel ik hier in Vorden mee",
zo sprak Jan monter. De groep "Te-
geliek" zocht het in Engelse en Ier-
se liedjes. In de tuin van " De Her-
berg" speelde continu een zoge-
naamde " vrije groep" van pakweg
steevast 50 personen. Een ieder die
wat kon spelen, kon aansluiten en
meespelen.
"Prachtig om te doen", zo sprak de
80 jarige Hendrik Jan Bannink uit
Vorden. "Ik maak al 65 jaar mu-
ziek, niet alleen op de harmonica
maar ook op drums. Ik heb jaren-
lang bij "Sophia's Lust" in Ruurlo
gespeeld.

Nu ga ik overal naar toe en speel ik
vaak samen met Jan Brinkerink en
Bennie Ribbers uit Ruurlo. Het
liefst spelen we Egelander mu-
ziek", zo zegt de krasse Hendrik
Jan, die vervolgens moeiteloos aan-
sloot bij "de twee reebruine ogen
die de jager aankeken". Arnold
Pasman (74) en zijn vrouw Annie
(59) uit Silvolde zijn ook helemaal
in de ban van de harmonica.. "We

zorgt. Intussen een vrolijke boel in
"De Herberg", spelende muzikan-
ten in het hele gebouw. Een mee-
zingend publiek dat gul is met ap-
plaus. De obers hadden het hart-
stikke druk. Een glaasje fris, wijn
of bier en niet te vergeten de vele
"ballen mét ", die werden geser-
veerd!

KOOPZONDAG OOK GESLAAGD
De weergoden waren ook de VOV
gunstig gestemd. Het zonnetje
scheen en het bleef droog, zodoen-
de kwam er veel publiek op de
koopzondag af. In de Herberg was
zoals al vermeld de jaarlijkse har-
monicadag en een fietstocht die al
om 07.00 uur begon. Op het markt-
plein was er een enorme zandbak
aangebracht van 20 x 20 meter.
Het zand is door de Gebr. Beeftink
ter beschikking gesteld, ook heb-
ben zij terplekke het veld aange-
legd. Ook de Welkoop en de fam.
Berenpas haddden hun medewer-
king toegezegd. Dit soort evene-
menten lukt alleen als mensen
bereid zijn hier hun hulp aan te
verlenen. De voetbalvereniging
en de volleybalvereniging, konden
zo hun club promoten. Helaas,
was het voor de badmintonvereni-

Grote drukte bij de Herberg

zijn vorig jaar begonnen en nu
spelen we al een aantal deuntjes
mee", zo zegt Arnold tijdens een
rustpauze.

Radio Achterhoek FM luisterde
ook aandachtig. Dinsdagavond
zullen een aantal harmonicaspe-
lers tussen 20.00 en 22.00 uur voor
de radio optreden. Tijdens een pro-
gramma dat wordt gepresenteerd
door Willy Simmelink, terwijl
haar man Henk de techniek ver-

ging geen goed weer. Het waaide
te hard zodat hun shuttle alle kan-
ten uitging. Zij moesten dan ook
voortijdig afbreken. Misschien een
volgend keer beter. De onderne-
mersvereniging bedankt iedereen
die zijn medewerking heeft ver-
leend aan de koopzondag. Ook de
gemeente die toestemming heeft
gegeven voor het speelveld en niet
te vergeten de politie die 's nachts
een oogje in het zeil heeft gehou-
den. Tot de volgende koopzondag.

Relaunch Open Day
Mag het een pondje minder zijn?

Leden en niet-leden (v.a. 13 jaar) kunnen gratis kennis maken met de
nieuwe muziek en de nieuwe choreografie van alle Les Mills workouts

en gratis fitnessen en cardio-fitnessen. Dus mag het voor jou ook
Bij ïnschrïjvinq een pondje minder zijn, geef je dan nu op (mogelijk t/m 17 september).

. Haa Lees voor meer informatie ook het artikel elders in deze uitgave.

1000/c KORTING . Zegendijk 3a 2ieuwent

Op het FIT-PARP \ Tel.(0544)482858
.. ^^V l̂MK ^̂ ^ www.fitcarecentersourcy.nl

inschrijfgeld center SOURCY JÎ Hk info@fitcarecentersourcy.nl



GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Morden gewezen!

Contactjes
vervolg

% Te koop: mooie Duitse
Herder pups met stamb., in-
geënt, ontw., met Europees
paspoort. Ouders HD-vrij,
goed waaks en bij kinderen.
Tel. (0575) 46 1525.

% Opnieuw vrijgekomen, ge-
meubileerde zit-slaapkamer
met gez. gebruik van badka-
mer en volledig pension.
Tel. (0573) 45 37 60.

• Kaak-Kanonsloop Groen-
lo zondag 26 september.
Inschrijfgeld voor kinderen
t/m 12 jaar e 1,00, vanaf 13 jr.
e 2,00 voor de 2,5 km, e 3,00
voor de 5 km, e 4,00 voor de
10 km en e 5,00 voor de 15
km. De start van de 2,5 km is
om 12.00 uur en de 5-, 10-15
km gaan om 12.45 uur van
start. Inschrijving mogelijk tot
15 minuten voor aanvang van
de wedstrijd in de sporthal
van de Ni-Je Veste Wheme
aan de maliebaan.

% Gevraagd: tuinhulp met
enige kennis van zaken. Aan-
tal uren en werktijden in over-
leg. Tel. (0575) 55 22 26.

• Te koop: Fiat Uno bj. 93,
met APK tot 17-8-2005, in
goede staat, open dak + el.
ramen € 1450,-. Tel. (0575)
55 32 78.

Spalstraat 5 • 7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 12 12

Zoekt

nette medewerkster
voor cafetaria- en keukenwerkzaamheden.

Voor 4 dagen per week (30 uur per week)

Wij vragen: Klantvriendelijkheid
Zelfstandig kunnen werken (cafetaria)
Hygiënisch werken
Leeftijd t/m 20 jaar

Wij bieden: Een aantrekkelijke werkplek in een leuk team
Met nette werktijden

Voor reacties of informatie omtrent deze vacature kunt u contact op-
nemen met dhr. Hans Langeler.

KUNST BIJ RUURLOSE ONDERNEMERS
18 SEPTEMBER T/M 22 OKTOBER

1. Hannie Morssinkhof

2. Swift Hair Fashion

3. Restaurant en zalen De Luifel

4. Bakkerij Besselink

5. WV

6. Thoma-makelaars/Woonklavier

7. Kapsalon Marie-Louise

8. Focus Fashion

9. Alex Schoenmode

10. Installatiebedrijf Stegeman

11. Teunissen Mode

12. Van Slingerland Tweewielers

13. Bruna-Postkantoorwinkel

14. De Spannevogel Meubel- en Tapijthuis

15. Drogisterij Ten Have

16. Bibliotheek

17. Pandora Bloemen

18. Bloemen Groot Jebbink

19. Plus Kogelman

20. Installatiebedrijf Altena

21. Kapsalon Masman

22. Studio Contact

23. Pannekoekboerderij de Heikamp

ROUTELIJST
KijkKastKunst is een initiatief van de KunstKring Ruurlo
(KKR) en de Ruurlose Ondernemers Vereniging (ROV)

Bene 6anger<s Meubelmakerij
Bezoekadres: Hoogstraat 29, Toldijk
Postadres: Weth. Campermanstraat 10

7227 DT Toldijk
Tel. 06-1030 3130 / 0575 -543 555

- Meubels op bestelling o.a.: tafels, kasten, bedden
- Keukens
- Winkelinterieur
- Restauratie van diverse meubels
-Etc.

Geopend op donderdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Bezoek bij voorkeur op afspraak.

Persbericht!
Sligro Groep neemt Plaza Nederland BV over. Alle Pla- /^
za cafetaria's blijven wel zelfstandig ondernemers.

Sligro Groep is de grootste inkoper in de cafetaria sector in
Nederland en één van de grootste inkopers op Horeca ge- £^
bied. Door toevoeging van de 47 Plaza cafetaria's in Neder- 4^
land, heeft de Sligro nu meer dan 250 cafetaria's onder
zich in formule beheer.

Goed nieuws voor alle Plaza ondernemers en hun
klanten. Dit betekent scherpere prijzen en veel aan-
trekkelijke acties.

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

Probeer de gehele maand

SEPTEMBER een NIEUW
soort friet, die bijzonder geschikt

is voor afhalen, blijft erg lang

warm en krokant!

Bij besteding van 2 snacks of meer

Alle gezinszakken extra dikke
frites voor de Halve prijs

Als extra doen wij er nog g rat IS
een beker pindasaus bij!!

Alle dagen geopend, nu ook dinsdag open!



Clubkampioenschappen VIP PvdA Bronckhorst kiest
Antoon Peppelman
unaniem als lijsttrekker

De afgelopen twee weken ston-
den voor de VTP in het teken
van de clubkampioenschappen.
Zowel de enkels als de dubbels
werden gespeeld voor senioren
en junioren. Dit jaar was er bij
de senioren gekozen voor in-,
schrijvingen op speelsterkte.
De jeugd werd zoals gewoonlijk
opgedeeld in de categorieën ba-
sis onderwijs en voortgezet on-
derwijs.

Mede door het mooie weer en een
goede planning van de toernooi-,
en jeugdcommissie konden alle
wedstrijden volgens schema ge-
speeld worden. Om lange partijen
in de poules te voorkomen werd er
in plaats van een eventuele derde
set een tiebreak gespeeld. Vanaf de
kwartfinales werd er wel gewoon
weer een derde set gespeeld als dat
nodig was.

Op de finaledag speelde de wind
de grootste rol. Dit zorgde voor
soms hilarische momenten, prach-
tige, vertekende ballen, acrobati-
sche stuntjes en soms geflatteerde
uitslagen.

Veel verrassingen waren er niet.
De geplaatste spelers voldeden
veelal aan de verwachtingen. Een
uitzondering op deze regel is Rut-
ger Wullink. Na enkele jaren het
racket niet meer aangeraakt te
hebben wist hij toch zowel in de
enkel als in de dubbel de eind-
strijd in zijn voordeel te beslissen.
Bij de dames in de categorie 4-5-6
was het opmerkelijk dat deze vrij-
wel geheel gevuld werd door da-
mes onder de 18 jaar. Veel aanstor-
mende, zo niet gevestigde, talen-
ten dus!

Het sportieve gedeelte werd afge-
sloten door een demonstratiewed-
strijd tussen de winnaar van de he-
ren enkel, Reinier Molendijk, en
de tennisleraar van VTP, David
Khami. Op de laatste zondag wer-
den de kampioenschappen afge-
sloten met een traditioneel spette-
rend eindfeest en een barbecue.

UITSLAGEN:
Jeugd basisonderwijs:
Jongens enkel:
1. Remon Korenblik
2. Paul Broekhuizen

Verliezersronde JE:
1. Lorenzo Mölders
2. Kristiaan Mulder

Meisjes enkel:
1. Anneleen Dijkman
2. Üsette Arfman

Jongens dubbel:
1. Bas van de Veen en Remon Ko-
renblik; 2. Joeri ten Kate en Maar-
ten Pelgrum

Meisjes dubbel: 1. Anneleen Dijk-
man en üsette Arfman; 2. Annelie
de Graaf en Arlette Oosterhuis

Mix: 1. Anneleen Dijkman en
Maarten Pelgrum; 2. Lisette Arf-
man en Bas van de Veen

Jeugd voortgezet onderwijs:
Jongens enkel:
l.RobKnoef
2. Maurice Korenblik

Meisjes enkel:
1. Carlijn Heyink
2. Leonie Wassink

Meisjes dubbel: 1. Martine Dijk-

man en Evelien Dijkman; 2. Lisette
Dijkman en Annemarie Meddens

Mix: 1. Ivar Biesemaat en Lisette
Dijkman; 2. Rob Knoef en Annema-
rie Meddens

Senioren categorie 7-8:
Heren enkel:
l.Rutger Wullink
2. Henk Olthaar

Dames enkel:
1. AnneRie Westerink
2. Karin Heij

Heren Dubbel: 1. Frank Waarle en
Rutger Wullink; 2. Phillip Gussow
en Bart Masselink

Dames dubbel: 1. Wilma Korenblik
en Ria Loman; 2. Ineke Waarle en
Carmen Bruins

Mix: 1. Ria Loman en Wim Loman;
2. Willy Lohuis en Gerrit Holsbeeke

Senioren categorie 4-5-6:
Heren enkel:
1. Reinier Molendijk
2. Alexander Molendijk

Dames enkel:
1. Martine Dijkman
2. Lisette Dijkman

Heren dubbel: 1. Alexander Molen-
dijk en Cees van Voskuilen; 2. Rei-
nier Molendijk en Marco Wijers

Dames dubbel: 1. AnneRie Weste-
rink en Willy Lohuis; 2. Üjanne Bij-
enhof en Ans van den Vlekkert

Mix: 1. Lobke Meekes en Cees van
Voskuilen; 2. Karin Heij en Martie
Dijkman.

Voor de 138e keer Lindese Volksfeesten
In het buurtschap Linde zijn de
voorbereidingen voor de aan-
staande "Lindese Feesten" al we-
ken in volle gang. Als voor-
proefje op het feest wordt er
zondagmiddag 19 september
voor het gehele gezin een fiets-
tocht gehouden, waarbij onder-
weg diverse activiteiten zijn in-
gepland.

De tocht heeft een lengte van 22
kilometer. De start is tussen 12.30
en 13.30 uur vanaf 't Proathuus".
De toneelvereniging "Linde" repe-
teert onder regie van Henk Broek-
gaarden momenteel "op volle toe-
ren" voor het blijspel "Woar 'n wil
is". Het bijzondere daarbij is dat al-
le spelers/ speelsters uit het buurt-
schap komen, of uit de directe om-
geving van Linde. De toneelavond
in de grote feesttent begint om
19.30 uur.

Voor vrijdagavond 24 september
staat het vogelschieten voor da-
mes en heren op het programma.
De inzet "Schutterskoningvan Lin-
de over 2004". Voor de dames staat
die avond tevens het onderdeel
"vogelgooien" op het programma.

Zij strijden om de fraaie titel
"Knuppelkoningin van Linde".
Men kan zich voor beide evene-
menten vanaf 19.00 uur inschrij-
ven. De aanvang van het vogel-
schieten- en vogelgooien is om
19.30 uur. Die avond worden er
voor de kinderen ook een aantal
activiteiten georganiseerd. Na af-
loop zorgt Eduard ten Have met de
band "Op Pad" in de feesttent voor
gezellige muziek.

De nieuwe schutterskoning en de
nieuwe knuppelkoningin worden
zaterdag 25 september met even-

tuele partners om 13.00 uur op het
feestterrein verwacht. Dan zal
Henk Nijland het vaandel zwaai-
en, ten teken dat de volksspelen of-
ficieel zijn geopend. Herbert Hul-
stij n presenteert speciaal voor de
koningsparen het oude vaandel.

Om 13.30 uur wordt dan een begin
gemaakt met de volksspelen zoals
dogcarrijden, kegelen, sjoelen,
boemerang bowling etc. etc. Tege-
lijkertijd worden er voor de kinde-
ren ook diverse spelletjes georga-
niseerd.

De muziekvereniging "Sursum
Corda" zorgt zaterdagmiddag voor
de muzikale klanken. Het Lindes
Feest wordt zaterdagavond 25 sep-
tember afgesloten met een dave-
rend feest in de feesttent, waar de
band "The Flamingo's" vanaf 20.00
uur de dansmuziek zal verzorgen.

Onder grote belangstelling is
op 8 september in Vorden de de-
finitieve PvdA-kandidatenlijst
voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen vastgesteld.
Antoon Peppelman uit Zelhem
gaat de lijst aanvoeren.

De afdeling is op l mei van dit jaar
feestelijk opgericht en allerlei
commissies (kandidaatstellings-,
programma- en campagnecom-
missie) zijn de afgelopen maanden
actief geweest. De vergadering van
8 september was de eerste serieuze
ledenvergadering onder leiding
van voorzitter Marijke Melsert. Er
waren zeer veel leden uit alle vijf
de gemeentes aanwezig.

DE MENSEN
De stemming over de kandidaten
verliep - zoals het hoort - met dis-
cussie en de nodige verrassingen,
en heeft geleid tot een fantastische
lijst van 26 enthousiaste en betrok-
ken kandidaten. De negen vrouwe
lijke en zeventien mannelijke kan-
didaten komen uit alle gemeentes.
Sommigen hebben veel ervaring,
anderen komen fris in de politiek.
Alle leeftijden zijn vertegenwoor-
digd. Zoals gezegd werd Antoon
Peppelman tot lijsttrekker geko-
zen. Er heerste een positieve stem-
ming omdat het lukte een goede
lijst vast te stellen.

DE INHOUD
Verder heeft de ledenvergadering
van de afdeling PvdA Bronckhorst
zich gebogen over de inhoud van
het verkiezingsprogramma en
over de komende campagne. De re-
sultaten van de verschillende com-
missies zijn uitgebreid besproken.
De leden waren enthousiast over
het programma, waarin de PvdA
een genuanceerd maar progressief
beleid neerzet. De PvdA kiest voor
mensen en denkt daarbij ook aan
het milieu, het stimuleren van de

werkgelegenheid (agrarisch, dien-
sten en industrie) en de leefbaar-
heid in de kernen. De PvdA
Bronckhorst wil een "kernkrachti-
ge" gemeente ontwikkelen om de
leefbaarheid in de dorpen te sti-
muleren. Het is daarbij belangrijk
om de juiste voorzieningen in de
juiste plaats te krijgen of te hou-
den, en de bewoners te betrekken
bij de keuzes en de beleidsontwik-
keling.

EN VERDER
Na een vruchtbare, drukke avond
werd deze eerste officiële ledenver-
gadering gesloten met de conclu-
sie dat de PvdA Bronckhorst goed
is begonnen. Wordt vervolgd...

Kandidatenlijst gemeenteraad
PvdA afdeling Bronckhorst.
Nr., Naam, Plaats
1 Antoon Peppelman, Zelhem
2 Jan Beverdam, Laag Keppel
3 Ria Baakman-Striekwold, Hengelo
4 Henk Boogaard, Vorden
5 Joop Rutten, Steenderen
6 Johanna Bergervoet, Zelhem
7 Peter Hoogland, Vierakker
8 Ab Bloemendal, Hengelo
9 Anetta Roenhorst-Schulpen, Heng.
10 Greet Eppink, Steenderen
11 Dirry te Kiefte, Zelhem
12DikNas, Drempt
13 Martin Kraassenberg, Hengelo
14 José La Croix, Baak
15 Jan van der Gaast, Zelhem
16 lies Haverkamp-Mullink, Hengelo
17 Theo Wentink, Bronkhorst
18 Willy Dierssen, Zelhem
19 Peter Glasbergen, Hengelo
20 Annie Eskes, Zelhem
21 Herms Bensink, Drempt
22Andre Oldenhave, Hengelo
23 Gert Jan Bannink, Zelhem
24 Riekie Veugelink-Besselink, Drempt
25 Rinus Langwerden, Vorden
26 Derk Bovenmarsch, Zelhem

MEER INFORMATIE:
Marijke Melsert, tel. (0575) 4519 99.

LR en PC de Graafschap
Op zondag 5 september werden
op het terrein en in de manege
van LR en PC de Graafschap te
Vorden de onderlinge wedstrij-
den verreden. Dit sportieve ge-
beuren vindt ieder jaar plaats
als afsluiting van het buitensei-
zoen. Alhoewel het de najaar-
sondelinge wedstrijd was, werd
deze gereden onder zomerse
temperaturen.

Maar liefst 50 deelnemende com-
binaties hadden zich hiervoor op-
gegeven. Aan het einde van de dag
kon voorzitter Gert Harmsen de
uitslagen bekendmaken.

In zijn toespraak memoreerde hij
tevens het feit dat ook deze keer de
EHBO zich kon beperken tot een
pleister alsmede het feit dat de ve-
le vrijwilligers zich belangeloos
hebben ingezet voor taken als re-
kenkamer, hindernisopbouw, jury
en de verzorging van de inwendige
mens.

UITSLAGEN:
Groene paarden: 1. Hester Harm-
sen met Same 158 pnt, 2. Rodie
Heuvelink met Matthew 157 pnt.
Gevorderde paarden: 1. Inge Rege-
link met Sourcy 167 pnt, 2. Janne-
ke Heuvelink met Olivier 165 pnt
en 3. Susan Koop met Kevin 165
pnt.
Groene pony's : 1. Sebastiaan Ha-
mer met Beaury 172 pnt, 2. Vera
Kingma met Sunny Boy 162 pnt en
3. Steffy Rouwenhorst metWinny
157 pnt.

Gevorderde Pony's: 1. Lisette Bijen-
hof met Simply the Best 165 pnt en
2. Marit Kouwenhoven met Sara
165 pnt.

Gevorderde Pony's: 1. Martine Bij-
enhof met Taran 177 pnt, 2. Marie-
ke Rouwenhorst met Synthe 173
pnt, 3. Jorieke Pellenberg met skip-
py 172 pnt en 4. Lian Nijenhuis
metAldith!72pnt.

Behalve dat er dressuur werd ver-
reden, was deze wedstrijd ook
opengesteld voor het springen en
de cross, welke geheel over het ei-
gen terrein was uitgezet.

De einduitslag voor de samen-
gestelde wedstrijden was als
volgt:
Groene paarden: 1. Rodie Heuve-
link.

Gevorderde paarden: 1. Herman
Maalderink met Milton en 2. Su-
san Koop met Kevin.
Groene pony's: Vera Kingma met
Sunny Boy.

Gevorderde pony's: 1. Paulien Kou-
wenhoven met Navaro, 2. Anne-
mieke Mulderije met Cardman 3.
Martine Bijenhof met Taran en 4.
Jermaine Pellenberg met Silvia.

Als algeheel dagkampioen kon de
voorzitter aan het eind van de dag
Paulien Kouwenhoven huldigen.

Zij kreeg namens hoofdsponsor
RABO bank de wisselbeker uitge-
reikt.



CONTACT
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Autobedrijf
Meleers

Hoge Wesselink 2 - Steenderen <-* (0575) 45 19 74

www.autobedrijfmelgers.nl

Opel Corsa
1.41. 5-drs swing

45000 km bj 2001

€14.250,-
Ford KA 1300KW 3 ed. 60000 km bj 2000 € 7.450
Hyundai Atos 1.0 LX Spirit 65000 bj 2002 € 7.250
N'rtsubishi Space Star 1.3 GLX 66000 km bj 99 € 9.250
Opel Agila Z1.2XE 16V NJOY 5000 km bj 2003€ 11.250
Renault Scenic RXE 1.6 16V 66000 km bj 1999 € 14.250
Skoda Fabia 1.4 Combi 45000 km bj 2001 € 11.250

Autobedrijf Verheïj
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06-13827564

Hyundai Excell
bj. 1996 LPG

groen metallic

€ 2.750,-

tot€ 4.000,-
tot€ 1.500,-
tot€ 6.000,-
tot€ 7.500,-
tot €10.000,-

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanaf € 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanaf€ 1.250,-

A R k Autobedrijf Robert Wiss.link

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

Opel Astra 5-drs 1600-16V bj 2000
Opel Corsal 200-16V 5-drs. 2001
Fiat Punto3-drs 1200 2001
Ford Focus 5-drs 1600-16V 1999
Honda Civic 3-drs V-tec 1996

9.950
9.950
7.950
8.950
5.950

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575)441621

www.autolangwerden.nl

Citroen Jumper 29C 2.0 HDI diesel 45.000 km bj. 2002
Citroen Xsara Prestige 2.0 HDI diesel 85700 km bj. 2001
Fiat Cinquecento 3-drs benzine 87000 km bj. 1996
Hyundai Excel 1.3 4-drs benzine 140.000 km bj. 1997
Opel Astra Station 1.6 16V 5-drs benzine 79.000 km 1999

^^^^ •̂••••̂ ^^^^^^ •̂••••̂ ^^^^^^^^ •̂••̂ ^^^^

• yi / APK Keuringsstation

I/I/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Ford Escort Clipper Turbo Diesel blauw stuurbekr. bj. 97
VW Passat station bj. 89 brandweer rood trekhaak
Volvo 440 bj. 94 groen c.v. stuurbekr. trekhaak LPG
VW Golf TDI station groen trekhaak open dak stuurbekr.

Diverse bussen grijs kenteken

Oaragibedrijf

AUTQXKEMP
Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0573) 46 19 77

Opel Astra station 1.7 TDS zwart met. 1997
VW Bora 1.9 TD rood met. 1999
VW Golf 1.9 TD zilver met. 1999
VW Transporter T4 1.9 D dubb. cab. blauw met. 1999
Opel Astra 1.6 16V 5-drs. blauw met. 2001
VW Polo 1.9 SDI rood met. 1990

in Brinke DAEWOO

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Toyota Corolla Combi 1.6,1999, Blauw met, Airco, 55.000 km
Peugeot 206 1.1 XR, 1999, Groen met, 57.000 km
Peugeot Partner 1.6 XT, 2004, Geel met, Airco, 5.000 km
Peugeot 307 XS 1.6 Pack, 2004, Zwart met, 8.000 km
Peugeot 205 1.1 accent, 1991, Antradet

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 Vorden (0575) 55 22 22

Company Cars
Daewoo Matiz 0,8 Style blauw met, 10-2003
Daewoo Matiz 1,0 Style zilver met, 06-2004
Daewoo Kalos 1,2 Spirit airco, oranje met 05-2004
Daewoo Kalos 1,4 Spirit, zwart met 10-2003
Daewoo Kalos 1,4 Spirit airco, blauw met 05-2004
Daewoo Kalos 1,4 16 v Class, zilver met 11 -2003
Daewoo Kalos 1,4 16 v Class automaat blauw 08-2004
Daewoo Lacetti 1,6 Style, blauw met 03-2004

Daewoo Lacetti 1,6 Style, blauw met 03-2004
Daewoo Lacetti 1,6 Style, zwart met 03-2004
Daewoo Nubira 2,0 CDX, zilver met 02-2004
Daewoo Nubira 1,6 Spirit airco, blauw met 10-2003
Daewoo Nubira 1,6 Style, zilver met 10-2003
Daewoo Tacuma 1,6 Spirit airco, zwart met 03-2004
Daewoo Tacuma 1,6 Style, blauw met 03-2004
Daewoo Tacuma 1,6 Style, blauw met 05-2004

Daewoo company cars zijn voorzien van minimaal 2 jaar garantie, hebben maximaal 15.000 kilometer gereden en zijn
uiteraard aantrekkelijk geprijsd. Tevens kunnen wij u op deze company cars een uiterst scherpe financiering aanbieden.

Voor de rest van ons aanbod kijk op www.groot.jebbink.nl

UTO IONTACT
voor een goed occasionaanbod!



Pleinmarkt Vïerakker:
3000 euro ten bate restauratie kerk

Najaarstocht
*Adtitkasteleniijders'

Terwijl zondag in de St. Willi-
brorduskerk in Vierakker, men-
sen in de kerk door gidsen wer-
den rondgeleid en de kerktoren
kon worden beklommen, werd
er voor de kerk een zgn. Plein-
markt gehouden waarvan de
baten voor de restauratie van
deze kerk worden aangewend.

Het afgelopen jaar zijn Jo Bouw-
meester en Wim van Rossum druk
in de weer geweest met het inza-
melen van goederen die tijdens de-
ze pleinmarkt " in de verkoop "
konden. Het aanbod loog er niet
om, meubels, eethoeken, potten,
pannen, serviesgoed, boeken, ge-
reedschappen, noem maar op. En
alles, veelal tegen lage prijzen, be-
houdens natuurlijk de "grotere"
artikelen.

Jo Bouwmeester: " We houden de-
ze pleinmarkt nu al voor de vierde
keer. Tot dusver heeft het jaarlijks
3000 euro opgebracht. Ik denk dat
we dit bedrag dit jaar zullen over-

schrijden. (Bleek achteraf iets te
optimistisch, want ook deze plein-
markt bracht 3000 euro op, zo
werd aan het eind van de middag
bekend gemaakt. Trouwens een
bedrag waar de organisatie zeer
content mee was) " Ik heb zelf tot
dusver al voor 600 euro aan meu-
bels verkocht", zo zegt Jo Bouw-
meester vroeg in de middag.

De eerste uren (de markt werd om
11.00 uur geopend) hebben we
zelfs bijzonder goed verkocht. Om
9.00 uur stonden hier al een aantal
opkopers voor het hek. Die zijn er
op uit om er direct de meest waar-
devolle dingen uit te pikken. We
hebben ze uiteraard niet voor el-
ven binnen gelaten. Toen de ver-
koop officieel begon waren ze er
natuurlijk wel als de kippen bij,
dat begrijp je. Ik heb hen nog een
eethoek (75 euro) verkocht", zo
vertelt Jo Bouwmeester.

Om deze markt in goede banen te
leiden zijn er deze zondag circa 20

vrijwilligers in touw. Zij helpen bij
de verkoop, opbouwen van de kra-
men, of maken zich op andere wij-
ze verdienstelijk. Tijdens ons ge-
sprek wordt Jo Bouwmeester regel-
matig onderbroken. "Zeg Jo, wat
moet deze weegschaal opbrengen.
20 Euro, zo zegt hij zonder blikken
of blozen. Ja, zegtjo, ik ben tevens
bemiddelaar, als koper en verko-
per elkaar niet kunnen vinden, be-
middel ik. Ik bepaal de prijzen "op
gevoel", zo zegt Jo Bouwmeester.
Annet Jansen verkoopt samen met
Lucia Stokkink, kleine beeldjes.
"Deze beeldjes hebben we thuis
zelf gegoten. De kinderen kunnen
ze voor één euro kopen en ze hier
beschilderen.

We doen ieder jaar wat anders, vo-
rig jaar konden de kinderen zich
schminken", zo zegt Annet. Trou-
wens er was tijdens deze plein-
markt wel aan de jeugd gedacht.
Sjoelen, grabbelen, doeltrappen of
bijvoorbeeld voor één euro een rit-
je maken op een ezel.

Agrariërs zetten zich in
voor natuur- en landschap
Ook deze zomer trok De Graaf-
schap weer veel toeristen. Uit
onderzoek blijkt dat het vooral
het fraaie afwisselende land-
schap is dat de mensen naar de-
ze streek lokt. Toerisme wordt
een steeds belangrijker econo-
mische drager voor het gebied.

Het vriendelijke afwisselende cou-
lisselandschap met zijn houtwal-
len, bosjes, knotbomen, kikkerpoe-
len afgewisseld door weilanden
met koeien, dat is wat De Graaf-
schap uniek maakt.

Vroeger waren al deze houtwallen,
knotbomen, kikkerpoelen e.d.
noodzakelijk om weilanden te om-
heinen, brandhout voor de winter
en als drinkgelegenheid voor het
vee! Met de veranderingen in de
landbouw zijn veel van deze karak-
teristieke landschapselementen
verloren gegaan, omdat ze geen
praktische functie meer hebben.

In 2000 is door een groep enthou-
siaste boeren de agrarische na-
tuurvereniging 't Onderholt opge-
richt. Een belangrijk doel van deze
natuurvereniging is om het her-
stel, de ontwikkeling, de bescher-
ming en de instandhouding van

de biodiversiteit en het kleinscha-
lige landschap te realiseren. Dit al-
les samen met de bewoners in het
buitengebied. Inmiddels heeft de
vereniging bijna 300 leden, een ei-
gen onderkomen en heeft zij tal
van projecten samen met andere
partijen afgerond en in uitvoering.

Een coördinator en een werkploeg
die bestaat uit 15 agrariërs voeren
jaarlijks tientallen opdrachten uit
voor overheden en particulieren
op het gebied van aanleg, onder-
houd en herstel van natuur- en
landschapselementen.

Voor elke vereniging zijn leden
zeer belangrijk, zo ook voor 't On-
derholt. Met een groot ledenaantal
vormt zij een belangrijke gespreks-
partner voor de overheid. Ook is de
contributie van de leden van groot
belang voor het opzetten van nieu-
we activiteiten, gericht op het on-
derhouden en onder de aandacht
brengen van het fraaie landschap
in De Graafschap.

Men kan op www.onderholt.nl
nader kennis maken met deze ag-
rarische natuurvereniging of men
kan voor informatie bellen (0575)
55 05 93.

Oud Vorden
De vereniging "Oud Vorden" krijgt
maandag 20 september bezoek
van de heer J. Berends uit Doetin-
chem. Hij zal die avond om 20.00
uur in zaal "De Herberg" een diale-
zing houden over het onderwerp "
Wandelen door oud Doetinchem".
Aansluitend aan deze lezing kan
men samen met de heer Berends
op zaterdag 6 november een wan-
deling door het oude gedeelte van
Doetinchem maken. Men kan zich
hiervoor aanstaande maandag tij-
dens de lezing opgeven of men
kan bellen (0575) 55 22 60.

De VRTC " De Achtkastelenrij-
ders" organiseerde zondag de
zogenaamde "Najaarstochten".

Zo vertrokken s'morgens al vroeg
een 40 tal rijders voor een toer-
tocht van 100 kilometer richting
de Veluwe, waarbij ook het na-
tuurpark in de route was opgeno-
men. De toertocht over een af-
stand van 40 kilometer trok. aan-

merkelijk minder deelnemers (ca.
30). Daarintegen was de belang-
stelling voor de twee veldritten
(30 of 50 km) goed te noemen.

In totaal ruim 200 deelnemers,
voor wie een rit over verharde en
onverharde wegen was uitgezet,
een veldrit die gezien moet wor-
den als een overgangsrit tussen
het zomer- en winterseizoen.

Arjan Mombarg beste Nederlander
tijdens Wereldkampioenschap skeeleren
"Een goed gereden marathon,
maar anonieme uitslagen", zo
was zaterdagmiddag in het Ita-
liaanse Pescara de mening van
de begeleiding van het Neder-
lands skeelerteam. Een beetje
een wrange constatering, in
ogenschouw nemende dat Vor-
denaar Arjan Mombarg als best
geklasseerde Nederlander op de
48e plaats eindigde. Arjan Smit
Nederlands zevenvoudig kam-
pioen, eindigde in de achter-
hoede. En dat alles heeft te ma-
ken met de finale waarbij zo'n
85 skeeleraars tijdens een mas-
sasprint op de finish afVlogen.
Vijf kilometer voor tijd zag het
er voor Smit nog hoopvol uit.
Een ontsnapping met zijn vie-
ren. De vluchtpoging leek te sla-
gen, echter een paar kilometer
voor de finish werd het kwartet
door het jagende peloton terug-
gehaald.

Arjan Mombarg zei direct na af-
loop in Pescara: " Er wordt in de fi-
nale zoveel geduwd en getrokken
en de "treintjes" (landen met bij-
voorbeeld vier of vijf skeeleraars
achter elkaar, Fransen, Italianen,
Columbianen) denderen overal
doorheen. Ze duwen je gewoon op-
zij, het laatst heb je bijna geen
ruimte meer om te skeeleren. Op
zich ben ik niet eens ontevreden
over hoe het ging. Zo'n chaos in
zo'n hectische finale kunnen wij
als Nederlanders nog niet goed
aan. Onze selectie is in de breedte
te krap".

Weer terug op Nederlandse bo-
dem analyseert Arjan de WK nog
eens. "In de laatste kilometers heb
ik samen met Sjoerd Huisman ge
probeerd om Arjan Smit" op sleep-
touw" te nemen en hem zover mo-

gelijk naar voren te brengen. Smit-
je was echter op, hij kon niet meer
en adviseerde ons om voor eigen
kansen te rijden. Dat Arjan Smit
niet meer kon was ook niet zo ver-
wonderlijk want hij heeft woens-
dag tijdens een wedstrijd op de pis-
te een enorme valpartij meege-
maakt. Een skeeleraar voor hem
kwam ten val en sleurde Arjan
Smit mee. Hij was zaterdag tijdens
de marathon nog bont en blauw
en dat heeft zeer zeker meege-
speeld.

Ik ben in die laatste fase van de
wedstrijd nog wel naar voren ge
sprint en reikte zelfs tot de tiende
plek. Toen kwamen "de treintjes"
naar voren en dan is er in je eentje
geen houden meer aan. Bovendien
is het al heel wat wanneer je tij-
dens zo'n massasprint op de been
blijft. Onderweg veel valpartijen.
Toch ben ik niet ontevreden. Vori-
ge week maandag is mijn rug "ge
kraakt". Dat heeft goed geholpen.
Ik heb zaterdag zonder rugklach-
ten kunnen rijden.

Van de 175 gestarte skeeleraars be
reikten er 85 de finish. Ik heb me
toch redelijk alleen tussen de we
reldtoppers kunnen handhaven
en dat geeft een goed gevoel. De
achterstand op de wereldkam-
pioen ( de 17 jarige Fransman Alex
Contin) bedroeg slechts een paar
seconden", aldus Arjan Mombarg,
die zich nu richt op de laatste wed-
strijd van de Univé Topcompetitie
( een kampioenschap over vijf ma-
rathons) die aanstaande zaterdag
in Eindhoven zal worden verre-
den. Arjan Mombarg voert tot dus-
ver de ranglijst aan en hoopt deze
plek te consolideren zodat hij tot
de beste marathon skeeleraar van
Nederland gehuldigd kan worden!

PCOB afdeling start seizoen met
'ophalen van herinneringen'
De PCOB afdeling Vorden start
op donderdagmiddag 23 sep-
tember te 1430 uur de middag-
bijeenkomst in het Stampertje
(Dorpscentrum).

Dan hoopt mevr.T.H.C. van Noort-
Wiersinga uit Putten voor ons een
inleiding te houden over "Het op-
halen van herinneringen "of wel

het schrijven van een levensboek.
Bij ouderen gaan de vroegere her-
inneringen steeds meer leven
vandaar is het bijwonen van deze
bijeenkomst alleszins de moeite
waard.

Breng gerust belangstellenden
mee. Want hoe meer zielen
Tot ziens op 23 september a.s.!

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571) 27 40 58

of 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.



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.

Klankbordgroep
Bronckhorst verga-
dert 22 september

Op 22 september a.s. is de eerstvol-
gende vergadering van de Klank-
bordgroep Bronckhorst i.o. (die be-
staat uit vertegenwoordigers van
alle fracties in de vijf gemeentera-
den) om 20.00 uur in het gemeen-
tehuis van Hengelo.

De Klankbordgroep denkt mee over
alle belangrijke onderwerpen rond
de herindeling en bereidt de be-
sluitvorming in de afzonderlijke
gemeenteraden voor. De vergade-
ring is openbaar en u bent dan ook
van harte welkom de bijeenkomst
bij te wonen.

Agendapunten zijn o.a.:

1. Opening door de voorzitter
2. Kennismaking beoogd gemeen-

tesecretaris de heer Paul van
Gog en adjunct-directeur de
heer Peter Starreveld

3. Verslag vergadering 16 juni jl.
4. Ingekomen stukken

a. Verslagen voorbereidings-
groep 14 april, 12 mei, 9 juni
en 28 juni 2004

b.Overzicht projectorganisatie
5. Voorstel commissiestructuur

van de voorbereidingsgroep
Bronckhorst-raad

6. Van de werkgroepen
a. Belastingen: rapportage werk-

plan belastingen en rechten
per 1-1-2005

b.Financiën: antwoord op vra-
gen Klankbordgroep over fi-
nanciën

c. PR verkiezingen: voortgangs-
rapportage

7. Mededelingen uit de stuurgroep
8. Aanpassing vergaderschema;

Voorgesteld wordt om de verga-
dering van 17 november in ver-
band met de gemeenteraadsver-
kiezingen een week te verplaat-
sen naar 24 november. Het ver-
gaderschema voor de laatste
maanden is als volgt: 20 okto-
ber, 24 november en 22 decem-
ber.

Vragen over Welzijn, Wonen en Zorg? Vanaf
eind 2004 kunt u bij WegWijZer terecht!
U kunt op veel manieren persoonlijke informatie, advies en ondersteu-
ning krijgen. Maar het vinden van de juiste weg tussen de vele voorzie-
ningen is niet eenvoudig. Eén centraal punt waar u alle informatie
over welzijn, wonen en zorg kunt krijgen, is dan natuurlijk ideaal.
Zoals wij u al eerder berichtten, komt er eind dit jaar zo'n punt in
Vorden. Het loket dat de naam WegWijZer krijgt komt in eerste in-
stantie in De Wehme, maar het is de bedoeling dat het in een later sta-
dium verhuist naar de nog te bouwen Multifunctionele accommodatie.

Het bestuur van de Stichting Welzijn Vorden, waar de WegWijzer ondervalt

De WegWijZer is een initiatief
van de gemeente, woningbouw-
corporatie De Stiepel, zorginstel-
ling stichting Sutfene, zorgaan-
bieder Sensire en Zorgkantoor
Agis. De verantwoordelijkheid
voor het loket ligt bij de nieuw
opgerichte Stichting Welzijn Vor-
den. De WegWijZer is bedoeld

voor alle inwoners van de ge-
meente. Het maakt niet uit of u
jong of oud bent, volledig gezond
of een handicap heeft. Met vra-
gen over welzijn, wonen of zorg
kunt u bij WegWijZer terecht.
Vragen als: "hoe schrijf ik me in
voor een huurwoning, hoe lang is
de wachttijd", kan de consulent

aan de balie beantwoorden, maar
ook: "ik wil hulp bij het wassen
en aankleden, waar moet ik dat
aanvragen"; "ik wil in aanmer-
king komen voor een gehandicap-
tenparkeerkaart, hoe vraag ik dit
aan" of "ik wil graag vrijwilligers-
werk gaan doen, kunnen jullie
daarin bemiddelen." De consu-
lent beantwoordt de vraag
meteen of gaat op zoek naar in-
formatie voor de klant. Ook kan
hij/zij aanvragen verzorgen bij
bijvoorbeeld het Regionaal Indi-
catie Orgaan (RIO). Tot nu toe
moet u voor dergelijke zaken
naar verschillende plekken,
straks worden deze diensten over-
geheveld naar dit nieuwe meld-
punt. Is een vraag niet onder één
noemer te vatten of is ondersteu-
ning bij een keuze gewenst?
De consulent neemt dan even
wat meer tijd. Behalve een balie
is er ook een spreekkamer. Even-
tueel is ook huisbezoek mogelijk.

Stand van zaken

De opening van het portaal Weg-
WijZer vindt eind dit jaar plaats.
Het loket is nu in aanbouw in De
Wehme en de sollicitatieprocedu-
re om een geschikte consulent te
vinden, is in volle gang. Meer in-
formatie over de openingstijden,
het telefoonnummer en de Weg-
WijZer-website waar ook veel in-
formatie op moet komen, volgt
later.

Weet wat je te doen staat, als het om geweld gaat!
Straatgeweld valt niet te accepte-
ren, maar het komt voor. En elke
keer dat het gebeurt, is een keer
teveel. Om allerlei redenen wor-
den mensen op straat bedreigd,
geslagen en in sommige gevallen
zelfs ernstig mishandeld. Soms
speelt drank een rol. Soms gaat
het fout als iemand met een
groep vrienden op stap is en stoer
wil doen. En soms is er geen enke-
le aanwijsbare oorzaak. Hoe dan
ook, voor het slachtoffer is straat-
geweld (zoals alle vormen van
geweld) een ervaring die hij of zij
nooit vergeet. Een klap op straat

kun je een leven lang voelen.
Daarom moeten we als we geweld
op straat tegenkomen onze ogen
hier niet voor sluiten! Gewoon
doorlopen en doen of er niets aan
de hand is, is het ergste wat u
kunt doen. Soms kunt u er name-
lijk voor zorgen dat dergelijk
geweld stopt.

Hoe?

Bent u getuige van geweld op
straat? Bel altijd eerst alarmnum-
mer 1-1-2. Dan weetje dat er hulp
onderweg is. Kijk dan of er ande-

re mensen in de buurt zijn die u
kunnen helpen het geweld te
beëindigen. Probeer gezamenlijk
de dader af te leiden en het
slachtoffer te bevrijden. Let wel
goed op of er geen wapens in het
spel zijn. Ziet u niet direct andere
mensen, maak dan lawaai om de
aandacht van anderen te trekken.
U kunt er de dader ook mee in
verwarring brengen. Is de dader
weg of gepakt, help dan het
slachtoffer. En tot slot: onthoud
de kenmerken van de dader.
U kunt het signalement ook al
doorgeven als u 1-1-2 belt.

- [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]

De gemeenteraad vergadert op 23
september a.s. om 20.00 uur be-
sluitvormend. U bent van harte
welkom deze openbare vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:

• Gemeentelijke herindeling Bronck-
horst, mondelinge toelichting
stand van zaken

• Wijziging regeling Regio Steden-
driehoek ten behoeve van de nieuw
te vormen GGD

• Verzoek om planschadevergoeding
ex artikel 49 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening

Hieronder zijn enkele onderwer-
pen nader belicht.

Wijziging regeling Regio Ste-
dendriehoek
De GGD van de regio Stedendrie-
hoek en de GGD van de regio
Achterhoek gaan fuseren. Daarom
is het nodig dat de Regeling Regio
Stedendriehoek wordt aangepast
om deze fusie formeel juridisch
mogelijk te maken.

Verzoek om planschadevergoe-
ding
Burgemeester en wethouders ver-
zoeken de gemeenteraad om een
bedrag van € 1.500 beschikbaar te

stellen. Met dit bedrag kan een ex-
tern bureau de opdracht krijgen
om over een verzoek om planscha-
devergoeding te adviseren. Het
gaat in dit geval om een verzoek
om planschadevergoeding die
voort zou vloeien uit de vaststel-
ling van het bestemmingsplan
"Werkveld-Oost".

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u of
het gemeentebestuur van belang
kan zijn. Er is één uitzondering: u
mag geen onderwerp aan de orde

stellen dat op de agenda staat. U
kunt u uiterlijk donderdag, de
dag van de raadsvergadering, tot
16.00 uur aanmelden bij de grif-
fier, de heer G. Limpers, onder op-
gave van het agendapunt waaro-
ver u wilt spreken.



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
• Lindese Enkweg l, voor het vernieuwen van een bergruimte, datum ontvangst:

3 september 2004

Deze bouwaanvraag 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
• Strodijk 17, voor het verbouwen van een woning, vrijstelling voor: overgang van

agrarische- naar woondoeleinden, hoogte binnendeuren en plafondhoogte

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Burg. Galleestraat 42, voor het plaatsen van een zonnecollector en vernieuwen

van een schutting, vrijstelling voor: hoogte
• Koekoekstraat 2 in Vierakker, voor het bouwen van een bergruimte, vrijstelling

voor: overgang van agrarische- naar woondoeleinden
• Margrietlaan 7, voor het bouwen van een carport, vrijstelling voor: hoogte

M o n u m e n t e n v e r g u n n i n g e n
• Strodijk 17, voor het verbouwen van een woning

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het houden van een oud- en nieuwfeest in de nacht

van 31 december op l januari in sporthal 't Jebbink.
• Vergunning verleend voor het plaatsen van kerstbomen langs de Dorpsstraat-

Zutphenseweg, Burg. Galleestraat, Raadhuisstraat en Nieuwstad van 6 t/m 31
december 2004, het plaatsen van een kerstklok en kerstboom op het gazon voor
de NH-kerk in Vorden en het houden van een kerstmarkt op 18 december van
12.00 tot 19.00 uur op het marktplein in Vorden.

• Vergunning verleend voor het houden van een spelletjesochtend voor
peuterspeelzaal Ot en Sien op zaterdag 2 oktober van 08.00 -14.00 uur

• Vergunning verleend voor hét houden van de open dagen van Pompoenerie
Tonda Pandana op 18 en 19 september van 10.00 tot 16.00 uur op de Oude
Zutphenseweg 5a in Vorden.

V e r k e e r s b e s l u i t
Om de verkeersveiligheid te vergroten hebben burgemeester en wethouders
besloten een voorrangsregeling in te stellen op de volgende zes
spoorwegovergangen:
• Gazoorweg, voorrang voor bestuurders komende vanuit westelijke richting
• Oude Zutphenseweg, voorrang voor bestuurders komende vanuit westelijke

richting
• De Leuke, voorrang voor bestuurders komende vanuit noordelijke richting
• Kostedeweg, voorrang voor bestuurders komende vanuit noordelijke richting
• Eikenlaan, voorrang voor bestuurders komende vanuit noordwestelijke richting
• Brandenborchweg, voorrang voor bestuurders komende vanuit noordelijke

richting

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 en de sector
samenleving (alleen vergunningen algemeen).

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de open dagen van Pompoenerie Tonda Panda geldt er op de Oude
Zutphenseweg tussen de Van Lennepweg en de Hamelandweg van 18 september
08.00 tot 19 september 20.00 uur een parkeerverbod.

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 van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel
19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan
'Buitengebied 1982' voor het vernieuwen van een woning op het perceel
Heyendaalseweg l.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
16 september t/m 13 oktober 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.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 . 1 9 W m )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 17 september t/m 29 oktober 2004 ter inzage (zes weken) een melding artikel
8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:

• Polycomp B.V., Handelsweg 7, 7251 JG Vorden van 15 september 2003,
ingekomen 22 september 2003, waarbij de BV meldt dat een aantal machines
worden bijgeplaatst op het perceel plaatselijk bekend Handelsweg 7 in Vorden.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 17 september 2004
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan
de'Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als
bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuurrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 . 1 9 W m )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 17 september t/m 29 oktober 2004 ter inzage (zes weken) een melding artikel
8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Vitens Gelderland, Postbus 23, 6880 BC Velp, ingekomen l september 2004,

waarbij hij meldt dat jaarlijks circa 23 m3 regeneraat (afvalwater) op het riool
wordt geloosd, op het perceel plaatselijk bekend Wientjesvoortseweg
ongenummerd in Vorden.

De wijzfging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende
vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden
evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot
toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 17 september 2004
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan
de Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als
bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuurrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 . 41 W m )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang
van 17 september tot en met 15 oktober 2004 ter inzage de meldingen artikel 8.41
Wet milieubeheer van:
• Veevoederhandel H. Vlogman, Zutphenseweg 125, 7251 DP Vorden voor het

veranderen van een veevoederhandel, volgens het Besluit opslag- en
transportbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Zutphenseweg 125 in Vorden.

• Ecotrans BV, Ambachtsweg 18, 7251 KW Vorden voor het veranderen (het in
gebruik nemen van een spuithok en straalruimte) van een transportbedrijf met
eigen werk- en wasplaats en een afleverpunt motorbrandstof, volgens het Besluit
opslag- en transportbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Ambachtsweg 18 in Vorden.

• Gemeente Vorden, de Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden voor het veranderen van
een sporthal, volgens het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend het Jebbink 13 in Vorden.

• Timmerbedrijf Maandag, Lankhorsterstraat 18a, 7234 SR Wichmond voor het
veranderen (verplaatsen van een container voor zaagsel en stof) van een
timmerbedrijf, volgens het Besluit bouw- en houtbedrij ven milieubeheer, op het
perceel plaatselijk bekend Lankhorsterstraat 18a te Wichmond.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - b es l u i t ( a r t . 8 .24 Wm)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 17 september t/m 15 oktober 2004 ter inzage het ontwerp-besluit voor het op
verzoek van vergunninghouder aanpassen van de milieuvoorschriften van de
milieuvergunning van:
• Polycomp B.V., Handelsweg 7 in Vorden, adres van de inrichting: Handelsweg 7,

kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie M, nr. 1301

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voorschrift 13.1.1 van de milieuvergunning van Polycomp B.V. van 9 april 2002 als
volgt te wijzigen: De zinsnede 'De daarbij toegestane gezamenlijke hoeveelheid
bedraagt 4125 kg.' wordt vervangen door 'De daarbij toegestane gezamenlijke
hoeveelheid bedraagt 10.000 kg.'

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
16 oktober 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 16 oktober
2004.

U kunt nu iets doen voor de Zonnebloem!
Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip. Stort uw bijdrage op giro 145.

Namens onze passagiers: hartelijk dank.
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Vanaf nu besteden de weekbladen Contact en het
Zelhems journaal wekelijks ruim aandacht aan de
gemeenteraadsverkiezingen van Bronckhorst i.o.
op 17 november.

Het maakt wel degelijk uit wie Bronckhorst gaan
besturen. De ene partij zal bijvoorbeeld veel
willen investeren in milieu, de ander heeft veilig-
heid het hoogst in het vaandel, de derde het be-
drijfsleven. Meeste stemmen gelden, dat gaat nog
steeds op.

1.1 AAN HET WOORD
We kennen straks niet meer elke politiek actie
Bronckhorster persoonlijk, en niet ieder gemeente-
raadslid zal heel Bronckhorst kennen, zeker niet in
het begin. Dat betekent dat de toekomstige gemeente-
raadsleden meer uit de samenleving moeten horen,
willen ze zich sterk maken voor onze belangen.

Maar om te beginnen moet de samenleving meer van
de politieke partijen horen. Waar staan ze voor, waar
willen ze aan werken in Bronckhorst, hoe denken ze
hun mooie woorden waar te maken. Tot de verkie-
zingen van 17 november laten wij ze aan het woord.
Op 17 november bent u aan de beurt.

Normaal is uw stem vier jaar geldig, maar dit is een
tussentijdse verkiezing voor een nieuwe gemeente.

De volgende verkiezingen zijn pas in maart 2010.
Uw stem blijft dus meer dan vijfjaar geldig!

1.2 WIE ZWIJGT
Het is in herindelende gemeenten een bekend feno-
meen dat maar weinig burgers zin hebben om naar de
stembus te gaan om vervolgens spijt te hebben.

Want in de loop van het nieuwe jaar zult u steeds
vaker merken hoe belangrijk het is dat burgers en ge-
meentebestuur contact met elkaar hebben, dat ze van
elkaar weten waar ze mee bezig zijn, wat er belangrijk
is. Bronckhorst is niet af, Bronckhorst komt net kijken!

De Achterhoek wordt wel 'het Florida van Nederland'
genoemd. Steeds meer mensen komen hier om te ge-
nieten van de natuur en de rust, van de gemoedelijke
sfeer, van de mooie landgoederen, de bijzondere acti-
viteiten.

De economie trekt hier momenteel sneller aan dan in
de rest van ons land. Dat vraagt om een goed bestuur
en betrokken Achterhoekers. Hier geldt: wie zwijgt,
stemt toch!

Veiligheid
Veiligheid is een woord dat heel hoog scoort op de landelijke politieke agenda's. Maar ook in
Bronckhorst de grote mooie plattelandsgemeente, is de (onveiligheid wel eens aan de orde.
Over het algemeen is het hier goed toeven. Er gebeurt maar weinig, zo wordt dikwijls gezegd.
Onze gemoedelijkheid, de rust, de ruimte, ons 'noaberschap'en natuuriijk de sociale controle
zorgt al voor een veilig, goed leefbaar Bronckhorst Waaraan denken de zes politieke partijen
dan als ze het over vettigheid hebben? Wat vinden ze het meest belangrijk? Waaraan willen ze
straks 'onze belastingcenten' uitgeven? Oftewel: aan welke aspecten van veiligheid zouden de
TK»tttM>fry partffi»?! «VJT tijd, matilcy^riit fii aandtKÜlt wlll*** hgstedgit.

PvdA: Begrip onveiligheid speelt
steeds grotere rol
"Veiligheid is iets waar je heel verschillend over kunt
denken. Hoe veilig voel je je?" Joop Rutten van de PvdA
heeft wel ideeën over zaken die belangrijk zijn voor de
veiligheid. "Als gemeenteraad moetje in elk geval maxi-
male grip willen hebben op mogelijke maatregelen."

"Twintig jaar geleden was veiligheid
amper een politiek onderwerp", stelt
Rutten. "Volgens mij leeft het nu
sterker omdat mensen steeds dichter
op elkaar wonen." Bronckhorst i.o.
heeft wat dat betreft de ruimte.
"Maar de maatregelen die de rijks-
overheid heeft opgelegd na rampen
als Volendam en Enschede, gelden
ook hier. Gebouwen waar veel men-
sen bij elkaar komen moeten vol-
doen aan bepaalde eisen.

De uitvoering daarvan wordt in de
nieuwe gemeente Bronckhorst i.o. af-
gerond. Een deel van die maatrege-
len bestaat uit het in kaart brengen
van de activiteiten van bedrijven in
de gemeente. Omwonenden voelen
zich veilig als ze weten wat er in een
fabriek gemaakt wordt. Je weet waar
je aan toe bent bij een bedrijfsongeluk."Het verkeer is wat de
PvdA betreft ook een belangrijk onderdeel van veiligheid.
Rutten: "Verkeersonveilige situaties kun je soms moeilijk in-

schatten. Als ergens een ongeluk gebeurt, is er altijd wel ie-
mand die zegt: 'dat had ik altijd al gedacht'. Welke verkeers-
maatregel je ook neemt, mensen mogen nooit het idee krij-
gen van 'burgertje pesten'. Trouwens, over zaken als ver-
keerscontroles beslist een gemeente niet zelf. Bovendien me

ten mensen soms ook met twee ma-
ten: als er te hard door het dorp wordt
gereden roepen ze om meer snel-
heidscontroles, maar als ze dan zelf
worden geflitst, is het opeens kin-
derachtig. Dan zou de politie zich
met belangrijker zaken moeten bezig-
houden."

Rutten noemt nog een aspect van vei-
ligheid dat de PvdA belangrijk vindt:
vandalisme. "Als zitten we hier niet in
de grote stad, toch kun je een en ander
doen om vandalisme te bestrijden. Dat
begint bij opvoeding in het gezin en in
het onderwijs. Geef daarom goede
voorlichting, ook op scholen. Wat meer
tolerantie zou ook helpen, denk ik.

Waar de ene groep om een jeugd-
honk vraagt, klaagt een ander weer
dat het wel erg dicht bij zijn woning

is. Mensen mogen best wat meer begrip voor elkaar tonen.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat de onderlinge tole-
rantie ook weer groter wordt. Daar zet de PvdA zich voor in."

Blijf op de hoogte enidjk ook OP: http://www.ideaal.org
Radio Ideaal zorgt tot aan de verkiezingen dagelijks voor achtergronden bij het politieke nieuws onder meer
tussen 17.00 -19.00 uur, en op maandag t/m donderdag ook van 22.00 - 23.00 uur.
Uitgebreide tijden en programma's staan op de website. De zender is te vinden op:
FM 105.1, FM 105.8 en FM 1065.

http://WWW.COntaCt JU Voor meer informatie over deze krant.

http://www.bronddiorst.nl
Er is al het een en ander te vinden op de website van de toekomstige gemeente. Kijk bijvoorbeeld eens naar de foto's
van de bouw van het tijdelijke gemeentehuis.

Z.OZ.

BRONCKHORST Hengelo Strenderen rdrn A-lht-m Hummclo & Kt-ppcl
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GroenLinks: Verkeersveiligheid voor fietsers
GroenLinks denkt bij veiligheid in Bronckhorst
vooral aan verkeersveiligheid. "We hebben een
landschap dat zich bij uitstek leent voor fietstoch-
ten. Daarom moeten we maatregelen treffen om
de veiligheid van fietsers te verbeteren", vindt Roei
Martens van GroenLinks.

Roei Martens stelt dat momenteel alles moet wijken
voor de auto. "Natuurlijk kun je in een landelijk gebied
als het onze moeilijk zonder auto. Alles ligt ver uit el-
kaar. Maar GroenLinks wil toch meer aandacht voor
fietsers. We willen bijvoorbeeld een parkeerverbod op
fietsstroken instellen, want met auto's op de fietsstrook
krijg je alsnog verkeersgevaarlijke manoeuvres."

Ook de situaties op de vele rotondes is Groen Links een
doorn in het oog. Martens: "Het maakt niet uit in welke
gemeente je fietst: op elke rotonde geldt een andere voor-
rangsregeling. Stel overal dezelfde regels in. Dat kost wei-
nig en is wel zo veilig."

Er moeten ook meer fietspaden komen vindt GroenLinks. "En, omdat je vaak
in afgelegen of bosrijke gebieden fietst, moetje de veiligheid vergroten door
kleine lantaarnpalen langs deze fietspaden te zetten."

Te veel verkeer in dorpskernen zorgt eveneens voor gevaarlijke situaties. "Hum-
melo en Vorden zijn daar 'goede' voorbeelden van. Met rondwegen zou het ver-
keer uit de kernen gehouden moeten worden, maar in Vorden werkt het niet
zo goed. Misschien is het te onbekend? Een probleem dat we zeker onder de aan-
dacht willen brengen." Martens is trouwens geen echte voorstander van rond-
wegen. "Het landschap wordt in zekere mate aangetast. Maar aan de andere
kant: veiligheid is nog belangrijker. Eigenlijk moet je proberen het verkeer uit
de dorpen te weren en het landschap zo min mogelijk te beschadigen."

Gezien de grootte van de gemeente Bronckorst hecht GroenLinks aan een goed
vervoersnet. Martens: "Daar schort momenteel het één en ander aan. In Laag-
Keppel hebben ze geregeld dat je als fietser op de bus kunt overstappen.

Dat wordt in de volksmond de 'hup' genoemd. Je kunt er gemakkelijk je fiets
stallen. Nu nog wat meer bussen die wat vaker rijden. Dat is iets om met de ver-
voersdiensten te overleggen."

Als de overheid zorgvuldig met de leefomgeving omgaat, stimu-
leert dat mensen om zelf ook verantwoordelijkheid voor hun om-
geving te nemen. "En dan wordt het ook veiliger" stelt Loek Kem-
ming van de WD. "De betrokkenheid met elkaar, ons sterke 'noa-
berschap' moet je in stand houden en zonodig verscherpen. Het
schept een goed sociaal milieu en daarmee een gevoel van veilig-
heid. Bij een goed bestuur bloeit de veiligheid van de burger op."

Goed voorbeeld doet goed volgen is de strekking van Kemmings betoog.
"Een gemeente kan zorgvuldig afval ophalen, afdoend reageren op van-
dalisme, graffiti verwijderen, enzovoort. Dat stimuleert burgers om ook

CDA:
Lik-op-stuk beleid
heeft zich bewezen
Het CDA is voorstander van hand-
haven, dus niet gedogen. Handha-
ven van de regels zorgt eveneens
voor meer veiligheid. Lijsttrekker
Ab Boers is er duidelijk over. "Kijk
maar naar het lik-op-stuk beleid
van bureau Halt, het heeft zich be-
wezen. De politiek moet zorgen
dat dit bureau zich kan blijven be
wijzen."

Overleg met politie heeft wat Ab
Boers betreft voorrang. "De ge-
biedsgebonden agent oftewel de
herkenbare wijkagent is bekend in
de dorpen en bij de winkeliers. Het
contact met jongeren is nu ook
voldoende, en dat moet zo blij-
ven." Bestrijding van vandalisme
en overlast is een belangrijke fac-
tor die het gevoel van veiligheid
vergroot. Boers: "Neem de disco-
bus, een prima instelling waarmee
jongeren vanuit uitgaanscentra
weer naar hun woonplaats ge-
bracht worden. Alle plaatsen heb-
ben van tijd tot tijd overlast als
jongeren midden in de nacht weer
worden afgeleverd. Zet dan gericht
politie in. Hier heeft de wijkagent
tot taak om politie van buitenaf in
te lichten over de situatie in de
kernen. De wijkagent weet wat er
speelt en hoe je de mensen het
beste kunt benaderen."
Veiligheid in het verkeer is even-
eens gebaat bij handhaving van
verkeersregels. "Niet direct door
meer snelheidscontroles, dat zou
van ons best wat minder mogen.

De afgelopen tien jaar is er heel
veel aandacht voor verkeersveilig-
heid geweest. Verkeerssituaties
zijn verbeterd, maar je moet er
niet in doorschieten; voor we nóg
een drempel of plateau aanleggen
moeten we heel goed zoeken naar
andere mogelijkheden. We krijgen
namelijk signalen dat deze maat-
regelen op den duur gaan irrite-
ren."
Boers vindt Bronckhorst i.o. een
betrekkelijk veilig gebied. "Laten
we dat zo houden. Zorg dat de po-
litie zichtbaar is in Bronckhorst.
Stel burgers zó veel mogelijk op de
hoogte hoe ze inbraak kunnen
voorkomen. Let er op dat je geen
afgelegen paadjes of bosjes creëert
als je (nieuwe) woonwijken in-
richt. En let op de fietsroutes naar
scholen. Kinderen moeten ook in
de donkere maanden veilig naar
school of huis kunnen fietsen."

hun verantwoordelijkheid te nemen." De WD vindt dat de rol van de
overheid niet te groot mag worden. "De overheid moet 'slank' blij-
ven, zich niet teveel met alles bemoeien."

Hulpdiensten spelen een belangrijke rol bij hoe veilig mensen zich
voelen. Kemming: "Er is genoeg blauw in Bronckhorst i.o. Alleen is
het in de kernen niet goed zichtbaar. Wij pleiten niet voor meer po-
litie, maar wél voor zichtbaar aanwezige en telefonisch goed bereik-
bare politie. Zelf heb ik wel eens opgebeld, en ben ik vervolgens net
zolang doorgeschakeld tot ik uiteindelijk een bureau in Apeldoorn
aan de lijn had. Hier moeten we zeker wat aan doen."

Kemming vindt dat politie, brandweer en ambulance bij calamitei-
ten snel ter plaatse zijn. "Het is belangrijk dat burgers weten dat ze
op hulpdiensten kunnen rekenen." Voor ambulances is Bronckhorst
deels afhankelijk van andere gemeenten. "Ambulances komen uit

Zutphen of Doetinchem. Mijn ervaring is dat ze snel ter plaatse zijn. Voorwaarde is dat wij het gebied goed ont-
sloten houden voor verkeer. Talloze drempels, paaltjes en versmallingen belemmeren ook de hulpdiensten."

De auto is voor de WD een belangrijk vervoermiddel in het landelijke gebied. "Ook hier geldt: verkeersdeelne-
mers horen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. We kunnen niet alles afbakenen. Bij mobiliteit hoort
nu eenmaal een stukje onveiligheid. Dat kan je voor een deel wegnemen door bijvoorbeeld rondwegen aan te
leggen en door de maximum snelheid te handhaven."

let de veiligheid en het veilige gevoel tussen de
oren' zit het in Bronckhorst aardig goed, vindt
Gewit Averesch van de CU/SGP. "Het scheelt dat
je hier een plattelandsgemeente bent met alle-
maal kleine dorpjes. Om te weten wat er leeft en
om dat dichterbij de politiek te brengen, stellen
wij voor om in elke grotere kern een dorpsraad
op te richten."

Een dorpsraad signaleert tal van zaken die de bewo-
ners van Bronckhorst bezig houden, ook als het gaat
om (on)veiligheid. Averesch: "We werken hierover
momenteel plannen uit. Zo'n dorpsraad zou dan
moeten bestaan uit vrijwilligers die geen lid van een
politieke partij zijn. Anders krijg je misschien belan-
genverstrengeling."

SPECIALISMEN
Wat betreft de hulpdiensten wil Averesch de brand-
weerkazernes in de verschillende gemeenten in-
standhouden. "Maar centraliseer de specialismen. Ik
bedoel daarmee dat bijvoorbeeld Steenderen een
duikploeg zou kunnen hebben, omdat deze kern zo
dicht bij de IJssel ligt. De brandweer van Hengelo en
Vorden hebben een wagen die ingezet kan worden
als er ergens bosbrand is. Daarnaast is er per grote
kern ook een groep mensen nodig die bij reguliere
brand- en ongevallen kan helpen."

politie speelt
veiligheid. "Maar", benadru
een goed politieapparaat m<
verantwoordelijkheid nemei
is er voldoende blauw in Bronckl
is alleen onvoldoende zichtbaar
dat een agent de wijk in gaat, d«
nen, en snel aanwezig is bij noodgevallen. Als de po-
litie er binnen vijf minuten is, is dat de beste mond-
tot-mond reclame. Wanneer mensen zich veilig voe-
len, zijn ze ook eerder geneigd eens een foutje door
de vingers te zien." Alles bij elkaar ziet Averesch geen
dringende veiligheidsknelpunten in Bronckhorst.
"Dat moeten we straks van geval tot geval bekijken."



DINSDAG T/M ZATERDAG

Bospeen
per bos

Koolrabi
2 voor ...

Witte druiven
kilo

0.79
0.89

1.25
Zoete appels
voor stoven

2 kilo

Zuurkool
per 500 gram

2.50
0.79

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

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES

De salade van deze week
is deze keer onze heerlijke

FARMER SALADE
250 gram NU van 1,99 voor

€1.50
i Dagelijks snijden wij een heerlijke

fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!

ïï-'i-» -V-
'i1»

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

-X TUINONTWERP -:•:-
TUINAANLEG (RENOVATIE)
# TUINONDERHOUD -#-

-#- (SIER)BESTRATING *
-:•:- VIJVERS -*-

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

Fax: (0575)44 17 15

Anja Huetink
H. van Bramerenstraat 11
7251 XH Vorden
Tel. 06 - 47 88 66 75
huetinkanja@hotmail.com

De juridisch specialist voor deze regio.

Betrouwbaar en betaalbaar.

Voor al uw juridische aangelegenheden op
o.a. de gebieden van:
Bestuursrecht
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheid
Contracten

Voor nformatie zie:
www.lmlinaiis-iuridisch-adviesburcau.nl
info(üihormans-iuridiscri-advicsbiireau.nl
Telnr: 06-2002 0186 (maandag gehele dag, di. t/m do na 18.00 uur).

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Wegens
festiviteiten

van de
jubileum-
commissie

is er
DEZE MAAND

GEEN
KAARTEN

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in e«n oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DM C borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

,1 ;P /"',(|b «^ C •

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

PRAKTIJK
VOOR DE CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve werking
voor de algemene gezondheid en is zeer rustge-
vend om te ondergaan.

Het is een behandelmethode voor allerlei klachten,
zoals:

- hoofdpijn
- rug/nekklachten
- slapeloosheid
- huidklachten
- depressie
- menstruatieklachten
- stress
- maag- en darmklachten, enz.

Behandeling wordt vergoed door verschillende
zorgverzekeraars.

Lid van beroepsvereniging De Zhong

Voor meer informatie of een behandeling op af-
spraak:
SHIATSUTHERAPEUT J. SCHOLTZ

Ruurloseweg 95
Vorden
Tel. (O575) 55 65 OO

DEUREN, DEUREN EN
NOG EENS DEUREN!

Het plaatselijk

nieuws in

Weekblad

Contact

verhoogt de

waarde

van uw

advertentie!

Op de reeds vernieuwde serie
binnendeuren 10% korting.
Op voordeuren 3-puntssluiting
gratis.

Aanbiedingen
geldig tot
1 oktober 2004

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

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

www. streekbouwmaterialen.nl



m aktie
Nu hebben we

de ruimte

U mag kiezen

AH Hengelo
in akti

uit een veel groter aanbod
Zoekt u iets van Aviko?

bij ons Uitzoeken maar!

Wij hebben zelfs een

in ons assortiment

Bij elke € 1O,OO een gratis zegeltje. Met 2O 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!

AVIKO PATAT FRITES kg 99

EDET FRIENDLY TOILETPAPIER
pak 24 rol

van 8.37 voor

SUPER AARDAPPELEN
2 zakken è 10 kg

voor

SHOARMA VLEES

van 7.29 voor5
I I I

SUN VAATWASTABLETS
2 doos a 32 stuk

van 13.18 voor 10.
Je blijft je verbazen!

Gun je zelf het grote voordeel van Albert Heijn

GALL^GALL
GROLSCH

PILSNER 24 Flesjes

2 kratten voor excl.
statiegeld

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

Oh HENGELO (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



Open dag hondenschool KC Zutphen e.o.

Zaterdag 18 september a.s. van
Jl.OO uur tot 16.00 uur organi-
seert KC Zutphen e.o. een gezel-
lige open dag voor baasjes én
honden, waar van alles te doen
en te beleven valt.

Om l1 uur zal de wethouder het
nieuwe trainingsveld ludiek ope-
nen, waarna demonstraties en
workshops volgen van alle takken
van hondensport die door KC
Zutphen-leden beoefend worden.
Aan de workshops kunnen ook
honden en baasjes meedoen, die
nog helemaal ongeoefend zijn.
Juist een goede gelegenheid om

eens kennis te maken met flyball,
behendigheid of gehoorzaamheid-
training. Er zal een keuring wor-
den gehouden van ras- en rasloze
honden en zelfs een heuse Zes-
kamp. Hieraan kunnen getrainde,
ongetrainde, jonge, oude, grote,
kleine, kortom honden (en baas-
jes) in alle soorten en maten mee-
doen. Vooral voor kinderen is dit
een fantastisch programma-onder-
deel, en zullen er fraaie prijzen te
verdienen zijn. Ook aan de inwen-
dige mens/hond is gedacht. Op het
terras zijn voor de mensen koffie,
thee, frisdranken, broodjes e.d.
verkrijgbaar tegen een kleine ver-

goeding. De honden kunnen proe-
ven van verschillende soorten hon-
denvoer.

Entree en deelname zijn gratis.
Men kan zich ter plekke aanmelden
om aan de verschillende programma-
onderdelen deel te nemen. Locatie:
achter wijkgebouw De Brug op de
hoek van de Thorbeckesingel en
de Emmerikseweg, tegenover de
skatebaan.

Voor meer informatie kan men
kijken op www.kczutphen.nl of
bellen met Hellen van Veen (0573)
42 12 96.

Een bijzondere verzameling
voor op het terras

De vlammende bladkleuren van de Leucothoe vrolijken de herfst en winter op

schien lastig, de plant zelf is dat
helemaal niet. Wie zich niet laat
afschrikken, merkt dat deze plan-
ten heel wat in hun mars hebben.
Naar de herfst toe verkleuren de
bladeren van de verschillende Leu-
cothoe's naar mooie rood- of bruin-
tinten. Een kleur die ze hele win-
ter behouden.

De rode takjes doen het goed in
kerststukjes, maar ook in andere
bloemstukjes misstaan de stevige,
lichtglanzende bladeren niet.

Naar het voorjaar toe lopen de jon-
ge scheuten weer mooi uit. De
bloei is in mei. De trosjes met wit-
te urnvormige bloemetjes verra-
den dan dat de Leucothoe familie
is van de heide.

GEMAKKELIJK
Leucothoe's zijn gemakkelijk. Ze

verdragen zowel zon als schaduw.
Ze houden alleen niet zo van
tocht.

Zorg voor voldoende water. Ook in
de winter kunnen planten door
een combinatie van zon en wind,
uitdrogen. Een laagje met schors-
snippers beschermt de grond te-
gen uitdroging en gaat onkruid-
groei in de pot tegen. Bovendien
helpt het om de grond zuur te
houden, want Leucothoe's houden
van een ietwat zure grond. De
planten zijn goed winterhard.

MEER
Natuurlijk zijn er meer mooie
bladhoudende planten voor het
herfst- en winterterras. Alleen al
binnen de eigen familie van de
heide zijn Pieris, Pernettya en
Gaultheria met de mooie rode bes-
jes dankbare terrasplanten.

Bruid in de kreukels

Een bijzondere verzameling
van planten met verschillende
bladkleuren verlevendigt het
terras in het najaar en de win-

ter. Deze combinatie van
Leucóthoe's in verschillende
kleuren is heel subtiel.

Zeker wanneer er een stilleven van
wordt gemaakt met emmers en
potten in een zelfde staalgrijze
kleur. De naam Leucothoe is mis-

Dat is de nieuwste tendens in
de bruidsmode die geshowdd
wordt op maandagavond 20
september a.s. in 'de Hanzehof
te Zutphen. In samenwerking
met tal van andere specialisten
organiseert Bruidsmode Covers
Zutphen voor de 40ste keer
deze bruidsshow.

Voor de aanstaande bruid is er
weer veel nieuws te zien, zoals:
Avant-gardistische bruidsmodel-
len met kreukeffecten, romanti-
sche taft-japonnen met boa's van
organzablaadjes, sportieve broek-
pakken in voile en exotische
bruidscreatie's in aarde tinten.
Voor de bruidsjonkertjes o.a. drie
delige kostuumpjes en vertederen-
de jurkjes voor bruidsmeisjes.
Walle Tempelman Mannenmode
toont het laatste nieuws voor de
bruidegom, dus alle reden voor de
heren om ook mee te gaan.

Natuurlijk worden de bruidsmoe-
ders ook niet vergeten, Pijnappel
neemt een selectie van de nieuw-
ste japonnen en pakjes voor hen

mee. In de diverse standjes is weer
van alles te zien: Gemeente
Zutphen en Eden Hotel informeert
u over stijlvol trouwen in de 18e
eeuwse Pauwenzaal. Klassieke Rol-
Is Royce, Bentleys en Jaguars uit de
jaren 1935-1986 van garage Groe-
nouwe. Ook stalhouderij/ camping
"de Goldberg" is met een room
witte glaslandauer aanwezig. Foto-
reportages van Willem Feith, di-
vers drukwerk van Wevo druk en
Resort Hotel Inntell vertelt u alles
over een geslaagd bruiloftsfeest,
Albert Bakker toont diverse video-
reportages, prachtige juwelen en
trouwringen in de stand van juwe-
lier Slotboom en niet te missende
vakkundig en artistiek gebortÜen
bruidsboeketten van kampioen
Fred Hietbrink.

Ga je binnenkort trouwen dan
mag je deze show niet missen. De
kaarten inclusief comsumptie en
verloting zijn te bestellen bij
Bruidsmode Covers Zutphen, tel.
(0575) 51 4418. Wacht niet te lang,
want vaak was deze show al dagen
van tevoren uitverkocht.



Kaartgroep 55+
Het nieuwe seizoen staat weer
voor de deur. Wil men een middag
gezellig kaarten. Dat kan op de
maandagmiddag vanaf 27 septem-
ber a.s. Er wordt gespeeld in de
Wehme. Men kan klaverjassen of
jokeren.
Opgave bij de heren Th. Eijkei-
kamp, tel. 55 28 18, G. Albrecht
55 36 49 of H. Heuvelink 55 11 89.

Voetbal

SVRATTI
Ratti Dames
Oeken l - Ratti l
Dit seizoen zal blijken hoever Rat-
ti zal komen in de derde klasse. De
eerste wedstrijd die op het pro-
gramma stond was uit tegen Oe-
ken. Ratti begon goed en fanatiek
aan de wedstrijd. Er werden mooie
kansen gecreëerd; het lukte echter
niet om deze te verzilveren. Oeken
zat in het begin nog niet lekker in
de wedstrijd, totdat hun midden-
veldster zichzelf mooi vrij speelde
en meteen met een afstandsschot
voor het openingsgoal zorgde. 1-0
Ratti probeerde de gelijkmaker te
zoeken, maar wederom was het
Oeken dat met een uitbraak de
stand op 2-0 zette.

In de rust kregen de dames een op-
peppend woord van de coach, met
effect, want na de rust was het Rat-
ti dat de wedstrijd domineerde en
weer in eigen hand leek te krijgen.
Het was echter weer Oeken dat wel
de kansen wist te benutten in te
genstelling tot Ratti. 3-0. Een eigen
doelpunt van Oeken zorgde voor
het keerpunt bij Ratti. 3-1. De du-
els werden weer meer gewonnen
en Oeken kreeg moeite met het
vechtende spel van Ratti. Het was
Rianne Meijerink die over de lin-
kerkant doorkwam en zelf het
klusje klaarde en met een prachtig
afstandschot zorgde voor de 3-2.
Ratti ging beseffen dat hier toch
echt wel een gelijkspel te halen
viel en ging op zoek naar de gelijk-
maker. Het geluk was echter niet
aan hun zijde en meerdere ballen
belande op de lat, maar de kansen
waren er zeker. Het fluitsignaal
kwam voor Ratti helaas te vroeg
wat een eindstand opleverde van
3-2. Ratti beseft en hoopt dat het
dit seizoen zeker leuk mee kan
draaien in de derde klasse. Deze
wedstrijd zijn de dames goed te-
rug gekomen van een achterstand
en daarmee hebben ze wel bewe-
zen dat de strijdlust om te winnen
zeker aanwezig is. Aanstaande
zondag zullen ze de strijd aangaan
thuis tegen Colmschate.

Ratti l- Colmschate l (dames)
Op zondag 12 september mochten
de dames van Ratti het opnemen
tegen Colmschate uit Deventer. In
het begin van de wedstrijd werd
duidelijk dat de organisatie bij
Ratti niet helemaal lekker liep.
Vooral via de vleugels konden de
dames uit Deventer kansen creë-
ren. In de 16e minuut resulteerde
dit in een doelpunt voor Colm-
schate. Twee minuten later ging
de bal echter aan de andere kant
in het doel: Rianne Meijerink gaf
een mooie pass op Genie Brum-
melman en zij maakte resoluut af,
1-1. Helaas kwam Colmschate even
snel als Ratti gelijk had gemaakt,
hierna weer op voorsprong. Colm-
schate wist in de rest van de eerste
helft goed te profiteren van de fou-
ten4Je werden gemaakt aan Ratti-
zijdè en de kansen te benutten.
Hierdoor ging Ratti met een 1-5
achterstand de rust in.

Na een pep-talk van trainer An-
toon Peters in de kleedkamer be-
gonnen de dames van Ratti goed
aan de tweede helft. Er werd aar-
dig gecombineerd en dit resulteer-
de ook in een aantal kansen en in
de 2-5. Hanneke Nijenhuis gaf een
pass richting cornervlag, waarna
via Rianne Meijerink, Marielle Pe-

ters met links kon intikken. Ook
na deze goal bleef Ratti goed voet-
ballen en deed Ratti niet meer on-
der voor de ploeg uit Colmschate.
Ciske Sipman, die bij afwezigheid
van de vaste keepster van Ratti on-
der de lat was gaan staan, hoefde
in de tweede helft dan ook niet
veel reddingen meer te verrichten.
Helaas was de achterstand in de
eerste helft al te ver opgelopen, zo-
dat het niet meer echt spannend
kon worden na rust. Het spel van
de tweede helft geeft wel weer goe-
de mogelijkheden voor de uitwed-
strijd van volgende week tegen de
Treffers uit Groesbeek.

PROGRAMMA
18 september
EGW 2 - Ratti 4; Almen BI - Ratti BI;
Ratti Cl - fc Twello C2

Zondag 19 september
ZW56 l - Ratti l; Vios B. 7 - Ratti 2;
Ratti 3 - Marienveld 3; de Treffers/
Kegro l - Ratti l (dames)

SOCH
Socii moets het de eerste competi-
tiewedstrijd opnemen tegen het
voor hun onbekende Barneveld.
Eigenlijk belachelijk dat een te-
genstander in deze klasse van zo-
ver weg moet komen terwijl erop
fietsafstand verenigingen van de-
zelfde klasse genoeg zijn. Kenne-
lijk leeft het milieu bij de KNVB
niet zo. Onder prachtige weersom-
standigheden werd een pittig par-
tijtje voetbal gespeeld. De gasten
waren stuk voor stuk net iets veller
in de duels.
Niet te min werden de goals een
net voor de rust en een halverwege
de tweede helft gescoord door
twee kapitale blunders door de So-
cii verdediging. Een foutieve bui-
tenspel geval en een bal door het
midden uitspelen ging hieraan
vooraf. De gasten lieten deze kan-
sen niet ontnemen en scoorden de
0-1 en 0-2.

Uitslagen 4/5 september
Holten Al-Socii Al: 6-1 '
WHCZC3-Socii Cl: 2-2
Doesburg D2 - Socii Dl: 11-0
Be Quick E4 - Socü El: 1-5
Zeddam Fl - Socii Fl: 3-10
Socii 2 - Zutphania 2: 2-3
Warnsveldse Boys 4 - Socii 4: 2-5
Socii 5 - Warnsveldse Boys 5:1-8

Socii deed goede zaken in en bij
voetbalvereniging Epse door een
4-1 overwinning de punten mee
naar Wichmond te nemen. Het
was van begin af een beter Socii
dat in de 20e minuut door een
kopbal van Bert Kranenburg op
een 1-0 voorsprong kwam. Dit was
echter van korte duur want bin-
nen de 5e minuut kwamen de gast-
heren weer op 1-1. Deze stand
bleef gehandhaafd tot aan de rust.
Niet ver in de tweede helft moest
spits Jeroen Arends het veld verla-
ten met een vevelende blessure
maar de rood/witte gasten lieten
het er niet bij zitten en met zijn
allen er een schepje er bij bovenop
pakte het goed uit en was men de
tweede helft gewoon de betere
ploeg. Door doelpunten van Bert
Kranenburg zijn tweede en derde
en een score van Henri Eggink
werd de eindstand op \A bepaald.

Uitslagen:
Wolfersveen Fl - Socii Fl: 2-9
Socü Dl - Erica '76 Dl: 0-8
Socii Cl - Warnsveld Cl: 3-1
SociiAl-LetteleAl:3-l
Schalkhaar 4 - Socii 2: 3-0
Socii 3 - HC'03 5:1-3
Socii 4 - Brummen 4: 2-4
de Hoven 5 - Socii 5: 7-2

Programma 18/19 september
Socü Cl - Baak Cl; Socü Al - Vorden
Al; Socii - VenK; Socii 2 - ABS 2;
Socü 3 - Baak 2; Be Quick Zutphen 7
- Socii 4; Socii 5 - Dierense Boys

WVORDEN
18 september
Vorden Al - Wilp AID: 2-2
Vorden BI - Voorwaarts T B2: 2-1

KL Dochteren Cl -Vorden Cl: 0-10
Vorden C2 - Eerbeekse Boys C3: 8-5
Warnsv. Boys Dl -Vorden Dl D: 24
Groessen D3 -Vorden D2:1-2
Vorden D3 - Zutphania D2: 3-3
Concordia-W E2 -Vorden El: 1-3
Vorden E2 - Pax E2: 0-5
Zeddam El - Vorden E3:0-8
Pax E4 - Vorden E4:1-2
Vorden E5 - Halle E2: 5-1
Vorden Fl - Warnsv. Boys Fl: 4-4
Warnsv. Boy F4 -Vorden F2:1-0
Vorden F3 - Be Quick Z. F2: 2-1
Vorden F4 - Brummen F4:1-7
Vorden F5 - Zelos F5: 7-0

19 september
Vosseveld l - Vorden 1:4-3
Lochem SP 2 - Vorden 2: 5-0
MvR 2-Vorden 3:4-1
Vorden 5 - Zutphen 3:4-2
Vorden 6 - SC Doesburg 5:1-2

Vosseveld - Vorden 4-3
Vorden had zich een betere start
van de competitie voorgesteld. Het
leed een 4-3 nederlaag in en tegen
Vosseveld. Het was een doelpun-
tenrijke wedstrijd en dat was ook
het enige aantrekkelijke van de
wedstrijd. Beide ploegen kreeg een
groot aantal kansen. Het spitsen-
trio van Vosseveld speelde zeer at-
tent en Vorden keek na drie minu-
ten voetbal al tegen een achters-
tand aan. Hugo van Ditshuizen
nam alle drie doelpunten van Vor-
den voor zijn rekening(hattrick).
Vorden miste de verdedigers Erik
Oldenhave en Erik Rakitov. Erik
Oldenhave zal naar het zich laat
aanzien een groot deel van de
competitie niet in actie kunnen
komen.

Vorden bleek in de beginfase niet
bij de les, want balverlies leidde in
de 3e minuut tot 1-0 achterstand.
De opbouw verliep bij Vorden
moeizaam, door dat een aantal
spelers niet goed in de wedstrijd
zat. Vosseveld beschikt over een
goed spitsentrio en de verdediging
van Vorden moest dan ook alle zei-
len bijzetten. In de 20e minuut
ontsnapte de linkerspits van Vos-
seveld en Rob Enzerink trok aan de
noodrem, wat naast een gele kaart
ook een strafschop kostte. 2-0

Vorden kreeg mogelijkheden om
de stand een beter aanzien te ge
ven, doch het kon het net niet vin-
den. In de 40e minuut werd een
doelpunt van Vorden afgekeurd
wegens het aanvallen van de keep-
er. Direct na de rust gaf Hugo van
Ditshuizen de doelman het nakij-
ken en deponeerde de bal binnen
de palen 2-1.

Even later was het opnieuw Hugo
van Ditshuizen die dicht bij een
score was, maar zijn omhaal trof
de lat. Vorden zette Vosseveld on-
der druk en het kreeg diverse goe-
de kansen. Dennis Wentink zag
zijn afstandsschot rakelings de lat
scheren. Een counter van Vos-
seveld betekende de 3-1 en even la-
ter werd het zelfs 4-1, weliswaar
een overduidelijk buitenspeldoel-
punt, maar dat deerde de Vossen
niet. Vorden stroopte de mouwen
op en dat resulteerde direct in een
aantal kansen. Bij een scrimmage
voor het doel van Vosseveld gaf
Hugo van Ditshuizen de bal de
laatste tik. 4-2 Vorden zette Vos-
seveld vast op eigen helft en oefen-
de grote druk uit op het doel van
Vosseveld. In de 88e minuut kopte
Hugo van Ditshuizen fraai de 4-3
binnen. In een alles of niets poging
van Vorden leek Rob Enzerink in
de blessuretijd de gelijkmaker bin-
nen te koppen, maar doelman
Kamperman redde weergaloos.
Een teleurstellende nederlaag voor
de geelzwarten.

Programma zaterdag 18 sept.
Zwaluwen toernooi voor F, E en D
teams; Socii AID - Vorden Al;
WHCZ B2 - Vorden BI; Vorden Cl -
Brummen C2; Loenermark C2D -
Vorden C2

Zondag 19 september
Vorden l - Trias l; Vorden 2 - Grol 4;
Vorden 3 - VIOD 3; Pax 6 -Vorden 5;

De Snoekbaars PC de Graafschap
Het jeugdkorps van de hengelaars-
vereniging "De Snoekbaars", be-
staande uit Mark Huetink, Luuk
Heuvelink, Tieme Gotink, Frank
Waenink, Carlos Waenink en de
begeleiders Rob Golstein, Rudy Ei-
kelkamp en Herman Waenink,
hebben in het Twentekanaal in
Delden een fraaie 4e plaats be-
haald.

Aan de seniorenwedstrijd in de
Berkel bij Almen deden 14 vissers
mee die samen 11920 gram vingen.

De uitslag was als volgt:
1. J.W. Golstein 4150 gram
2. R. Golstein 1950 gram
3. W. Vreeman 1770 gram

Zaterdag 11 september was er een
concour in Zelhem. Hier behaalde
lisette Bijenhof met Simply een 3e
prijs in de klasse LI met 157 punten.
Zondag 12 september was er ook
een dressuurconcour in Geesteren.
Hier behaalden de volgende combi-
naties een prijs: Marit Kouwenho-
ven met Sara een 2e prijs met 169
punten in de klasse LI. Elodie Stok-
man met Passe-Partout een 2e prijs
met 178 punten in de klasse Zl. Lis-
ette Bijenhof met Survivor een 2e
prijs met 179 punten in de klasse
Z2. Zondag 12 september was er ook
een samengestelde wedstrijd in
Gorssel. Daar behaalde Annemieke
Mulderije met haar pony Cardman
een mooie Ie prijs in de klasse L

Lever uw nieuwe in vóór maandag 9.00 uur vla e-mail:

info@contact.nl

Kleurworkshop
zeer populair
Histor heeft dit jaar tot nu toe
15 kleurworkshops gegeven.
Voor de tweede helft van het
jaar staan er nog ruim 20
workshops gepland.

Dat de workshops zeer populair
zijn blijkt uit het feit dat ze alle-
maal vol hebben gezeten en de re-
acties zeer positief zijn. Lees hier
twee reacties van deelnemers: "In-
spirerend om te zien en te horen
wat kleur allemaal niet kan doen.
Vooral in huis.

Een onopvallende hoek of donkere
openhaard in de kamer, wordt
echt onderdeel van het interieur,
mits je de juiste kleur gebruikt.
Hoe accessoires daar een sfeerver-
hogende rol in kunnen hebben.
Voor mij was de Histor Kleurw-
orkshop echt de eye-opener en te-
vens bevestiging dat je je gevoel bij
een kleurkeuze echt moet volgen
om het mooi te blijven vinden.

Want wie niet durft, die niet
kleurt!" zegt Marian Keijser, deel-
neemster Histor Kleurworkshop.
Saskia Bender uit Rotterdam was
een van de eerste deelnemers aan
de Histor Kleurworkshop.

Voor haar nieuwe huis wilde zij
zich oriënteren op het gebruik van
verschillende kleuren, terwijl toch
een eenheid van sfeer in het huis
zou ontstaan: "de cursus was heel
professioneel opgezet en heel ver-
helderend voor mij.

Door de collages leer je verassend
snel waar je eigen voorkeuren lig-
gen. De persoonlijke aandacht van
de stylisten helpt je met een zeker-
der gevoel tot een kleurkeuze te
komen".

Ook bij Deco Home Harmsen
wordt deze kleurworkshop gege-
ven op 13 oktober a.s. Zie adverten-
tie elders in dit blad.

Cursus Wegwis
aan de sterrenhemel
Traditie getrouw organiseert
publiekssterrenwacht Phoenix
dit najaar een cursus sterren-
kunde voor beginners. In een
tiental lessen, waarvoor geen
enkele voorkennis vereist is,
zullen diverse onderwerpen de
revue passeren. Waarom twin-
kelen sterren eigenlijk?

Waardoor worden sterrenregens
veroorzaakt? Wat zijn kometen en
waarom hebben ze zo'n slecht re-
putatie? Moeten we echt bang zijn
voor een inslag van een rotsblok
uit de ruimte? Bijna iedereen kent
zijn eigen sterrenbeeld. De een is
Schorpioen de ander Weegschaal.

Maar waar vind je dat sterrenbeeld
aan de hemel en ook hoe kom je
aan je sterrenbeeld? Ontdek dat je
eigen verrekijker ook een mooie
sterrenkijker is.

De cursus wordt gegeven in de
donkerste maanden van het jaar.
Ideaal voor het leren kennen van
de sterrenhemel. Daarbij komt dat
deze winter een aantal bijzonder-
heden in petto heeft. De reuzen
planeten Jupiter en Saturnus zul-
len bijzonder fraai te zien zijn
door de telescopen van de sterren-
wacht. Natuurlijk zal er in het ver-
loop van de cursus volop aandacht

zijn voor nieuwe ontdekkingen.
Rond de jaarwisseling zal de ruim-
tesonde Cassini-Huygens de ge-
heimzinnige Saturnusmaan Titan
passeren. Op 4 januari 2005 hoopt
men zelfs op een landing door de
Huygens-module. Misschien zal
dan eindelijk duidelijk worden of
deze Titan, die een dampkring
heeft die erg lijkt op de vroegere
aardatmosfeer, de bouwstenen
voor leven herbergt.

De cursus wordt vanaf 8 oktober
om de drie weken op vrijdag
avond gegeven en begint steeds
om 20.00 uur.

Op heldere avonden wordt er na-
tuurlijk zoveel mogelijk naar de
sterrenhemel gekeken. Tijdens de
cursus zal gebruik worden ge-
maakt van het meest recente
beeldmateriaal en actualiteiten
zullen in de lessen worden inge-
past. Sterrenkunde wint met na-
me de laatste jaren aan populari-
teit. Dat is ook te merken aan de
belangstelling voor de cursus, die
de laatste jaren sterk is toegeno-
men. Wie dus voelt voor een ster-
renkundig avontuur doet er goed
aan niet te lang te wachten met
aanmelden. Inschrijven kan bij
Hans Heuveling, telefoon: (0573)
25 49 40.



Vorden de Voornekamp 67
In een rustige, kindvriendelijke wijk gelegen, goed onderhou-
den HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS met bijkeuken en
aangebouwde garage met opbouw en besloten achtertuin op
het zuiden.
Indeling: entree, toilet met fonteintje, L-vormige woonkamer
met laminaatvloer en aansluiting voor een houtkachel, L-vor-
mige lichte keuken met plavuizen vloer en o.a. gaskookplaat,
koelkast, magnetron en vaatwasmachineaansluiting, bijkeuken
met aansluiting voor wasmachine en wasdroger, binnendoor-
gang naar garage.
1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, lichte badkamer met
vaste wastafel, ligbad met douche en 2e toilet, uitbouw (2003)
boven garage/carport met hobbyruimte en ruime 4e slaapka-
mer, beide voorzien van veel opbergruimte. De gehele 1e ver-
dieping is voorzien van een laminaatvloer. Vaste trap naar..
2e Verdieping: ruime zolderberging met mogelijkheid voor nog
een kamer.
Keurig aangelegde tuin met veel privacy, zonneterras, borders
en eigen waterpulse.
Bouwjaar 1993. Voorzien van dak- en muurisolatie, hardhou-
ten kozijnen en gedeeltelijke thermopane beglazing.
CV: Nefit HR Combiketel.
Perceelsoppervlakte 240 m2. Inhoud ca. 400 m3.

Vraagprijs:

€ 279.000,- k.k.

VAN ZEEBURG
& VISSER

NVM

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531
E-mail: info@vanzeeburgvisser.nl
www.vanzeeburgvisser.nl

Open dag
Tuinadviesburo de Krosenbrink
Tijdens deze dag op zaterdag 18 september
van 10.00-16.00 uur informatie over:

• het tuintontwerpen
• onze tuin is te bezichtigen

• verschillende
sieruienbollen en
vaste planten te
koop

• gratis entree

Lenderiet 8, Barchem, telefoon 0573-441182

n

70 JAAR _l CONTACT

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijks-
adwertentie 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.

drukke r i j Weevers
IMieuwstad 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) 46 18 28

entree € 5.
aanvang 21.30 www.swingnight.nl

Bathmen • Boode
30 okt • 20 nov • 18 da

za. 25 september
de Herberg

Vorden
volgende: 27 nov.

Zondag 10 oktober

vlooienmarkt
Sporthal 't Timpke

Haarloseweg 10, Borculo
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam €17,50, 2 voor €30,00

f4.00 x 7.20 meter)

„REAN"
Zutphen. tel. (0575) 52 96 58

l > A N C I N t; // l) l S COT11I. l: K

^ 9/i de. Reac/iclat /K
F ^

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyeweg - De Kei 21:50

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

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *

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 WWW.WITKAMP.COM

j 'Partycentrum LangeleK Spaistraat 5, Hengelo (Gld)

Gezellige Hengelose

dans- en feestavond

koud-warm buffet,

Drankjes, live muziek.

All-in prijs

€ 35,00 p.p.

Zaterdag 6 november 2004

aanvang: 20.00 uur

Voor informatie of reserveringen

belt u ons gewoon even op:

0575-46I2I2

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

Weevers

"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
collectecoördinator. Bel 030 - 297 11 97 of kijk (CBF; N FG V

Hersenstichting ^^ «u*» *̂»*
op www.hersenstichting.nl ofwww.nfgv.nl

Hersenstichting
Nederland

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

Afvallen? Hoe doe ik dat?
Doe mee aan de Fit-Care Weight Cursus. Geef je op voor deze

8 weken-cursus die start op woensdag 29 september 2004.

Kom naar de informatiebijeenkomst op 22 september om 20.00 uur.

Zie het artikel elders in deze uitgave.

FIT-CARE
center SOURCY

Zegendijk 3a, Zieuwent, 0544-482858 www.fitcarecentersourcy.nl, info@fitcarecentersourcy.nl



Nat maar geslaagd acolietenkamp

De maand augustus van dit jaar
heeft de twijfelachtige eer om
de geschiedenis in te gaan als
de natste maand ooit.

De acolieten in de leeftijd van 13

tot en met 15 jaar die meegingen
op het kamp dat de parochies van
Olburgen, Steenderen, Baak, Vier-
akker, Hengelo en Keijenborg on-
der leiding van pastor Zweers orga-
niseerden, kunnen daar van mee-

praten, maar toch heeft het de
pret niet kunnen drukken. Op 8
augustus vertrokken 20 acolieten
en 6 leiders bepakt en bezakt naar
het Luxemburgse Wiltz. Een week
lang kampeerden zij aan de oever

van de Wiltz. De tieners moesten,
in groepjes verdeeld, zelf koken.

De eerste volle dag werd begonnen
met de eucharistieviering op het
veld. Daarin vertelde pastor
Zweers over roeping. Daarna volg-
de de zeskamp met o.a. boogschie-
ten, kussengevecht en waterbal-
lonvangen. Deze sportdag werd be-
sloten met een stevige hindernis-
baan. Dit keer was de zeephelling
wat minder lang om allerlei onge-
lukken te voorkomen.

Op dinsdag werden de rugzakken
omgehangen voor een stevige trek-
tocht van Esch-sur-Sure naar Bou-
kelzemillen. Iedereen kreeg een
cadeautje van kardinaal Simonis,
namelijk een kompas met een ze-
genbede er opgedrukt.
Een groot gedeelte van de groep
raakte verdwaald en het duurde
even voor iedereen elkaar weer bij
de Sint Kunigundekapel vond. On-
derweg begon het keihard te rege-
nen en het bleef maar doorgaan, 's
Avonds werd bij een boerderij
overnacht. De volgende dag trok
de meute weer verder richting
Kautenbach.

Onderweg werd een steile helling
van 40 meter beklommen met rug-
zak en al. Dat was een goede oefe-
ning voor de volgende dag. Don-
derdags werden er verschillende
spannende onderdelen gedaan in
een oude steengroeve; er was een
heel parcours uitgelegd door een
'via ferrata', een pad van ijzeren
beugels en staaldraad langs de

rotswand. Er was een hoge apen-
brug van 30 meter lang en een
hangbrug. Omdat het begon te re-
genen moest het programma wor-
den afgebroken en was er als laat-
ste een tokkelbaan. Voor de zwaar-
sten was er een tokkelbaan van
wel 50 meter hoog. Iedereen
kwam gelukkig weer veilig te-
recht, 's Avonds was er na het eten
bij het kampvuur een leuk raad-
spel waarmee iedere groep snoep
kon verdienen.

Op vrijdag regende het weer dat
het goot. Balen! Want eigenlijk
stond een kanotocht op het pro-
gramma. Omdat dat niet ging re
den de acolieten verder naar Trier
om de oude Romeinse stad daar te
bezoeken; maar ja, in de regen zie
je er ook niet veel van.

Wel kreeg iedereen eindelijk eens
een ijsje, hoewel dat later niet zo
verstandig bleek. Zes acolieten en
pastor Zweers werden 's nachts
misselijk en ziek. Op de terugreis
van Trier reden we over Echter-
nach en daar vierden we de mis bij
het graf van Willibrord; een prach-
tige, sfeervolle viering.

Op de laatste dag werd alles inge-
pakt en keerden we veilig terug
naar Nederland. Ondanks het vele
water, de misselijkheid en de ver-
moeienis was het weer een prach-
tig kamp. En iedereen hoopt, met
de tekst op het kompas dat ieder
als cadeau kreeg, 'dat God ons tot
ons weerzien mag bewaren in de
palm van Zijn hand'.

Samen 50 jaar bij van der Wal Meer Bewegen voor Ouderen

Harrie en Tonnie Wiggers jubi-
leerden in september voor een
25-jarig dienstverband.

Menig kasteel, kerk en woning in
Vorden en omtrek werd onderhan-
den genomen door de gebroeders
Wiggers.

Schildersbedrijf van der Wal is te-
recht trots op dit soort dienstver-
banden. Het toont de juiste vorm
van wederzijds respect en solidari-
teit.
Het heugelijke feit werd op 4 sep-
tember j.1. gevierd aan het Hoge 3
in Vorden.

Collega's en ex-collega's met hun
partners hebben onder genot van
een drankje en een barbecue ge-
toost op de volgende 25 jaar.

Zij kregen beiden de oorkonde, zil-
veren legpenning en dasspeld die
bij dit soort jubilea gebruikelijk is.

In september gaat ook meer be-
wegen voor ouderen weer van
start. Eén van de onderdelen is
"meer bewegen in water"en dat
is zwemmen, en voor wie de
zwemkunst niet machtig is, be-
wegen in water met een tempe-
ratuur van 34 graden.

Deze activiteit vindt plaats in het
zwembad van fysiotherapie Jansen
v.d. Berg onder deskundige lei-
ding. Er worden verschillende oe-

feningen gedaan en alles gebeurt
in een gezellige sfeer.Bewegen in
warm water is een uitstekende
manier om de spieren los te ma-
ken en omdat het in een groep ge-
beurt is het tevens een sociale acti-
viteit.

Op woensdagmiddag zijn er nog
enkele plaatsen vrij. Aanmelding
en informatie over tijdstip en kos-
ten: Stichting Welzijn Ouderen,
Nieuwstad 32, tel. 553405

D66 Bronckhorst
kandidatenlijst is bekend
Op donderdag 2 september j J.
heeft D66 Bronckhorst in haar
algemene ledenvergadering de
kandidatenlijst voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van
17 november vastgesteld.

Onder leiding van de voorzitter
van de verkiezingscommissie,
Henny Reudink van het regiobe-
stuur D66 Gelderland is de stem-
ming gehouden en zijn de geko-
zen kandidaten voorgesteld.

Een vitaal stel die in staat zijn om
het redelijke alternatief van D66 in
de nieuwe gemeente Bronckhorst
een duidelijke plaats te geven.

Anneke Hacquebard, lijsttrekker
van D66: "Ik ga met een goed team
en met vertrouwen de campagne
in". De D66 lijst bestaat naast An-
neke op nummer l uit acht en-
thousiaste kandidaten, die afkom-

stig zijn uit (de) verschillende ker-
nen van de nieuwe gemeente.

DE GEKOZEN KANDIDATEN ZIJN:
2. Jan Engel, Wichmond;
3.Tjalling Dijkstra, Hoog - Keppel;
4. Hilda Nijman - Freriks, Zelhem;
5. Wim van der Kraan, Drempt;
6. Paul Valk, Vorden;
7. Gerhard de Lind van Wijngaar-

den, Hoog - Keppel;
S.Maryan van der Schoot-Kors-

man, Vorden

D66 Bronckhorst heeft het verkie
zingsprogramma nagenoeg gereed.
Wie informatie wil of iets op het
hart heeft en zegt: dat is iets voor
D66 Bronckhorst kan terecht op de
website www.d66bronckhorst.nl

Voor verdere informatie kan men
contact opnemen met? Anneke
Hacquebard, lijsttrekker D66 Bronck-
horst, tel. (0314) 38 26 48.



Tal van natuuractiviteiten Dorpsschool Evert Blaauw nieuwe lijsttrekker
WD gemeente Bronckhorst

GROEP l, 2 EN 3
OP BIJEN-EXCURSIE
In de eerste week van september
kreeg een groot aantal leerlingen
natuuronderwijs in de open lucht.
Gelukkig was het de hele week
nog prachtig weer, zodat de kinde
ren echt konden genieten van de
ze lessen.

De groepen l, 2 en 3 gingen alle
maal een keer naar de boerderij
van juf Maria en Hans aan de Stro-
dijk te Vorden. Hier bekeken de
kinderen bijen en vlinders in het
echt. Op school hadden de kinde
ren er al veel over geleerd, maar de
dieren echt in levende lijve bewon-
deren is toch het leukst!
Hans liet verschillende bij enkas-
ten zien en met een loep konden
de kinderen de bijen van dichtbij
bekijken. Ook werden een aantal
bloemen bekeken, waar de bijen
nectar uit halen.

Hans liet nog zien hoe de honing
wordt geslingerd, maar het hoog-
tepunt was toch wel de glazenkast

met veel bijen op de raten. Het
was voor de leerlingen een leerza-
me, gezellige excursie en als afslui-
ting hebben de kinderen in de klas
nog honing geproefd.

GROEP 5 EN 6 NAAR DE SLOOT
De leerlingen uit groep 5 en 6 gin-
gen naar de Veengoot nabij het
Vordense bos om te onderzoeken
welke soorten waterdieren in deze
sloot voorkomen. Deze les stond
onder leiding van twee deskundi-
ge medewerkers van Natuur en Mi-
lieuEducatie Doetinchem.

De kinderen kregen per tweetal
een visnet en een emmer. Na een
halfuur vissen werden de diertjes
bekeken onder microscopen en an-
dere loepen. Aan de hand van sche
ma's kwamen de kinderen er ach-
ter welke dieren er in de sloot Ie
ven. Ruggezwemmers, bootsman-
netjes, kikkers, schaatsenrijders
en modderkruipers zijn voorbeel-
den van diertjes die de kinderen
bekeken. Na het onderzoek wer-
den de diertjes voorzichtig weer in

de sloot terug gezet. Aangezit
veel soorten dieren in de Veengoot
voorkomen, kan je zeggen dat de
kwaliteit van het water goed is.
Op de foto staan een aantal vissen-
de kinderen.

NIEUWE LESMETHODE
NATUURONDERWIJS
Natuuronderwijs neemt al jaren
een belangrijke plaats in op de
obs Dorpsschool te vorden. Zo
heeft de school al eens meegewerkt
met het schooltelevisieprogramma
'Nieuws uit de Natuur' en vinden er
ieder jaar diverse excursies plaats,
bijvoorbeeld naar Kasteel Hackfort.
Dit schooljaar heeft de Dorpsschool
geïnvesteerd in een splinternieuwe
methode voor natuuronderwijs,
getiteld 'Leefwereld'.

In deze methode wordt, naast de
theorie, veel aandacht besteed aan
de praktijk en dat sluit goed aan
op de manier waarop er op de
Dorpsschool les wordt gegeven.
Met leuke lessen leren de kinderen
immers het meest!

Optreden Bargkapel
Op zondag 3 oktober a.s. orga-
niseert de Vriendenkring van
de Bargkapel uit Barchem "Ein
Böhmische Abend".

Uiteraard treedt de Bargkapel op
o.l.v. Willem Jan Jolink met zang
van Gera Koek, tevens is er nog een
muzikale verrassing. Er is een mo-
gelijkheid om te dineren. Böhmi-

sche specialiteiten voor de liefheb-
bers. Kaarten kunnen besteld wor-
den bij "de Groene Jager" in Bar-
chem, tel. (0573) 44 12 01.

Voor inlichtingen kan men zich
wenden tot de voorzitter mevrouw
M. Teerink-Wolsink (0573) 25 17 97
of bij de scretaris de heer J. Siksma,
(0545) 27 10 02.

Kledingbeurs voor tieners
en volwassenen
Men kan weer verkoopstickers
kopen om uw eigen kleding,
schoenen en sieraden te gaan
prijzen.

De verkoop is op vrijdagavond 17
september van 18.30-21.30 uur en
op zaterdag van 09.30-11.00 uur in

de Spil. Sla je slag voor de leukste en
goedkoopste winterkleding, winter-
laarzen en tassen! Nieuw in het aan-
bod: sieraden! (De kinderkleding-
beurs is op zaterdag 2 oktober)

Bel voor meer informatie: 53 00 08,
57 02 60, 52 57 33 of 52 82 63.

CORDAID, NEDERLANDSE RODE

Giro 555
SHO Den Haag

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!

Maandag 6 september werd in
zaal Langeler in Hengelo Gld.
vergaderd over de kandidaten-
lijst voor de nieuwe afdeling
WD-Bronckhorst.

Het werd een enerverende bijeen-
komst, want uit kandidaten van
de vijf bestaande afdelingen moest
er één lijst voor Bronckhorst wor-

den samengesteld. Tot lijsttrekker
werd Evert Blaauw gekozen, af-
komstig uit Zelhem. Ook werd het
nieuwe verkiezingsprogramma
vastgesteld.

Met Evert Blaauw als aanvoerder
gaan de liberalen de verkiezingen
in onder het thema 'Behouden en
vernieuwen, de liberale aanpak'.

Nationale Gezondheidstest
van start
'Bewegen, wat houdt je tegen?"
onder dit motto gaat dit jaar
gaat de Nationale Gezondheids-
test (NGT) voor de zesde maal
van start. Aan dit evenement
kunnen dit jaar weer duizen-
den Nederlanders meedoen,
waarbij ze getest worden op
hun fitheid, beweeggedrag en
leefstijl.

Geïnteresseerden kunnen zich
vanaf nu aanmelden voor deze
test. Dit jaar zal er speciale aan-
dacht zijn voor de doelgroepen
minder actieve en mensen met
overgewicht. Om te achterhalen
wat hen tegenhoudt (meer) te
gaan bewegen is gekozen voor het
thema 'Bewegen, wat houdt je te-
gen?'.

Bewegen is en blijft belangrijk
voor de gezondheid. Toch beweegt
ruim de helft van de Nederlanders
onvoldoende. Zij halen niet de Ne
derlandse Norm Gezond Bewegen,
een halfuur matig intensief bewe
gen per dag. 77% wil wel bewegen,
maar weet niet hoe of noemt be
zwaren zoals geen tijd, te moe, te
duur, te zwaar en lichamelijke be
perkingen.

Hierdoor blijft het voornemen om
te gaan bewegen, veelal een voor-
nemen. Dit jaar wordt met de cam-
pagne van de NGT 'Bewegen, wat
houdt je tegen?' deelnemers op
hun beweeggedrag aangesproken
en worden ze bij deelname gehol-
pen om hun bezwaren te overwin-
nen.

In het persoonlijk gesprek na afloop
van de test zullen alle smoesjes ge
pareerd worden en de deelnemers
worden aangezet tot echte acties!

De Nationale Gezondheidstest
geeft dit jaar aan 7000 Nederlan-
ders de gelegenheid zich te laten
testen op onder meer conditie
(met een fietstest), spierkracht, ge
wicht, buikomvang en leefstijl.
Het evenement wordt georgani-
seerd in opdracht van de Neder-
landse Hartstichting en wordt me
de mogelijk gemaakt door het mi-
nisterie van VWS.

De uitvoering is in handen van het
projectbureau Nationale Gezond-
heidstest, bestaande uit TNO (wel-
ke wetenschappelijk onderzoek
uitvoert op de data uit de NGT) en

stichting Pur Sang. De uitvoering
van de test vindt plaats in zo'n 150
testcentra in Nederland. Indoor
Sport Vorden is voor deze regio het
test centrum voor de Nationale Ge
zondheidstest.

De testweek van de NGT vindt dit
jaar tussen 13 en 19september
plaats. Mensen kunnen zich nu
aanmelden. Na afloop van de test
ontvangt iedere deelnemer schrif-
telijk een persoonlijk gezond-
heidsprofiel en een advies op maat
over beweging en leefstijl.

Bovendien wordt er in dit advies-
gesprek aangegeven hoe de deel-
nemers in hun specifieke geval be
weging meer onderdeel kunnen
laten zijn van hun dagelijks leven.
Daarnaast zullen deelnemers ge
holpen worden bij het zoeken van
een sport die bij hen past.

Maar eerst moeten mensen weten
hoe het is gesteld met hun gezond-
heid. De meeste mensen schatten
hun gezondheid namelijk beter in
dan deze daadwerkelijk is. De NGT
is al vijf keer eerder georganiseerd
en het blijkt dat dit een geschikt
middel is om bij mensen bewust-
zijn voor hun gezondheid te creë-
ren. Mensen geven na de test aan
dat ze nu daadwerkelijk actie gaan
nemen om te gaan bewegen. Ieder-
een tussen de 16 en 70 jaar kan
meedoen aan de NGT.

Aanmelden voor de NGT kan nog
de komende twee weken via
www.nationaleqezondheidstest.nl
Vanaf l september kan men zich
ook aanmelden via 0900-laatutes-
ten (0900-5228883). Tijdens de NGT
2004 zullen 7000 mensen getest
worden, er geldt een eigen bijdra-
ge van 15 euro.

Voor 3000 deelnemers is deelname
gratis. Iedere deelnemer ontvangt
na afloop schriftelijk een persoon-
lijk gezondheidsprofiel en een ad-
vies op maat over beweging en
leefstijl. Het is verstandig om snel
te reageren, want vol is vol.

Dit betekent niet dat wanneer er
geen beschikbare plekken meer
zijn, mensen geen beweegadvies
meer kunnen ontvangen, want de
ze mensen kunnen zichzelf online
testen, waarbij ze naast een ge
zondheidsprofiel ook een leefstijl
en beweegadvies ontvangen.

Eerste Swingnight
in de Herberg in Vorden
Zaterdag 25 september wordt
voor het eerst een Swingnight
gehouden in zaal de Herberg in
Vorden.

Tijdens de Swingnight worden
dance-classics uit de 70's, 80's en
90's afgewisseld met swingende
muziek van nu, kortom een feest
voor jong en oud. Er is voor ieder-
een ruimte om te dansen, swingen
of helemaal uit je dak te gaan. Er
wordt muziek gedraaid van o.a.:
Boney M, Tina Turner, Simple

Minds, Queen, Golden Earring,
Rolling Stones en U-2. Natuurlijk is
het ook mogelijk je eigen verzoek-
nummers aan te vragen. De vol-
gende Swingnight in de Herberg is
op zaterdag 27 november. Tevens
zijn er voor het volgende jaar een
aantal Swingnights gepland, te be-
ginnen op zaterdag
29 januari.

Kijk op: www.swingnight.nl
Organisatie: Tersteeg Entertainment
06-54341735



Mevo neemt CNC Doetinchem over

Verkoper Enrico Jansen van Mevo (links) en collega-verkoper Addie Permentier van CNC Doetinchem slaan de handen ineen
onder toeziend oog van algemeen directeur August Koster.

Mevo Precision Technology in
Ruurlo heeft CNC Doetinchem
overgenomen. Eind augustus
verhuisde het machinepark van
CNC Doetinchem naar Ruurlo.
Ook de dertien medewerkers
zijn bij Mevo in dienst getre-
den. Met de overname heeft Me-
vo haar orderpakket in met na-
me de medische sector flink we-
ten uit te bereiden.

Mevo Precision Technology is al
meer dan 25 jaar gespecialiseerd
in het produceren van fijnmecha-
nische onderdelen voor de high-te
chindustrie. De laatste jaren legt
het bedrijf zich ook steeds meer
toe op het vervaardigen van geas-
sembleerde producten. Mevo heeft
in totaal ruim vijfennegentig
werknemers in dienst waarvan 35
bij het dochterbedrij f in Slowakije.
Doordat de nieuwe fabriek in
Ruurlo in 1999 op de groei ge-

bouwd werd, is er bewust gekozen
voor een volledige integratie van
de activiteiten van CNC Doetin-
chem binnen de hoofdvestiging in
Ruurlo. "Wij hebben ons machi-
nepark weten uit te breiden met
diverse CNC-machines en enkele
plaatbewerkingsmachines", zegt
algemeen directeur August Koster.
Ook blijft Mevo gebruik maken
van een vast uitbesteedadres van
CNC Doetinchem in Centraal Eu-
ropa. "In de metaalsector zie je dat
steeds meer bedrijven in verband
met het kostenaspect overgaan op
het uitbesteden van de productie
naar het voormalige Oostblok. Sa-
men met onze dochteronderne-
ming in Slowakije denk ik dat wij
met dit adres in Centraal Europa
klaar zijn voor de toekomst", aldus
Koster.

MEDISCHE SECTOR
Naast vakkundig personeel en een

aantrekkelijk machinepark ziet
Mevo Precision Technology met de
overname van CNC Doetinchem
ook haar orderpakket flink toene-
men. Met name in de medische
sector waar het bedrijf zich de ko-
mende jaren flink op wil toeleg-
gen. "Dat is een enorme groei-
markt", zegt Koster. "Op dit mo-
ment al goed voor zo'n eenderde
van onze omzet."

Door de schaalvergroting hoopt
Mevo ook tot een kostenvoordeel
te kunnen komen. Dit laatste is be-
langrijk aangezien op dit moment
de prijzen in de metaalsector erg
onder druk staan.

Om de klanten nog beter en effi-
ciënter van dienst te kunnen zijn
wordt dit najaar de complete orga-
nisatie van het bedrijf opnieuw op-
gezet en komt er een nieuwe inde
ling van het gebouw.

ICijldCastKunst-route 2004
De KunstKring Ruurlo (KKR) en
de Ruurlose Ondernemers Ver-
eniging (ROV) hebben ook dit
jaar een KijkKastKunst-route
georganiseerd. Exposanten uit
Ruurlo en Barchem laten kunst-
werken zien in de etalages van
de Ruurlose ondernemers van
wie meerdere vertelden dat zij
tijdens de KijkKastKunst-route
2003 mensen in hun winkel
hebben gekregen die zij anders
niet zien.

Ook zagen zij regelmatig mensen
voor de etalage staan kijken. De be
zoekers kwamen niet alleen uit
Ruurlo, maar ook uit de regio en
vakantiegangers. Gezien deze be
langstelling is besloten om deze
expositie jaarlijks te organiseren.
Zoals reeds eerder bericht is de
KijkKastKunst-route 2004 weer in
voorbereiding. De expositie wordt
op zaterdagmiddag 18 september
geopend door de burgemeester
van Ruurlo, mevrouw L. de Zeeuw-
Lases. De opening vindt plaats in
de hal van het VW-kantoor. Er is

opnieuw een groot aantal (dertig)
deelnemers. Het merendeel deed
vorig jaar mee, maar er is een aan-
tal exposanten dat voor het eerst
meedoet. Grofweg is de expositie
in te delen in twee onderdelen, na-
melijk schilderijen en beelden en
keramiek. In beide onderdelen is
er een grote variatie aan technie
ken. De mogelijkheden voor plaat-
sing van schilderijen zijn kleiner
dan voor beelden en keramiek. Me
de hierdoor hebben de organisato-
ren enkele nieuwe belangstellen-
den (die zich op het laatste mo-
ment met schilderijen aanmeld-
den) moeten teleurstellen omdat
er geen plaats meer was. Tijdig op-
geven is van belang. Bij de beelden
en keramiek is enkele deelnemers
gevraagd op twee plaatsen te expo-
seren, omdat het aanbod kleiner
was dan de plaatsingsmogelijkhe
den. Dit jaar is ook de bibliotheek
in de route opgenomen.

Hier zal een groep mensen die zich
het 'kippenhokcollectief noemt,
beeldjes en keramiek exposeren.

Door het grote aantal deelnemers
is er een grote verscheidenheid
aan werken. Bij elke ondernemer
komt een poster te hangen met
daarop een routekaart en deelne
merslij st. Verder liggen bij de deel-
nemende ondernemers routekaar-
ten die meegenomen kunnen wor-
den. De routekaart wordt ook als
advertentie gepubliceerd. De deel-
nemers. De exposanten van schil-
derijen zijn: Truus Meier, Titia
Klein, Rita Eriks, Tine Alink, Els
Morsink, Hetty ter Horst, Femia
Kok, Elli Bakker, Leo Mackaay, An-
neke Bouwmeester, Ad Meijer, Ma-
rieke Zevenhuijzen, Wim Eriks,
Arend Mol en Frits Markerink.

De exposanten die beelden en ke
ramiek laten zien zijn: Erica Mak-
kink, Hilly Huisman, Hilda Leuver-
ink, Truus Meijer-Denijs, Huub Hu-
fen, Marianne Matthes, Els Mors-
ink en het 'kippenhokcollectief
(led Zweers, Lineke Bosch, Hetty
ter Horst, Marth Wallin, Marriëtte
van Üerop, Wil de Waard en Her-
mien Tiggeloven).

65 doden, 350 zwaargewonden door niet-dragen autogordels
Volgens gegevens van de Stich-
ting Wetenschappelijk Onder-
zoek Verkeersveiligheid SWOV
vallen door het niet gebruiken
van autogordels per jaar 65 do-
den en 350 zwaargewonden in
het verkeer.

Vooral op de achterbank laat het
nakomen van de draagplicht nog
veel te wensen over, ook door kin-
deren. Met alle gevolgen van dien.

GORDEL LEVENSREDDEND
Wie vóór in de auto de gordel
draagt heeft 40% minder kans om
bij een ongeval gedood te worden,
en 25% minder kans op zware ver-
wondingen. Op de achterbank
geldt: 30% minder kans op dode
lijk letsel en 20% minder kans op
zware verwondingen. De gordel
heeft dus achterin iets minder ef-
fect dan voorin, maar ook daar heb
je nog een derde minder kans om

bij een ongeval om te komen door
even de gordel vast te klikken. Er is
ook geen enkele grond voor de re
denering 'als we een botsing krij-
gen vangen de inzittenden voorin
de klap wel op.' Bij een botsing
worden de achterpassagiers juist
met de kracht van tonnen tegen
die voorpassagiers gelanceerd.

KINDEREN
Desondanks is er op de achter-

bank het draagpercentage slechts
59%. Extra wrang is dat het op de
achterbank vaak om kinderen
gaat, vaak op weg naar of van
school. Nog niet de helft van die
kinderen blijkt de gordel te dra-
gen. Daardoor raken regelmatig
kinderen ernstig gewond. Auto-
gordels zijn dus van vitaal belang.
Ook achterin. Zeker voor kinde
ren. Let u er dus op dat kinderen
die bij u in de auto zitten de gordel
dragen. Niet alleen op weg naar en
van school, maar ook als u ze naar

het sportveld, scouting en partij-
tjes brengt.

EXTRA CONTROLES
Denkt u er ook om dat de politie
er, nu de scholen weer zijn begon-
nen, de komende periode extra op
let dat ook kinderen achterin de
auto de autogordel gebruiken.

In dat kader geeft ook Goochem het
Gordeldier weer acte de présence.
Nadere informatie vindt u op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl

Sportief op pad
voor het goede doel
Doe mee met Hartstocht in Vorden
Indoor Sport organiseert op
zondag 26 september een spor-
tieve wandeltocht in het kader
van Hartstocht, het landelijke
wandelevenement van de Hart-
stichting. Iedereen, jong en
oud, kan op zijn eigen niveau
meedoen met een aantal inten-
sieve wandelingen.

Er is keuze uit routes van 5 of 10
kilometer, die begeleid worden
door gediplomeerde instructeurs.
Deze geven uitleg over sportief
wandelen, het gebruik van de juis-
te schoenen en houding. De routes
leiden door de prachtige omge-
ving van 'het Grote Veld'. De wan-
deling start om 10.00 uur bij In-
door Sport aan de Overweg. U
kunt zich voor deze Hartstocht
aanmelden via de receptie van het
sportcentrum, tel: 0575 553433.
Deelname is €2,50 voor volwasse-
nen en €1,00 voor kinderen. Dit
bedrag komt geheel ten goede aan
de Hartstichting.

HARTSTOCHT
Deze wandelactiviteit wordt geor-
ganiseerd in het kader van Wereld
Hartdag.

Door het hele land worden in het
laatste weekend van september
meer dan 250 verschillende wan-
delactiviteiten georganiseerd:
voor jong en oud, van recreatief
tot supersportief.

De Hartstichting roept iedereen
op mee te doen, want wandelen is
leuk, gezellig en bovenal gezond
voor het hart! Hartstocht wordt ge
organiseerd in samenwerking met
onder meer Stichting Start to Run/
Powerwalking, Nordic Walking
Nederland, VWs, EFAA, KNBLO,
KNAU, NISB, NS, LAW Wandelplat-
form, Vereniging Natuurmonu-
menten en On Track.

Voor het volledige overzicht van
wandelingen in Nederland, kijk
op www.hartstichting.nl

Pink van de Petteflet geeft startsein
voor Jantje Beton Loterij
De jaarlijkse Jantje Beton Lote-
rij gaat weer van start. Vanaf
woensdag 15 september gaan
kinderen van ruim 1.100 basis-
scholen in heel Nederland op
pad om loten te verkopen.

Maar op één van die scholen begint
de loterij wel op een heel bijzonde-
re manier. Want daar komt Pluk
van de Petteflet, het personage uit
de gelijknamige film die 17 no-
vember in de bioscoop verschijnt
en gebaseerd is op het boek van An-
nie M.G. Schmidt, compleet met
rood kraanwagentje de Jantje Be-
ton loten bij de kinderen afleveren.

De kinderen van basisschool Het
Klaverblad in Maarssenbroek zul-
len woensdag hun ogen uitkijken.
Uit de meer dan 1.100 scholen die
dit jaar meedoen aan de Jantje Be
ton Loterij is hun school gekozen
voor de officiële aftrap. Om 11.00
uur precies zal Pluk van de Pettef-
let met zijn rode kraanwagentje
het schoolplein op komen rijden.
Hij komt de Jantje Beton loten
brengen die de kinderen van Het
Klaverblad de komende twee we
ken gaan verkopen. De helft van
de opbrengst is voor hun eigen
school. De andere helft gebruikt
Jantje Beton voor speelprojecten
voor kwetsbare kinderen in Neder-
land.

Dat de Jantje Beton Loterij feeste
lijk wordt gestart met Pluk van de
Petteflet is geen toeval. In novem-

ber gaat de film Pluk van de Pettef-
let draaien in de Nederlandse bio-
scopen.

De film is geproduceerd door Bos.
Bros. Film-W Productions, die eer-
der films als Abeltje en Minoes
heeft gemaakt. Annie M.G. Sch-
midt schreef het verhaal van Pluk,
een bijzonder jongetje 'dat woont
in de Torteltuin. Tot grote schik
van Pluk en de dieren van de Tor-
teltuin wordt dit bijzondere speel-
gebied bedreigd. De gemeente wil
er alle bomen kappen om op het
terrein een museum te bouwen.
Gelukkig bedenkt Pluk een slim
plan, zodat de Torteltuin gered
wordt!

Het spannende verhaal van Pluk
sluit naadloos aan bij Jantje Beton,
die al ruim 36 jaar opkomt voor
speelkansen van kinderen in Ne
derland. Die overeenkomst zag
ook Warner Bros. (Holland) B.V., de
distributeur van de film Pluk van
de Petteflet in Nederland. Zo ont-
stond een bijzondere samenwer-
king die op 15 september begint
met het officiële startsein voor de
Jantje Beton Loterij door Pluk.

De Jantje Beton Loterij loopt van
15 tot en met 29 september 2004.
Op de site www.jantjebeton.nl is
een overzicht te vinden van alle
scholen in Nederland die mee
doen. De film Pluk van de Petteflet
draait vanaf 17 november in de
bioscoop.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Peuterspeelzaal het Kraankui-
kentje organiseert weer een kin-
derkleding- en speelgoedbeurs.

Tevens is er kleding van Beat tóds
te koop. De opbrengst zal geheel
ten goede komen voor de peuter-

speelzaal. De beurs zal gehouden
worden op vrijdagavond 17 sep-
tember in de school de Kraanvogel
te Kranenburg.

Wij heten u van harte welkom
met een kop koffie en wat lekkers.



L KEUKENS

^ SANITAIR

^B TEGELS

W NATUURSTEEN

^ROLLUIKEN

DE
BESTE

KEUS

HoLfSlAG
i RUURLO

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

Spoorstraat 28
0573 • 452 000

SPANNEVOGEL

KOOPZONDAG 19 SEPTEMBER
ALLÉÉN IN SHOWROOM HENGELO GLD

van 11.00 tot 17.00 uur

Het meubel dat u zoekt zal toevallig
maar in onze Hengelose showroom

staan! Nou ja, zo toevallig is dat ook
weer niet, want wij hebben een zeer

ruim assortiment waaruit u kunt kiezen.
Maar tijdens deze koopzondag

zijn de prijzen van de aanbiedingen
wel heel aantrekkelijk
Echt weer De Spannevogel!

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

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

GRANDIOZE

AAbïBIEDIMG
SHOWROOM
MEUBELEN.'

vawll tötlT

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 461484 - Dorpsstraat 27, Ruurio, (0573) 453193
www.spannevogel.nl - www.inbefweens.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

H / ' i
deBos

Zelf kleding maken. Zin om
zelf kleding te maken maar
nog niet eerder gedaan? Of bij
bepaalde dingen nog hulp no-
dig? Kom dan op naaicur-
sus. Patroontekenen. Wil je
patroon op maat leren ma-
ken? Omdat je geen (goede)
patronen kunt vinden? Of om je
eigen ideeën toe te passen?
Kom dan op tekencursus. Al-
les onder gediplomeerd bege-
leiding. Agnes Geurts-van
Zandwijk. Dr. A. Ariënsstraat 15,
7221 CA Steenderen. Tel:
0575-452137.

Nu in Ruurio:

,JHetNagelhuus"

x a, ciansen
Wie jarig is trakteert:

wij geven 25% korting
op alle artikelen.

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

Ie prijs: Tefal snelkookpan
3e prijs: Tefal badkamerventilatorkachel
3e prijs: Tefal sandwich toaster
Deze actie loopt tot en met eind december 2004.

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

U W A D R E S

allround
nagelstyling

manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurio

tel.(0573)491869

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
* contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

r Martin Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a

7251 JP Vorden
Tel.(0575)551464

Mobiel: 06 54323046
Fax: (0575) 55 11 05
www.tondapandana.nl

OPEN DAGEN
18 EN 19 SEPTEMBER
van 1O.OO tot 18.0O uur

Bezichtiging van de collectie op de
kweken] en in de kas
De pompoen culinair
Halloween en pumpkincarving
Demonstratie bloemwerk en nog veel meer!

Toegang en parkeren gratis

ledere week kijkt men
uit naar wat de slager,

de bakker en de
groenteman te bieden

hebben.

Contact wordt niet
gelezen, maar
g e s p e l d .

Geen Jaarbeurs van het Oosten
Beursaanbieding in de winkel

van 14 t/m/ 25 september

Naaimachine Speciaalzaak

VAN DER GARDE
Nieuwstad 23 Zutphen
Tel. 0575 - 51 92 22

Open dagen
Wilt u prachtige bomen in uw tuin?
Kom dan zaterdag 18 en zondag

19 september van 11.00 tot 17.00 uur
kijken in onze kwekerij

Er zijn demonstraties:
• Rooien van bomen
• Snoeidemonstraties

De koffie staat natuurlijk klaar

Korting 10% als u
tijdens de open dagen
uw bomen reserveert

Boomkwekerij Florijn v.o.f.
Berenpassteeg 2a
7261 NH Ruurio
tel. 0573 - 45 29 77
mobiel: 06 - 420 654 09

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen • natuursteen • wandtegets

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Tonny Juftiëris

fin" AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

WITKAMP
l > \ N ( ' I N < ; jj DISC ( ) 1 l N.l.K

PREICOTEERT

ZOflDflG 3 OKTOBER * 19:00 UUR - 25:00 UUR
KflflRTCfl Y.VCRKOOP € 12.50 * H/D Zflfll € 15.00
VOORVERKOOPflDRCMCn : HMIRSRlOfl ricnno lOCHCffl En UIITKflftlP UIRCfl

TCI. REIERVEREn :0900-9485267 VOl-VOl

WWW.WITKAMP.COM

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteen vegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40



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

Shoarmavlees
Kilo

ELDERS 7.98

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

Omo
Hoofdwas
Pak 1410 gram
Color
Pak 1350 gram
Color of Aloë Vera
Vloeibaar
Flacon 1500 ml.
Of wasmiddel tabs
Pak 30 stuks.
Per stuk

ELDERS
VANAF 4.98

75

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

Witlof
500 gram

ELDERS O.99

39
BESTSELLER!

G O E D K O P E R

PLUS pizza's
Salami, bolognese of
ham/champignon
Per stuk 300 gram

Normaal 1.38

Heineken
Pils

Krat 24 flesjes
a 30 cl.

Gebakken
beenham
150 gram

ELDERS 9.29

Bon Appetit
Jonge kaas

Vacuüm verpakt
Kilostuk

ELDERS 5.9O

Pepsi cola, Sisi
of 7-Up

Diverse smaken
Fles 150 cl.

ELDERS O.99

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

Elke week een groot aantal aanbiedingen die u
ECHT NERGENS ANDERS GOEDKOPER aantreft.

Treft u een BESTSELLER elders in dezelfde week
aan voor een lagere prijs? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald!

Runderriblappen
Kilo

Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

IS Openingstijden:
Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00 20.00

7242 EC Lochem ^9 8flOO-2
Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8-0°-2a00

www.plussupermarkt.nl
38/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.Geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 september 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste i
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