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Zonnige pleinmarkt en plechtige inzegening
hekwerk St. Willibrorduskerk

'Blik op de Pleinmarkt'

De commissie die zich het hele jaar door inzet om gelden bijeen te
krijgen voor de restauratie van de St. Willibrorduskerk in Merakker had
het zondag niet beter kunnen treffen. Het fraaie zomerweer lokte s'
morgens al direct tientallen bezoekers naar de pleinmarkt die voor de
kerk werd gehouden. Op deze markt veel meubels, kasten, glaswerk, boe-
ken, langspeelplaten, potten, pannen, kinderspeelgoed, noem maar op.

Opvallend een prachtig spinnewiel uit
de tijd van overgrootmoeder. ' Het
moet honderd euro opbrengen, voor
minder gaat dit exemplaar niet weg',
zo sprak de dienstdoende verkoper re-
soluut. Ook te koop, oude lantaarns
uit ver vervlogen tijden. Voor de kinde-
ren deze dag diverse attracties zoals '
ezeltje rijden', grabbelen uit de ton.

Ook bestond er van zowel jong als oud
een goede belangstelling voor het
onderdeel doelschieten. Vanzelfspre-
kend ontbrak ook het 'natje en droog-
je' niet.

De St. Willibrorduskerk was deze zon-
dag speciaal vanwege deze pleinmarkt
voor het publiek open gesteld. Alvo-

rens de markt begon, eerst nog een
plechtige gebeurtenis. In aanwezig-
heid van de kerkgangers die daarvoor
de kerkdienst hadden bijgewoond,
onthulden misdienaars een hekwerk
in het kerkportaal. Een sierlijk hek-
werk dat vervolgens door pastoor Vre-
he officieel werd ingezegend. Charlot-
te Bonga, secretaris van de restauratie
commissie vertelde van waar deze in-
zegening. Zegt ze: ' De St. Willibror-
duskerk is in de zomermaanden op
dinsdag en donderdag voor het pu-
bliek open gesteld.

Het komt echter dikwijls voor dat er
op andere dagen ook mensen tijdens
een fietstochtje hier door de omge-

Spectaculaire Parking Sale bij Welkoop
Zaterdag 24 september is er bij Wel-
koop Toldijk, Vorden en Zelhem
een grote opruiming. Veel artike-
len uit de winkel, het magazijn en
speciaal ingekochte partijen wor-
den deze dag tegen zeer scherpe
prijzen aangeboden. Dit gebeurt
op de parkeerplaats onder de
naam Parking Sale.

Deze wijze van uitverkoop is overge-
waaid uit Amerika en is dit jaar al met

succes bij een aantal Welkoop winkels
geïntroduceerd. Welkoop richt zich op
het buitenleven in alle seizoenen.

Tijdens de Parking Sale zijn onder an-
dere decoartikelen, tuinmeubelen,
kussens, zwembaden, potterie, kle-
ding, BBOJs, tuin- en dierenartikelen
te koop.

Speciaal voor deze Parking Sale is een
partij trampolines ingekocht die voor

een zeer scherpe prijs verkocht gaat
worden. Tot 9.30 uur zelfs extra
scherp. De Welkoopwinkels in Toldijk
en Vorden zijn zaterdag geopend van-
af 8.00 uur.

Voor de eerste 25 vroege vogels die in
een van deze twee winkels voor 50 eu-
ro of meer besteden, ligt er een en ca-
deaubon van 5 euro klaar. De Par-
kingsale bij Welkoop Zelhem begint
om 8.30 uur.

Reunie Vordense Indië-veteranen
Zoals ieder jaar komen de Indië-ve-
teranen uit Vorden en omstreken
op donderdag 13 oktober a.s. weer
bij elkaar.

In het verleden was het gebruikelijk
om tijdens deze jaarlijkse samen-
komst en uitstapje te maken naar een
museum of een militaire accomoda-
tie, gevolgd door een Indische maal-

tijd ter plaatse of bij de Chinees.
Gezien de hoge leeftijd van de deelne-
mers is afgesproken het samenkomen
te beperken tot een gezamenlijke
maaltijd bij het plaatselijke Chinees
restaurant Fan Sheng. Deze samen-
komst bij de Chinees is de laatste jaren
als zeer plezierig (en smakelijk) erva-
ren. Mochten er nog veteranen zijn,
die nog nooit hebben deelgenomen

aan deze Vordense reunie, schroom
dan niet en schuif gewoon aan tafel!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
We komen bij elkaar op 13 oktober a.s.
om 17.00 uur bij restaurant Fan Sheng
te Vorden. En ... selamat makan!

Graag tot ziens! Telefonische inlichtin-
gen: Jaap v.d. Broek, tel. (0575) 5513 75;
Harry de Bruin, tel. (0575) 55 11 44.

ving, bij deze kerk afstappen om een
kijkje te nemen, hetgeen dus op be
paalde dagen niet kan (wel op af-
spraak hoor).
Om deze mensen toch de gelegenheid
te geven een (in ) kijkje te geven,
wordt de voordeur in de zomermaan-
den alle dagen open gezet, waarna de
bezoekers in het voorportaal door de
spijlen van het hekwerk in de kerk
kunnen kijken.

Ze zien dan de ' Godslamp' branden
en aangezien men via het voorportaal
toch het' huis van God' binnenstapt,
vonden wij dat het hekwerk ook inge
zegend moest worden. En dat is dus
vanochtend gebeurd", aldus Charlotte
Bonga.
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Zaterdag 10 september kon je spel-
letjes gaan doen bij Pannenkoe-
kenrestaurant Kranenburg.

Die spelletjes werden georganiseerd
door Kranenburgs Belang. Na de spel-
letjes kon je met de huifkar mee. De
tocht begon door de Ganzensteeg. Er
waren allemaal hobbels :j e ging heen
en weer en iedereen lag in een deuk.
Na een poosje stopten we bij de oma

van Sander en Jeroen. We kregen limo-
nade en een heerlijk broodje kna-
kworst. Daarna gingen we weer verder
en onderweg hebben we heel veel lied-
jes gezongen. We kwamen weer bij het
Pannenkoekenrestaurant.

Daar stond het eten al klaar: salade
met saté en stokbrood. Je kon ook krui-
denboter op je broodje doen. Het was
een hele leuke en gezellige middag!!
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 september 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 september 10.00 uur ds.Bernard-Boertjes

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 september 10.00 uur ds.A.P. de Graaf, Beek-
bergen 19.00 uur ds. J. Enderle, Harderwijk.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 september 10.00 uur Woord- en communievie-
ring m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 september 17.00 uur Woord- en communie-
viering herenkoor Zondag 25 september 10.00 uur Woord-
en Communieviering m.m.v. dameskoor.

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

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

Tandartsen:
24 - 25 september: R.C. Boersma, Vorden, telefoon 0575
551908. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde da-
gen van 11.30- 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeüng 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
Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

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

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com
Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.
Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 9.30
uur t/m 17.30 uur. Zaterdag van 9.30 uur t/m 15.00 uur.

Dierentehuis T)e Bronsbergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

• Weekaanbiedingen! Blik
ananas € 1,- en espresso
koffie € 2,- bij Wereldwinkel
Vorden.

• Te koop: Besfe snijmais 4
ha Warnsveld. KI. Kranen-
barg, Lage Lochemseweg,
0575-43 1466.

ETJ-Wftgoedservice
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

• Op maandag 3 en don-
derdag 6 oktober as. starten
er bij K.C. Zutphen e.o. weer
puppy-, A-, B-, C-gehoor-
zaamheidscursussen. Te-
vens starten er dan ook weer
nieuwe G&G-B en 1-cursus-
sen. Voor informatie kunt u
bellen naar: 0575-526712 of
onze internetsite bezoeken:
www.kczutphen.nl Houdt u er
rekening mee dat onze groe-
pen snel vol zitten? Ook kunt
u zich opgeven voor de fly-
ball- en behendigheidsles-
sen op zaterdagmorgen.

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

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

• Open huis voor work-
shops Huis en tuindecora-
ties en knutselen voor kin-
deren. Zondag 25 septem-
ber van 10.00 uur tot 16.00
uur. M. Frederiks, Wiendels-
weg 1, 7256 KZ Keijenborg.
Tel.: 0575-46 34 42.

• Trouwring veranderen?
Verkoop oude, nieuwe siera-
den, bronzenbeelden. Atelier
Henk Eggersman, Burg. Gallee-
straat 8, Vorden, tel. 55 07 25.

• Kaakkanonsloop Groen-
lo zondag 2 oktober. In-
schrijfgeld voor kinderen t/m
12 jaar € 1, vanaf 13 jaar € 2
voor de 2,5 km, € 3 voor de
5 km, € 4 voor de 10 km en
€ 5 voor de 15 km. De lopers
voor de 2,5 km gaan om
12:00 uur van start en de lo-
pers voor de 5- 10 en 15 km
gaan om 12:45 uur van start.
Inschrijving is mogelijk tot 15
minuten voor aanvang van de
wedstrijd in de sporthal van
de Ni-Je Veste Wheme aan
de Maliebaan.

• Aankomen, afslanken
en/of meer energie? Begin
nu, dan loopt u straks met
plezier in zwembroek of bikini!
Gratis persoonlijke begeleiding
en advies. Ruime ervaring.
Bel Jerna Bruggink, tel. (0575)
46 32 05.

• Ruurlo - beelden maken
van speksteen: Voor ieder-
een mogelijk! 8 lessen. Erva-
ren docent, maandagmiddag
13.45 - 15.15 Start 26 sep-
tember 2005. Tel. (0573) 45
0452.

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

• Te koop: geschakeld
woonhuis aan de Snethlaye-
weg te Hengelo Gld. Inl. na
18.00 uur 0575-46 37 10.

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

• Zondag 2 oktober Erve
Kots, Lievelde. Chatham
County Line 14.30 u. € 15,00.
0575-518990 - 0544-3737 01.

• Nu ook in Vorden 'Nike
starttorum' bij run2day run-
ners Vorden. Inl. 55 28 27
tussen 17.00 en 18.00 uur.

% KunstKring Ruurlo. 6 les-
sen kalligrafie op basis v.
handschrift beginnen maan-
dagmid. 26 sept € 75,- ex
mat Tekenen en schilderen,
aquarel en acryl, 10 lessen be-
ginnen woensdagav. 28 sept
€ 120,- ex. mat Aanm. bij H.
ter Horst 0573-45 47 40 en 45
22 68. www. Kunstkringruur-
lo.nl

• Denk ook eens aan on-
ze huidverzorgingspro-
ducten ook leuk als origineel
cadeautje! Op afspraak kunt
u alles gratis uit proberen. Ik
ben erg benieuwd naar uw
mening. Nieske 06-54 32 66
69 Herbaliefe.

De eerste herfstblaadjes beginnen te vallen

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

Vlaai v/d week

Ruurlose Kerkpleinvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 bruin tijger
€4,OO

<
Weekendaanbiedingen

Notencake € 3,5O

Herfstbollen
Lekker met rozijnen, noten en kandy

zak è 6 stuks € 2,50

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

• Hans & Antoinette Tim-
mer zijn verhuisd van Brink-
herhof 103, naar de Horster-
kamp 1, 7251 AZ Vorden.

• Gezamenlijk trainen voor
de Vordense 'Oude jaars-
crossloop' 5, 10 en 15 km
bij run2day njnners Vorden.
Inl. 55 28 27 tussen 17.00 en
18.00 uur.

• Gevonden: omgeving verz.
de Wehme, tamme zwart/wit
kater (felix uiterlijk). Op te
halen bij Amivedi Tel. 0575-
550612.

• Het appelseizoen be-
gint weer op vrijdag 23 sep-
tember, a.s. Wij zijn er elke
dag behalve dinsdags. Ooy-
man, Groenloseweg 37,
Ruurlo, tel. 0573-49 1261.

, oe ROA

• Ontspan voor het week-
einde. Yoga in Vorden o.l.v.
Theo de Gans Vrijdagavond
(ook di.av.) in sportschool
Strada. Cursus Heilig Pad in
Warnsveld o.l.v. Marjan. Inl.
0573 - 44 11 38 www.dhan-
wantari.nl

• Zoekt nog wat werk in de
huishouding op de dinsdag
of de middagen, bellen na
17.00 uur 55 29 86.

• Gezocht: woonruimte in
buitengebeid of gedeelte
van boerderij voor 2 perso-
nen in omgeving Vorden-
Ruurlo-Zelhem. 2 of 3 ka-
mers. Tijdelijke woonruimte,
voor bijv. halfjaar makg ook.
Tel. 06-29 11 55 68.

• Te koop: 1 ha ma is, ho-
gedr. balen hooi en stroo, fo-
liebalen hooi tevens mooie
ooilammeren. tel.: 06-11 27
01 03.

21 sep. t/m 27 sep. 2OO5
Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75
Bestellen mag maar hoed niet

Dapenu's kimt u krijgen ran 16.00 uur tot 22.00 uur.

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1.25 p.p.
Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs wor ijs met slagroom € 1,75 w».
Woensdag 21 september
pompoensoep/biefstuk met kruidenboter, groenten en
aardappelen

Donderdag 22 september
toscane varkensfilet met ham/kaas gegratineerd, aardap-
pelen en sla/bavarois/slagroom

Vrijdag 23 september
bruine bonen soep/ zalmfilet met dillesaus, peterselie
aardappelen, groente

Zaterdag 24 september
kipsaté met champignons, frieten en herfstsalade/ ijs met
slagroom (alleen afhalen)

Maandag 26 september
gesloten

Dinsdag 27 september
wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs en slag-
room
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 binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
"̂  ^^ ^^* Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en broertje

Barry
Adriën
Riël
Thijs

18 september 2005

Pascal, Mariëlle en Mei Hartelman
l

Het Kerspel 20
7251 CV Vorden

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter.

Zij is geboren op 17 september 2005 om 09.22
(fl uur, weegt 3355 gram en is 50 cm lang. J
' * • $. * . . « •fy Haar naam:

Iris
Fredrika Christina

Edwin & Jorien Papen-Heuvelink

Ruurloseweg 34, 7251 LK Vorden
Tel. (0575) 55 55 14.

FONS JANSEN
ttffj^&

installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (O575) 55 26 37

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

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

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Met groot verdriet geven wij u kennis dat na een
ziekbed van ruim 3 maanden toch nog onverwacht
is overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Bernardus Gerhardus Vlogman
(Benny)

*Groenlo, 1 juli 1932 t Zutphen, 16 september 2005

Zijn doorzettingsvermogen en wilskracht zijn voor
ons een voorbeeld.

Vorden: Anneke Vlogman-Norde

Vorden: Elsbeth Stokkink-Vlogman
Henk Stokkink

Vorden: Bert Vlogman
Rita Vlogman-Verolme

Marit
Cleo

Vorden: Dick Vlogman
Hetty Vlogman-Raterink

Gerben
Roy
Elzemiek

Margrietlaan 37
7251 AV Vorden

Benny is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a, te Vorden, alwaar dinsdag 20
september van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is
tot afscheid nemen eri condoleren van de familie.

De kerkdienst zal plaatsvinden op woensdag
21 september om 11.00 uur in de Nederlands
Hervormde Kerk aan het Kerkplein te Vorden.

Aansluitend zal Benny worden begraven op de
Algemene Begraafplaats te Vorden, waarna
gelegenheid is de familie te condoleren bij Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Liever geen bezoek aan huis.

Verdrietig zijn we door het toch nog plotseling
overlijden van onze dierbare zwager en oom

Bernardus Gerhardus Vlogman
„oom Benny"

echtgenoot van Anneke Morde

Hengelo Gld.: H. Engbers-Norde
C.J. Engbers
Neven en nichten

Hengelo Gld., september 2005.

Wegens familieomstandigheden zijn wij
woensdag 21 september de gehele dag gesloten.

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden

Tel.: 0575-55 13 21.

Rouwsieraden en erfstukken
kunnen bij ons professioneel

worden bewerkt in eigen
atelier.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zogenaamde
„vintage" horloges.

De Klokken
uurwerk rcpiritie-atclier

er

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

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

Kinderhulp geeft een
beetje gewoon geluk
aan kinderen in
moeilijke of bijzondere
thuissituaties.
Steunt u Kinderhulp
daarbij?

giro 404040

tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl

SF!

ledere week kijkt
men uit naar de
kerkdiensten en
doktersdienst in

weekblad Contact

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

d r u k k e r i j Weevers

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

'Ook de prijs kwam door

onze strenge keuring."

Alleen het allerbeste rundergehakt komt door onze keuring.
We zijn tenslotte Keurslager. Maar de belangrijkste keurende

instantie bent u natuurlijk. En u let daarbij ook op de prijs.
Kan die uw goedkeuring wegdragen?

Neem dan wat extra mee: handig in de vriezer.

Keurslagerkoopje

Rundergehakt 2x500 gram €
Vleeswarenkoopje
Boterhamworst
Speciaal aanbevolen

Saucijzen
diverse soorten
Weekaanbieding
Nasi of bami

100 gram €

100 gram €

500 gram €

Special

Kruidentuintje 100 gram €
Vleeswarenspecial

Gebraden varkensrollade
100 gram €

o
° Verrassend lekker!

| Grill box gevuld met diverse
f overheerlijke
~gegrillde produkten per stuk €

o?9

o?9
298

1?5

139

9.995

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Q\A Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettimk.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

eten wat d,
ij ons opeten € 7,50 • afhalen € e.oo

van dt. 20 sept. t/m vr. 23 sept.

• Rundvleessalade
• Schnitzel
• Friet
• Groenten

Elke zondagavond
warm 81 koud buffet € 15*00 p.p.
kinderen van 4 tot J2 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Vlaai van de week:
kwarkvlaai € 5,75

Roomboter amandel speculaasjes
pak 250 gram € 2,95

Appeldriehoeken 4 halen en 3 betalen

Vrijdag en zaterdag

10 witte bollen voor maar € 2,00



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

Bertus, Bart of Bertie Overbeek
Wie van de drie vierde 40 jarig jubileum bij drukkerij Weevers?

V.l.n.r. de heren Gerhard Weevers jr., Bertus Overbeek en Gerhard Weevers sr.

Het is zaterdagmorgen nog vroeg.
De dauw hangt over de weilanden.
Bij de meeste mensen zitten de gor-
dij neu nog dicht. Een vrije dag, dus
uitslapen. Niet bij de familie Over-
beek aan de Ganzesteeg in het
buurtschap Kranenburg. De dag
begint hier immers altijd vroeg en
waarom dan niet op de zaterdag-
morgen! En vooral deze zaterdag
om nog even gezellig na te babbelen
over de dag van gisteren, vrijdag 16
september. Afgelopen dinsdag was
de heer des huizes 40 jaar bij druk-
kerij Weevers b.v. in Vorden in
dienst. Vrijdag bood de directie
hem en zijn gezin in 't Olde Lettink
een receptie aan. Voor Bertus Over-
beek geen alledaagse gebeurtenis,
luisteren naar een toespraak van
directeur Gerhard Weevers junior
en luisteren naar wat zijn collega' s
zongen:

Als de nacht verdwijnt en Bertus verschijnt,
Als wij hem weer zien, zijn we blij voor tien,
En hij weet hoe gek we op hem zijn,
Hem te zien vinden wij fijn

Jantje Smit zou er van gaan blozen, bij
het horen van een dergelijke tekst.
Toch roept de receptie direct een
vraag op. Daar bleek namelijk uit de
toespraak van Gerhard Weevers juni-
or, dat de jubilaris over maar liefst
drie namen beschikt en dat hij door
de één wordt aangesproken met Ber-
tus, door de ander met Bart en door
weer anderen met Bertie. Terwijl echt-
genote Tonny ons van dampende kof-
fie voorziet legt Overbeek uit hoe de
vork nu precies in de steel zit. "Ik heet
echt Bertie Overbeek, vernoemd naar
mijn opa Albertus (Bertie). Toen ik bij
Ratti ging voetballen, noemden zij mij
daar Bart. Na de Ulo bezocht te heb-
ben, wilde ik aan het werk. Weet je
wat, zo sprak mijn vader, ik ga naar
drukkerij Weevers. Dan zetten we een
advertentie in "Contact" met de tekst:
"jongeman biedt zich aan".
Mijn vader komt bij Weevers en die
zegt "misschien heb ik wel wat voor
jouw zoon, stuur hem maandagmor-
gen maar naar mij toe". Ik dus naar
Weevers, natuurlijk hartstikke zenuw-
achtig dat begrijp je wel. Tot het plaat-
sen van een advertentie kwam het
niet, ik werd gelijk aangenomen. Wee-
vers vroeg mij hoe ik heette. Ik zei,
mijn naam is Bertie Overbeek. "Bertie,
dat is toch geen naam, ik noem je
voortaan gewoon Bertus, zo sprak se
nior. En zo is het bij drukkerij Weevers
altijd Bertus gebleven", zo zegt Bertie!

KLEINKINDEREN
Tonny schenkt nog een kop koffie in
en zegt: "Bij ons in de familie houden
we het ook gewoon op Bertie. Toen ik
hem leerde kennen (37 jaren geleden)
stelde hij zich ook voor als "Bertie
Overbeek ", zo zegt zij lachend. Overi-

gens zijn Tonny en Bertus (wij van
"Contact" blijven uiteraard volharden
in Bertus) al 33 jaren getrouwd. Ze
hebben twee kinderen, zoon Oscar (31)
en dochter Enith (29). Beiden gelukkig
getrouwd en beiden hebben een kind.
En zo zijn Tonny en Bertus oma en opa
van Marit en Ivar. Bertus staat op en
laat ons een prachtige fotocollage zien
van zijn kinderen, schoondochter en
schoonzoon en de kleinkinderen. "Dat
heb ik gisteren gekregen, hebben ze
speciaal voor mij laten maken. Dat
heeft mij best wel ontroerd", zo zegt
de jubilaris.
Bertus Overbeek is absoluut geen man
die graag op de voorgrond treedt. Zelfs
verre van dat.
"Hoeft voor mij ook niet zo, maar ik
moet eerlijk zeggen dat ik al die be-
langstelling wel leuk vind. Zoals giste-
ren, het geeft toch een gevoel datje ge-
waardeerd wordt", zo zegt de man die
als eindredacteur (begin deze maand
werd hij als zodanig benoemd) alle da-
gen met nieuws heeft te maken, maar
nu zelf "in het nieuws" staat! Vrijdag-
middag werd hij bij monde van direc-
teur Gerhard Weevers junior, via een
toespraak en "beelden" danig in het
zonnetje gezet. In onze huidige maat-
schappij zijn niet meer zoveel werkne-
mers die vanaf de schoolbanken naar
"de baas" gaan en er ook meteen
maar, 40 jaar blijven. En wat zo leuk is,
voor de jubilaris de laatste vijfjaren
tot aan de VUT (of het kabinet moet
besluiten dat iedereen in de toekomst
tot 75 jaar moet werken!) eindredac-
teur van alle edities van het weekblad
"Contact".
Bertus is voor deze taak opgeleid door
Gerhard Weevers senior, die inmid-
dels op 74 jarige leeftijd het de hoog-
ste tijd vindt het wat "kalmer aan" te
gaan doen. Wel blijft senior als advi-
seur aan het blad en de drukkerij ver-
bonden. Om een indicatie te geven
wat de taak van Bertus inhoudt: het
aansturen van een team medewer-
kers. De week bij de drukkerij begint
voor Bertus altijd met een "hectische"
maandag. Bertus: "Eerst "vissen" we
een 150 tot 200 mailtjes uit de compu-
ter, die we samen doorspitten, mail-
tjes met nieuws, advertenties, ge
meentenieuws, politieberichten, be-
richten van de correspondenten. In de
loop van de week komen daar nog cir-
ca 300 tot 400 mailtjes bij!
Op maandag moeten de verschillende
edities Bronckhorst voor de drukker
klaar gemaakt worden, dinsdag het
"Contact Ruurlo", donderdag het
"Contact Warnsveld" en de dagen
daartussen zijn wij met zijn allen in
de weer voor de week die volgt. Dat
vind ik ook het allerleukste van mijn
baan: de krant maken, er bovenop zit-
ten en proberen er voor te zorgen dat
de krant op tijd bij de mensen in de
brievenbus ligt. Het zal de komende
jaren mijn absolute streven zijn de in-

geslagen weg van "Contact" voort te
zetten namelijk het brengen van
nieuws met in elke editie het accent
op het plaatselijk nieuws", zo zegt Ber-
tus vol overtuiging.
Alvorens hij zich 23 jaren geleden
(vanaf begin jaren tachtig) uitsluitend
met "Contact" ging bezig houden,
heeft hij alle soorten werkzaamheden
bij drukkerij Weevers verricht. .Bertus:
"Toen ik 13 september 1965 begon wa-
ren we met drie medewerkers, Wee-
vers senior, Hans van der Linden en ik.
Mijn eerste taak bestond uit "corrige-
ren". Mevrouw Wolters heeft mij het
boekhoudkundige aspect bijgebracht.
Later heb ik eigenlijk van alles gedaan,
administratie, de lonen, advertenties,
meehelpen in de drukkerij en dergelij-
ke", zo zegt Bertus-.

SOCIAAL VOELEND BEDRIJF
Gerhard Weevers junior zei vrijdag in'
zijn toespraak letterlijk: "Bertus pakt
elk werk aan, zoals dat in een klein
bedrijf gebruikelijk is. Niets is hem te
veel en in het weekend als mijn vader
weer een keer belt lost hij problemen
op, of komt hij als het nodig is, nog
even naar de zaak. Hij heeft alle ont-
wikkelingen in het bedrijf meege-
maakt. Van lood naar offset en nu
digitaal in het e-mail tijdperk", aldus
Gerhard Weevers junior. Terug kij-
kend op de 40 jaren bij drukkerij
Weevers zegt Bertus: "Altijd fijn ge-
werkt. Het is een sociaal voelend be-
drijf, goede werksfeer. Er zijn hier een
flink aantal collega's, die ook al jaren-
lang bij Weevers werken. En dat zegt
genoeg", aldus Bertus.

Wat betreft de invulling van zijn vrije
tijd; Bertus heeft jarenlang in het eer-
ste elftal van Ratti gespeeld. Voetbal-
len doet hij niet meer. Op zijn 50ste ge
stopt. Maar niet gestopt met sporten.
Bertus is wekelijks in de sportschool te
vinden. Maar het liefst gaat hij met
Tonny fietsen, ook zijn absolute voor-
keur in de vakantie. Niet alleen dat,
ook dagelijks op de fiets naar zijn
werk. Gerhard Weevers zei daarover in
zijn speech: "Bertus fietst al 40 jaar el-
ke dag naar de zaak en dat betekent
dat Bertus in zijn leven al twee keer de
aarde is rondgefietst. En ook bij de per-
soneelsfeestjes levert hij topprestaties.
Zowel bij het rustige sjoelen als bij de
meer "gevaarlijke" spelen zoals boom-
stam zagen, aldus junior die er op
wees dat Bertus en zijn Tonny ook op
de dansvloer niet zijn weg te slaan.
Ook dit "vrije tijd" nieuws over Bertus
willen we de lezers van "Contact" ui-
teraard niet onthouden!

Als afsluiting van de toespraak ont-
ving Bertus uit handen van Gerhard
Weevers een gevulde enveloppe en
kreeg zijn echtgenote, Tonny, een bos
bloemen van Nancy Weevers voor het
altijd ter zijde staan van haar Bertie.

Concours Hippique
Ponyclub Hengelo

Zondag 25 september staat het
evenementen terrein "de Hiet-
maat" te Hengelo weer in het
teken van de Hippische sport.

Door de Ponyclub Hengelo wordt
die zondag een groots Concours
Hippique georganiseerd.

Dan zullen de ruiters en amazones
in de leeftijd van 8 tot 18 jaar met
hun pony's ruim 500 starts verzor-
gen in de dressuur en spring sport.

Rond het middag uur zal als extra
een menwedstrijd worden gereden.

Dank zij zeer vele vrijwilligers zal
het weer een fantastische sportie-
ve dag worden.

Het programma vangt aan om
09.00 uur. Het terrein de Hietmaat
is gelegen aan de Zelhemseweg te
Hengelo Gld. Er is voldoende par-
keergelegenheid en de toegang is
gratis.

Bezoek aan De Vries BV

Op 6 september j.1. mocht Timmer-
en aannemersbedrijf De Vries BV
uit Hummelo een delegatie van de
gemeente Bronckhorst ontvangen
op haar bedrijf.

Het bezoek door het college van Bur-
gemeester en Wethouders en haar me
dewerkers had een informatief karak-
ter.

Sinds het laatste bezoek in 2002 door
het college van Burgemeester en wet-
houders van de toenmalige gemeente
Hummelo en Keppel is de werkgele
genheid van de Vries uitgegroeid van
10 naar 20 medewerkers en de omzet
gestegen naar € 2.000.000,00.

Het 126 jaar oude bedrijfis deskundig
op gebied van restauratie en renovatie
en realiseert daarnaast nieuwbouw-
woningen, bedrijfsgebouwen en ver-
bouwingen voor particuliere op-
drachtgevers. Door de samenwerking

1 met bouwbedrijf Klomps uit Dinxper-
lo (een bedrijf met 80 medewerkers) is
de Vries in staat om elke opdrachtge

ver van dienst te zijn. Daarnaast be
hoort ook de Projectontwikkeling tot
haar mogelijkheden. Door vakkundi-
ge leermeesters binnen het bouwbe
drijf die de eigen medewerkers opleid,
is ook naar de toekomst toe het vak-
manschap binnen Timmer- en aanne
mersbedrijf De Vries verzekerd.

Het bezoek had ook mede tot doel te
inventariseren welke problemen het
bedrijf ondervond van de samenvoe
ging van de diverse gemeenten.

Henk de Vries kon hierop beamen, dat
het bedrijf hoegenaamd geen hinder
van de samenvoeging had ondervon-
den en daarentegen blij was met de ge
biedsuitbreiding van de gemeente. De
uitbreiding van de gemeente kan ook
een uitbreiding van het werkgebied
van het bouwbedrijf betekenen aldus
Henk de Vries.

Het bedrijfsbezoek werd besloten met
een bezoek aan de gerenoveerde werk-
plaats van de Vries en het geheel ver-
nieuwde buitenterrein.



JUBII EUMACT

70 JAAR

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-

stellen bij onze filialen.

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

d r u k k e r i j Weevers

ISO 9001

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23
GROENILO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
FA. JANSEN DE SMID BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMF> TEL. 06-48 794 212

Scherp zien zonder bril of lenzen is
mogelijk na een laserbehandeling.
Prijs € 2750,- voor twee ogen.
Inclusief intake en nazorg in Gorssel door de oogarts
die de operatie doet. Behandeling in Gent.

Meld u aan voor de INFORMATIEAVOND
op 23 september a.s. om 20.00 uur.

Betrouwbare, veilige en hoogwaardige
laserbehandeling.

De Valck Laservision
Thuyalaan 1a - 7213 VW Gorssel

-r
P |

>^

Zie ook onze site: www.iaservision.be
Tel. 0575-491542 e-mail: info@laservi$ion.b

interieuradviseur

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• VUtpakketten

"De Wttte Engel"
• Foumlturen

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

Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur-

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Meld je aan bij
de Muzehof

Er is nog plaats!

Muziek en Beweging voor kleuters
v. . i . donderdag 29 sept. (8 lessen)

16.15-17.00 u

Algemene Muzikale Vorming
•n 4 v.,i. don.

29 september (12 lessen)
17.15-18.00 u

Kinderdans
Groep 3 en 4 v..i. maandag
24 oktober (10 lessen) 17.15-18.00 u

Kindertheater (20 lessen)
v.a. dinsdag 25 oktober

Groep 3 t/m 5 van 15.45-17.00 u
Groep 6 t/m 8 van 17.15-18.30 u

Jongeren 13 jr. en ouder
18.45-20.00 u

Meer weten?
Muzehof 0575-51 53 50 of

ww.muzehof.nl

- \ \\\
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Gemeente
Bronckhorst,

de toekomstige
parel van de
Achterhoek.

Jubileumactie met de \
meest verkochte HR-ketel

N c fit is al 25 j a a r de meest verkochte HR-ketel van Neder land . Dat vieren we met een un i eke

jubileumactie: als u ons nu een betrouwbare Ne f i t H R - k e t e l l a a t i n s t a l l e r e n , k r i j g t u gra t i s 12 j a a r

garantie. Vraag ons snel om de actiefolder met de voorwaarden. De act ie loopt tot 31 december 2005.

Voor 12 jaar garantie op uw HR-ketel gaat u naar:

I n s t a l l a t i e b e d r i j f ^ j

WILTINK B. V.
mm verwarming • sanitair • elektra «loodgieterswerk

7e/.: (0575) 55 16 56 Email: henk@wiltink-vorden.nl

Nefit houdt Nederland warm NEFIT

Meuslibollen
± 40O gr. nu

1.95
pelkruimel Roomboter
vlaai Croissants

90

Deeni
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

(zonder vulling)
nu 2 voor

L50

De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

r n
Weekaanbieding bij de Woonwinkel

internet en e-mail

* Digitale foto's op
de computer

Binnenkort starten de curcussen weer

in Zutphen Geef u nu op!

Voor informatie bel: 0577 - 45 68 56

^^

tegen inlevering van deze advertentie

DMC splijtgaren

geen € 1.25 p. streng

maar € 1.10 p. streng
geldig van 19 sept. tot 24 sept.

interieuradviseur l
>«> ^

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

Op l oktober 2005 opent in Wichmond:

**%

Kair^s—
i, .oof Corning •" B«u«l«o<i«ng

„Er is meer ...... "
dinsdag 27 SEPTEMBER 2005
Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: 't Zwaantje, Zieuwentseweg l, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708

2D - 3D en W echo's
Iedere zwangere vrouw Kent wel het gevoel

door een luikje naar binnen
te willen Koekeloeren.

Even visueel contact te krijgen
met de baby waar je nog

maanden op moet wachten.

Afspraken via:
www.Koekeloere.nl

Hackforterweg 11
7234 SG Wichmond

tel 0575 44 22 31
fax 0575 44 25 11

afspraak_wichmond@koekeloere.nl

Marceline komt uit Burkina Faso. Een land waar vrouwen niet ouder
worden dan 45 jaar. Gezondheidszorg. Een recht voor iedereen.

Word donateur
Bel 070 - 3421777

HOE GROOT IS JOUW WERELD ?

www.novib.nl

n(o)vib \
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Veel belangstelling Gemeentedag Bronckhorst

De inwoners van de gemeente Bronckhorst hebben massaal gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de keuken van
het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat en het gemeentekantoor aan
de Banninkstraat. De Gemeentedag die 10 september werd georgani-
seerd trok honderden belangstellenden.

Niet alleen in de beide gemeentelijke
panden was veel te zien, maar ook de
buitendienstmedewerkers toonden
hun werkzaamheden op het buiten-
terrein. Veel materieel kon bekeken
worden. Het publiek kreeg een goed
beeld waar de verschillende afdelin-
gen mee bezig zijn. De ambtenaren,
het college en de raad werden veel
aangesproken door de bezoekers met
vragen. Bij de infomarkt met kramen
van de vier afdelingen werd uitleg ge
geven door de ambtenaren hoe het
een en ander werkt. De bezoekers wer-
den geconfronteerd met prikkelende
stellingen waarover gediscussieerd
kon worden met raadsleden en colle
ge-

Bij de afdeling Communicatie werd
ondermeer de achtergronden getoond
van de website. Hoe komt een bestem-
mingsplan tot stand, waarom moet
een paspoort persoonlijk afgehaald
worden, wat komt er bij kijken voor
een goed sport- en onderwijsbeleid.
Het werd allemaal in beeld gebracht
door de verschillende afdelingen die
zich presenteerden.

Het publiek liet zich uitvoerig infor-
meren bij de ambtenaren. Veel vragen
werden er gesteld en dat is een goed
teken. Alleen daardoor is het al goed
dat er een open dag is. Waarvoor
wordt mijn belastinggeld gebruikt.

Bij de afdeling Financiën werd hier-
over uitleg gegeven maar ook over de
onroerend zaakbelasting WOZ. Bij Pu-
bliekszaken werden de bezoekers
geïnformeerd over beveiliging van on-
der andere reisdocumenten. Automa-
tiseringsdeskundigen lieten zien hoe
de ëlijneni lopen in het gemeentehuis.
Bij de afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling kon men de vor-
deringen zien van het nieuwe bestem-
mingplan voor het buitengebied van
de kernen Hengelo en Vorden.

De bezoekers hoefden niets te missen
op de twee locaties. Een pendelbus
pendelde regelmatig heen en weer
tussen het gemeentehuis en het ge
meentekantoor.

Tegelijk met de Gemeentedag was er
ook de Landelijke Monumentendag.
In het gemeentekantoor was hierover
een stand ingericht en kon men route
beschrijvingen meenemen voor de
route langs de kerken.

Met de Gemeentedag kregen de bezoe
kers een goed beeld waarmee de ge
meentelijke medewerkers dagelijks
mee bezig zijn.

Gezien de grote opkomst en de positie
ve reacties was de 'open dag' een groot
succes en is zeker (in de toekomst)
voor herhaling vatbaar.
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Jan Nobel: " De rechter verwijt de gemeente Bronckhorst
nog steeds onzorgvuldigheid"!

Voorlopig geen toestemming voor
zendmast in de Kranenburg

(Advertorial)

Zo zal de zendmast er uit gaan zien, wanneer hij voor het huis van Frans Lebbink wordt
geplaatst. " Daar wordt ons gezin echt niet vrolijk van", aldus eigenaar Frans die samen
met vele andere bewoners van de Kranenburg, pleit voor een andere locatie.

De bewonersgroep Kranenburg, sportvereniging "Ratti", basisschool "De
Kraanvogel" en de belangenvereniging " Kranenburgs Belang" hebben ge-
zamenlijk een brief geschreven aan de gemeenteraad van Bronckhorst
over de zendmast voor mobiele telefonie die T- Mobile in de Kranenburg
wil plaatsen." Zo langzamerhand begint ons een zekere vorm van moede-
loosheid parten te spelen. Wij begrijpen niet dat de gemeente zo onzorg-
vuldig met onze belangen omgaat en stelselmatig niet die inspanning le-
vert die bij behoorlijk bestuur verwacht mag worden", zo zegt woordvoer-
der Jan Nobel namens de bewonersgroep.

De voorzieningenrechter heeft vorige
week met betrekking tot het door de
bewoners ingestelde hoger beroep, de
beslissing van de gemeente Bronck-
horst om de vergunning in stand te
houden, vernietigd. Kernpunt in deze
beslissing is dat verweerder ( gemeen-
te Bronckhorst dus) ter voorbereiding
van het bestreden besluit ( nog steeds)
niet de nodige kennis omtrent de rele-
vante feiten en de af te wegen belan-
gen heeft vergaard. De gemeente is
volgens de rechter onzorgvuldig om-
gegaan met de belangen van de omwo-
nenden. En zo zegt Jan Nobel, de ge
meente heeft de oren volledig laten
hangen naar de belangen van T- Mobi-
le. Met deze brief aan de raad hopen
wij dat zij aandacht besteed aan de
grote mate van onzorgvuldigheid, die
zoals de rechter zegt " nog steeds"
door het college van Bronckhorst
wordt gebezigd!

In de brief brengen de bewoners van
de Kranenburg nog even een aantal za-
ken in herinnering. Ten eerste dat de
bewoners van de Kranenburg medio
2003 werd verzekerd dat er aan de Ei-
kenlaan 15A geen zendmast komt.
Toch wordt hiervoor een vergunning
afgegeven. " In de uitspraak van de
commissie van advies voor bezwaar-
schriften van j.l. 7 maart beslist de
commissie dat ons bezwaar ontvanke-
lijk en gegrond is. De commissie advi-
seert de gemeente Bronckhorst een
nieuw besluit te nemen. En wat doet
de gemeente? Zij legt dit advies dood-
leuk naast zich neer", aldus een ver-
ontwaardigde Jan Nobel.

GENOEG ANDERE LOCATIES
In de beslissing die genomen wordt,
neemt de gemeente Bronckhorst ex-
pliciet afstand van het feit dat er ande-
re locaties zijn. " Dat er eventueel nog
andere locaties voorhanden zijn die
ook aan de criteria voldoen, doet voor
de beoordeling voor het verzoek om
vrijstelling niet ter zake", aldus de ge
meente Bronckhorst. De gemeente
geeft in haar beslissing verder aan dat
er alleen een vergunning wordt afge
geven voor GSM en niet voor UMTS, zo-
lang naar de schadelijkheid hiervan
onderzoek wordt gedaan in Zwitser-
land. Aan dit onderzoek kleven enkele
bezwaren namelijk als er eenmaal een
mast staat dan heb je voor UMTS geen
vergunning nodig. Daarvan is de ge
meente op de hoogte.
De beoordeling of UMTS al dan niet
schadelijk blijkt te zijn, laat de ge

meente over aan het oordeel van het
Parochiebestuur, de eigenaar van de
grond en contractpartner van T- Mobi-
le. Ter verduidelijking, UMTS staat
voor Universal Mobile Telecommuni-
cations. Het is een systeem voor data
communicatie of mobiele telefoons.
UMTS is veel sneller en geeft meer
bandbreedte dan GSM. UMTS- toestel-
len bieden hierdoor meer mogelijkhe
den zoals e mailen, video' s bekijken
en muziek downloaden. Zoals hierbo-
ven al gememoreerd, staat in de over-
eenkomst tussen T- Mobile en de ei-
genaar van het grondperceel aan de
Eikenlaan ( het parochiebestuur) dat
van UMTS geen sprake zal zijn.
In de uitspraak van de voorzieningen-
rechter van maart j.l. bleek dat de ge
meente Bronckhorst niets had gedaan
met de door de bewoners aangedra-
gen alternatieve locaties, maar zich
geheel had laten leiden door de belan-
gen van T- Mobile (Laatstgenoemde en
de gemeente zijn destijds opgedragen
de alternatieve locaties te onderzee
ken). T- Mobile heeft toen in de zitting
al aangegeven dat met het oog op de
gewenste dekking, een aantal alterna-
tieve locaties zonder meer (technisch
) geschikt zijn. Jan Nobel:" Wie schetst
onze verbazing dat achteraf blijkt dat
de door de gemeente Bronckhorst ver-
strekte opdracht aan bureau SAB
slechts een onderzoek naar de ge
wraakte locatie aan de Eikenlaan be
trof, waarbij slechts terloops een op-
merking over de alternatieve locaties
wordt gemaakt.

Wij zijn daar uiteraard zeer boos over.
In de onderzoeksopdracht van de ge
meente staat en ik citeer letterlijk: "
Verleen ik U hierbij opdracht tot het
doen van een onderzoek naar de ste
denbouwkundige en landschappelijke
aanvaardbaarheid van een zendmast
op locatie 15A te Kranenburg. Aanvul-
lend wordt als uitgangspunt meegege
ven dat" de beoordeling op grond van
welk landschapsplan dan ook achter-
wege blijft", aldus Jan Nobel.

Alle betrokkenen in de Kranenburg
(bewonersgroep, sportclub "Ratti",
school "De Kraanvogels" en Kranen-
burgs Belang) roepen de gemeente
raad op de gehele gang van zaken be
treffende de zendmast aan de orde te
stellen en daarbij meer zorgvuldig-
heid te betrachten. "Wij houden ons
hart vast over het nu verder gaat", al-
dus Jan Nobel namens de bewoners-
groep.

B E U R S P R A A T

Marlet laconiek over
Katrina
De humanitaire en economische kos-
ten van de orkaan Katrina zijn enorm.
De ervaring met (natuur) rampen
heeft ons echter geleerd dat de Ameri-
kaanse economie goed in staat is deze
op te vangen en de financiële markten
lijken hier al op te anticiperen. On-
danks deze veerkracht zien wij struc-
turele problemen voor de economie
en houden vast aan onze onderwe
ging voor de regio Noord-Amerika.

De belangrijkste economische gevol-
gen van Katrina voor de Verenigde Sta-
ten liggen op het vlak van olie en aard-
gasproductie en raffinagecapaciteit
Het gebied rondom New Orleans is ver-

antwoordelijk voor een kwart van
Amerika's olie en aardgasproductie en
herbergt een groot aantal boorplat-
forms, raffinaderijen en een complex
netwerk van pijpleidingen die deze lo-
caties onderling verbindt. Tijdens de
climax van de storm is ruim 95% van
de totale olieproductie stil komen te
liggen, maar intussen is 70% van deze
capaciteit weer hersteld. Bovendien is
10% van de totale Amerikaanse raffina-
gecapaciteit in de regio gelokaliseerd.
Door de storm is de toch al ontoerei-
kende raffinagecapaciteit met twee
miljoen vaten ruwe olie per dag ver-
minderd. Dit komt neer op één mil-
joen vaten benzine per dag, wat staat
voor 10% van de totale vraag naar ben-
zine in de Verenigde Staten. Op maan-
dag was 5% van deze capaciteit weer
hersteld, alleen bij drie grote raffina-
derijen van ExxonMobil, ConocoPhi-
lips and Chevron zullen de herstel-
werkzaamheden waarschijnlijk lan-
ger op zich laten wachten. De ver-
wachting is dat de resterende 5% capa-
citeit dan ook zeker één maand uit de
omloop zal zijn. Dit wordt deels opge
vangen doordat de grote geïntegreer-
de oliebedrijven capaciteit uit andere
gebieden in de wereld zullen aanspre
ken om het tekort op te vangen. Boven-
dien heeft de Amerikaanse regering
haar strategische petroleumreserves
vrijgegeven en hebben de Europese
Unie en OPEC aangegeven extra ruwe
olie richting de Verenigde Staten te
verschepen. Dit heeft ertoe bijgedra-
gen dat de prijs van een één-maandter-
mijncontract voor een vat West-Texas
Intermediate, de Denenmark voor Ame
rikaanse ruwe olie, is teruggevallen

van recordniveaus boven de USD 70
naar een peil van rond de USD 65 op
het moment van schrijven. Wij ver-
wachten dat het effect op de energie
productie van de Verenigde Staten op
een termijn van drie maanden neu-
traal is.

De gevolgen van Katrina kunnen lei-
den tot een verslechtering van de
structurele onevenwichtigheden van
de Amerikaanse economie. Allereerst
zal het Amerikaanse tekort op de over-
heidsbegroting verder oplopen omdat
extra overheidsuitgaven onvermijde-
lijk zijn. Ten tweede kwam de orkaan
Katrina op een moment dat alle raff i-
naderijen op volle capaciteit aan het
draaien waren om de waag naar brand-
stoffen bij te benen. Dit probleem
vloeit voort uit het feit dat er sinds
1976 geen nieuwe raffinaderij is ge-
bouwd. Dit beperkt het nut van de ex-
t ra levering ruwe olie. Het gevolg voor
de economie is dat het tekort op de
overheidsbegroting verder oploopt en
de olieprijs voorlopig hoog blijft.

Bron: IRIS' (Instilute for Research and In-
vestment Services), een gezamenlijke onder-
neming van de Rabobank en de Robeco
Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
RobJonker
Henk Kreeftenberg

Inspiration Vorden start seizoen
met optredens

In tegenstelling tot andere jaren
startte Inspiration Vorden, o.l.v di-
rigent Piet Piersma, het seizoen na
de zomer met diverse optredens in
plaats van met repetities. Als eerste
werd op l september gezongen tij-
dens de trouwdienst van koorlid
Annet. Daarmee waren de kelen ge-
smeerd en zat de stemming er ge-
lijk goed in.

Afgelopen zondag, 18 september,
werkte het koor mee aan de open dag
van de The Highland Valley Pipes and
drums uit Borculo. Deze vereniging

verzorgde een gastoptreden tijdens
het dertigjarige jubileumconcert van
Inspiration Vorden afgelopen juni in
Vorden. Deze samenwerking is weder-
zijds goed bevallen en boven verwach-
ting bleken koorzang en doedelzak-
ken goed samen te gaan. Vandaar het
verzoek om aan de open dag mee te
werken.
Naast enkele gospelliederen uit het ei-
gen repertoire van het koor werden
enkele Schotse liederen opgevoerd sa-
men met de doedelzakspelers en de
Schotse drums. Het hoogtepunt van
de goed bezochte en zonnige dag was

het stuk 'The millenium prayer for
peace', uitgevoerd door koor Inspirati-
on Vorden, muziekvereniging Amici-
tia uit Geesteren en The Highland Val-
ley groep. Het publiek koos dit stuk
dan vol enthousiasme voor de toegift.
Op zondag 25 september verleent het
koor om 10.00 uur medewerking aan
de viering in de Hervormde kerk in
Harfsen en dan wordt het weer flink
repeteren voor andere diverse kerstop-
tredens. Interesse om mee te zingen of
Inspiration Vorden boeken? Bel het
secretariaat: H. Smallegoor, tel. (0575)
55 26 57.
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MEUBELMAGAZIJN
LEEGVERKOOP

BIJ GERRIT ONSTENK IN HENGELO GLD
BANKSTEL
2 - 2% ZITS
IN DIVERSE
KLEUREN

NU €998 t -

BOERENEIKEN
EETTAFEL

(220x100) PLUS
6 STOELEN

NU € 1072.-

ALLES IN DE TENT EN AKZIEHAL IS DIRECT LEVERBAAR!

1STE WEEKEND VERKOOP VAN MOOI INRUIL EN UITLOPENDE MODELLEN

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

22 SEPTEMBER (10:00 - 21:00 UUR)

23 SEPTEMBER (10:00 - 21:00 UUR)

24 SEPTEMBER (9:30 - 17:00 UUR)

: WEEKEND VERKOOP VAN BEURSMODELLEN EN KLEINMEUBELEN

VRIJDAG 30 SEPTEMBER (10:00-21:00 UUR)

ZATERDAG 1 OKTOBER (9:30 - 17:00 UUR)

3ut WE EKEND FINAL : VERKOOP

VRIJDAG 7 OKTOBER (10:00-21:00 UUR)

ZATERDAG 8 OKTOBER (9:30 - 17:00 UUR)

GERRIT EN RIA ONSTENK
ADRES MOLENK 20 - HENGELO GLD.

TELEFOON (0575) 463153 - 463504
MOBIEL 06 54317355

INTERNET WWW.ONSTENKMEUBELEN.NL

1980 2005
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Perfecte Modespektakel Hengelo
'Groot, spectaculair, flitsend, professioneel'

Het publiek was razend enthousiast. De deelnemende bedrijven en de
organisatie waren eveneens zeer tevreden over het eerste Hengelose
Modespektakel. De spectaculaire modeshow was dan ook een groot suc-
ces. De groots opgezette modeshow in sporthal De Kamp werd verzorgd
door een aantal Hengelose mode/aken, kapsalons en schoonheids-
salons. De deelnemende bedrijven waren: Capuchon Jeugdmode; Dick
Helmink Mode; Hermans Schoenmode; Langeler Mode; Schröder Mode;
Sueters Ruitersport; WoMen Basic Fashion; Kapsalon De Barbier; Kap-
salon Wuestenenk; Schoonheidssalon La Finesse; Lurvink's Kapsalon;
Martine Hair & Beauty en Passchier Haarmode.

Het was zondagmiddag 11 september
druk bij de sporthal. In de directe om-
geving was geen plek meer te vinden.
Velen moeten de auto parkeren in de
wijk. Ruim voor aanvang waren de
stoelen in de sporthal bezet. Er wer-
den twee shows gegeven: om 13.30 uur
en jam 16.30 uur. Met name voor de
laatste show stond een lange rij men-
sen te wachten voor de ingang. Nadat
het publiek voor de eerste show de
sporthal verlaten had, kon de menigte
naar binnen. Inmiddels was de rij
steeds groter geworden. De twee
shows trokken samen 1200 bezoekers.

The show most go on
Bij binnenkomst werd het publiek ge
trakteerd op een kop koffie met wat
lekkers erbij, aangeboden door Bakke-
rij Hengelo. iWe beginnen over vijf mi-
nutenï, klinkt het even later door de
geluidsboxen. De hal was al ruim be-
zet en sommige haastten zich om een
stoel te vinden. Voor iedereen was er
plaats. 'The show most go on'. De spot-
lights gaan aan en Jurgen Damen en
Gabby Koenders lopen als 'sterren'
over de catwalk. Zij heten het publiek
welkom namens alle deelnemende be-
drijven. Het duo wijst nog op het Mode
Magazine dat is uitgebracht waarin
staat vermeld de acties en kortingen
van de deelnemende bedrijven. En
dan samen: 'Hiermee is het eerste Mo-
despektakel Hengelo geopend'.

Mode Magazine
Eind augustus kon men al genieten
van een uniek magazine met daarin
een kennismaking met de deelnemen-
de bedrijven. Het Mode Magazine, ver-
vaardigd door Drukkerij Weevers uit
Vorden, kregen inwoners in de brieven-
bus. In dit magazine wordt een kijkje
gegeven achter de schermen, een voor-
proefje op de show en een indruk van
hetgeen de deelnemende bedrijven te
bieden hebben. Ook treft men er leuke
acties en kortingen aan. De Hengelose

modezaken, kapsalons en schoon-
heidssalons geven daarmee alvast een
beeld van de laatste mode, haar en ma-
ke-ups trends voor de winter.

Genieten
Het eerste Hengelose Modespektakel,
zoals die in de publiciteit werd aange-
kondigd, werd inderdaad een perfecte
show. Op een flitsende en professione-
le manier kreeg het enthousiaste pu-
bliek een prachtige show voorgescho-
teld. Plaatselijke en professionele mo-
dellen toonden onder meer: schoe-
nen, kleding van jong, modern naar
sportief, klassiek, van casual naar
trendy en voor ieder wat wils. Verder
ruitersport, lingerie en voor de kids
spetterende jeugdmode. Deze mode-
flitsen werden afgewisseld met crea-
tieve podiumacts van Hengelose kap-
pers en schoonheidsspecialisten. De
catwalk, spotlights en de spetterende
muziek zorgden voor een perfecte am-
biance. Het was genieten voor het pu-
bliek dat een afwisselende show zag
met veel vaart.
Op het eind van de show presenteer-
den alle modellen zich. Jong en oud
kwamen op de catwalk en kregen een
daverend applaus van het publiek als
beloning. Organisatielid Jurgen Da-
men bedankte namens alle deelne-
mende bedrijven de bezoekers voor
hun komst.

Spectaculair voor
Hengelo

'Het was heel mooi. Dat Hengelo zo-
veel kapsalons heeft, wist ik niet en
ook nog zo verschillend', zegt een me
vrouw van zestig jaar als ze de uitgang
opzoekt. Een mevrouw (28): 'Ik vond
alles mooi. Mijn dochter deed mee als
model bij Capuchon Jeugdmode'. Een
man (33) met zijn dochter op de knie,
zit rustig te wachten en geniet nog na.
'Alles vond ik wel leuk. Dit is de eerste
keer dat ik zo'n show meemaak. Het

verliep snel en goed. De verschillende
kapsalons op het podium vond ik ver-
rassend. Daar had ik geen voorstelling
van hoe zoiets ingepast kon worden'.
'De muziek vond ik wel hard', zegt een
70-jarige mevrouw. 'Verder vond ik het
heel mooi en zeker omdat zoiets voor
de eerste keer in Hengelo wordt ge
houden. Heel knap! De kinderen vond
ik ook heel schattig en de verschillen-
de kapsalons vond ik leuk'. Mevrouw
(47): 'Het was voor Hengelo zeker spec-
taculair. Dat verschillende winkeliers
en kapsalons zo samen kunnen wer-
ken, vind ik top. Het was echt werve
lend en professioneel'.
'Mijn vriendin was model bij kapsalon
Wuestenenk. Dat vond ik het leukst',
lacht een jongeman (24) als hem
wordt gevraagd om een reactie. En
dan even later op serieuze toon: 'Ze
hebben er echt wat van gemaakt. Voor-
al de show erom heen. Niet alles ging
vlekkeloos maar dat komt nog wel.
Het was de eerste keer'.
Voor het Modespektakel Hengelo was
een enorme belangstelling. De voor-
verkoop van kaarten verliep als een
trein. Ruim voor aanvang van de
shows stonden lange rijen bij de in-
gang van sporthal De Kamp. Dat maak
je in Hengelo niet vaak mee.

File
'Helaas heb ik er zelf weinig van
gezien. Maar ik hoorde dat er echt een
file was voor de sporthal. De animo
was zeer groot. Dat hadden we zelf
ook niet kunnen dromen. Twee keer
de zaal helemaal vol. Per show zeshon-
derd mensen en iedereen was erg en-
thousiast', blikt woordvoerster Hanne
ke Langeler van Langeler Mode terug.
Samen met Gaby Koenders van Capu-
chon Jeugdmode en Jurgen Damen •
van Martine Hair & Beauty waren ze
de initiatiefnemers van het Hengelo-
se modespektakel.

Mooi rustpunt
Het Modespektakel was een samen-
werking van Hengelose bedrijven. Vol-
gens Hanneke Langeler, is het een goe
de formule. 'Er was een grote saamho-
righeid met elkaar en de samenwer-
king is heel positief verlopen. Iedereen
die eraan meegedaan heeft, is ook
heel enthousiast over het eindresul-
taat wat we hebben behaald'.
Modespektakel Hengelo was volgens
de bezoekers flitsend, spectaculair en
professioneel met een hoog entertain-

ment gehalte. De podiumacts van de
kapsalons en schoonheidssalons pas-
ten er goed in. Woordvoerster Hanne
ke Langeler: 'Het gaf ook een mooi
rustpunt in het geheel. Mensen bleven
ook geboeid kijken. Dat is wat we na
afloop ook veel hoorden', zegt ze. 'Na-
tuurlijk hoort makeup en haardracht
zeker bij het modeplaatje. Een reactie
van mensen was ook goh, we wisten
niet dat Hengelo dit allemaal te bie
den had. Wat fantastisch!!

Modellen
Bij een grote show heb je veel model-
len nodig. De plaatselijke modellen,
van jong tot oud, kwamen spontaan
over. Daarnaast waren er professionele
modellen. Voor de organisatie was dit
een wens om te zorgen dat er echt een
show gepresenteerd zou worden. 'De
professionele modellen zijn 'allround'
in de modewereld en weten exact hoe
ze mensen moeten boeien en hoe ze
kleding moeten tonen. Op deze ma-
nier voorkom je ook dat het geen defi-
lé van mensen wordt op de catwalk,
maar dat er echt een show aan vast zit.
Verder is het zo, dat de professionele
modellen de plaatselijke modellen
sturen. Dat is juist ook de opzet ervan',
legt Hanneke uit.

ten we het ook echt professioneel en
goed aanpakken. Daarom hebben we
ook gekozen voor een echte podiumop-
bouw, goed geluid en perfect licht', ver-
telt ze enthousiast. 'Deze mensen die
wij hebben ingehuurd, verzorgen aller-
lei shows door heel het land waaron-
der topontwerper Mart Visser en ver-
der bij alle grote modeketens'.

Super gebracht
Aan een modeshow als deze, die voor
het eerst in Hengelo werd gehouden,
gaat heel veel voorbereiding vooraf.
Dat werd ook gezien door de bezoe
kers. 'Er gaat héél veel tijd inzitten',
zegt Hanneke, imaar het eindresul-
taat mag er dan ook zijn. Natuurlijk
laat je wel een paar steekjes vallen,
maar dat is dan een zorg voor de vol-
gende keer. Dan gaat het nog veel soe
peler en veel vloeiender. Wat ik ook
heel leuk vond, waren de complimen-
ten van de mensen van de podiumop-
bouw. Ze vonden dat we in korte tijd
iets moois hebben neergezet. Daar
kwam nog bij dat we nauwelijks kon-
den repeteren op de catwalk. Ze zei-
den ook, normaal gesproken moet ie
mand met zulke acts, vooral van de
kappers, zeker twee dagen op de cat-
walk oefenen. Ze vonden het super zo-
als wij het hebben gebracht'.

Vervolg

Er was een perfecte ambiance in de om-
getoverde sporthal. De catwalk liep als
'een lange loper' door een gedeelte van
de hal. In een u-vorm zat het publiek
erom heen. Met schitterend licht van
de spotlights en ondersteund met spet-
terende muziek kregen de bezoekers
het idee van een theaterachtige sfeer.
Hanneke Langeler: 'Vooraf hebben we
tegen elkaar gezegd, dat we dit niet in
een zaaltje of zo moesten doen. Als we
echt een keer willen knallen dan moe

De eerste editie Modeshow Hengelo is
geslaagd. Na afloop is er al een beetje
gebrainstormd over een eventueel
vervolg. 'Je bent dan helemaal vol van
alles. We hebben ook gezegd, we kun-
nen dit niet zomaar in één keer laten
schieten. We denken dan ook aan een
zomershow en dan op een iets andere
wijze dan deze keer. Maar zeker een
nóg meer knallende wintershow in
2006/2007. Daar gaan we in ieder geval
van uit', aldus woordvoerster Hanneke
Langeler.
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Bjornson, Life Line,
Bram's Paris

eet.
Is binnen!!!

Kom naar:

. Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. • 0575-462139
www.goossensatomica.nl

bossenbroek

Ruurloseweg 49
7255 DG Hengelo (Gld.)

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

Mobiel: 06 21580650
E-mail: bossenbroek@planet.nl

VASTGOEDBEMIDDELING
• vastgoedbeheer

• bouwtechnische inspectie
• aan- en verkoopbegeleiding

• prijsbepaling

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie

• projectbegeleiding

• bouwkostenadvies

• bouwadvies

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

www.bmbossenbroek.n l

Hoveniersbedrijf

Ma rco Besselink
* TUINONTWERP #

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

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

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

Tonny Jufriëris

ü
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF,

Verkoop/verhuur aanhangwagen*

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

PRAXIS ZÜTPHEN
POliAAN 50H 7202IX OS75 584980

C!

ZUTPHEN

h

Handelsonderneming
\iaiie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

TeL/fax : 0575 -46 22 21
Mobiel : 06-50 67 60 24

Olde Kaste 6a
Keijenborg

Nu weer volop
mooie sjablonen

HOME
HARMSEN

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(057.5) 46 40 00

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

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

OOK VOOR STRAATWERK
MASSELINK

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

We beschikken over een uitgebreid machine-
park en diverse transportmogelijkheden. Voor

het grondwerk hebben we ondermeer diverse

soorten kranen, hydraulische graafmachines,
bobcats, tril- en rijplaten en een mobiele puin-

breker. Onze transportmiddelen bestaan onder
andere uit vrachtauto's, diepladers, trailers,
container- en zandwagens.

Voor meer informatie kunt u contact rnet ons

opnemen (0575-451302) of kunt u terecht op
onze website (www.masseHnkbv.nl).

MASSELINK BV
LOON-, SLOOP- EN GRONDVERZETBEDRIJF

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

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen • natuursteen • wandtegels

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Goma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 120 medewerkers) is een door Lloyd's gecertificeerde onderneming, die
zich beweegt op het gebied van de toelevering van halffabrikaten en complete eindproducten. Deze producten
worden in hoofdzaak vervaardigd uit dunne plaat- of bandstaai. De fabricage vindt plaats op moderne groten-
deels CNC-gestuurde machines (kleine tot middelgrote series), waarbij in de ontwerpfase gebruik gemaakt
wordt van CAD/CAM faciliteiten. Voor de grote series wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of speciaalmachines.
Goma B. V. Metaalwarenfabriek is gevestigd aan de Ruurloseweg 8(f te Hengelo Gld.

Door toenemende activiteiten zijn wij, op korte termijn, op zoek naar medewerkers voor de functie:

* CNC-kanter/steller
Zelfstandig instellen en bedienen van cnc-kantbanken en het uitvoeren van tussentijdse

kwaliteitscontroles (2-ploegendienst).

Heeft u een LTS-metaal opleiding of ervaring in een soortgelijke functie, of wilt hiervoor opgeleid
worden, dan nodigen wij u uit hierop te reageren.

Naast een prettige werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden wij u de mogelijkheid verder te
ontplooien door aanvullende functieopleidingen.

Wilt u nadere inlichtingen? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website: www.goma.nl

Wilt u voor deze functie in aanmerking komen, stuur dan uw brief of e-mail, voorzien van c.v., aan de
afdeling PZ, t.a.v. dhr. A. Abbink

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek.

Postbus 8,7255 ZG HENGELO GLD.

Tel: 0575-468211. Fax:0575-468275

E-mailadres: pz@goma.nl

KUIjKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

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

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

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

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

Inname van:
• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

Tevens verkoop van:

•ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 74 74
Fax(0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •



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

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

Meu van 't fietsen zakt ze met hun
vieren op 't bankjen.
Achter zich het kerkhof. Mooie grote
beume zodat de zonne oew neet pak-
ken kan. Want het is echt zomers. En
daor moi dan van genieten. Hendrik
kik achterumme en zeg:"Dit karkhof
in Zelhem en trouwens ok in Hengel
is mear recht toe recht an. In Vorden
mear een park.Komt jullie d'r nog
wel is? Of geet 't oew net as ons , alle
nig ai d'r wean mot met ne begraffe
nisse.

En dan kiek ik nog wel efkes waor
mien vader en mooder ligt maor wie
ters?" Riek met um met denkend:
"Biej den steen met namen kan ik
niks vinden. Ik weet dat daor letter-
lijk de resten ligt. Ne foto op het kast-
jen is mien mear waerd. En wie weet
best dat wie ok ne kear an de beurte
bunt, wie hebt de beste tied gehad.
D'r blif d'r in Bronckhorst gin ene lo-
pen, al zol iej ok 115 worden, zoas
laats dat mooie mense uut Drente.
Maor wie wilt daor liever neet an den-
ken. Ik heb een bandjen met de kerk-
dienst van alle vier unze olders. Wie
hebt er nooit wear naor geluusterd.
Neet an terug denken? Hebt jullie al
een graf gekocht? Al is rond gelopen
en gekeken waor of iej zollen willen
liggen? Maakt oew dat vuile oet? Ik

meen ok, dat Vorden het mooiste
karkhof hef, maor in hoeverre zulle
wiej dat zelf ervaren?" Riek hef daor
dudelijke gedachten oaver:" Ik heb
willen weten wat doodgaon is. In de
biebel steet d'r maor weinig van en
die biebel-boeken bunt al 2000 jaor
old en naoderhand weet wiej vuile
mear oaver doodgaon.

Wie dat wil kan daor vuile oaver lea-
zen. Vrogger vuile bang makerieje.
God de Vader was een straffend en
oordelend rechter, de God van het ol-
de testament. Mien eigen vader was
een goedhartig man die alles veur
ons kindre deed. Wanneer God onze
Vader, 100 maol liefdevoller is dan
mien eigen vaa, dan maak ik mien
gin zorgen. " Gert is dat wel wat ge
makkelijk:" Mien dunkt de predikant
en de pastoor meugt best wat mear
nadruk leggen op de ernst van het
leaven. Ze hebt mear kans op een
luusterend oor biej ne begraffenisse
dan biej ne gewonen karkdienst.
Want daor kump onze volk maor wei-
nig mear. Mien vader had er vuile me
uite met, van alles afscheid te nem-
men. D'r worden in feite nooit met
mekaar oaver gepraot en dat geet
mien zelf ok moeilijk af/'Riek knikt
instemmend:"Iej bunt daorin neet
biezunder Gert, wiej in Bronckhorst

laot neet graag het achterste van de
tonge zeen. Een hekel an dikke woar-
de of het no geet um 'liefjen' of
'schatjen' of iej bunt ne kaffer ne
lummel ne luilak. Zo ok, praote wiej
neet oaver wat wiej geleuft en ver-
wacht van de dood. En toch? Is dat
dom, want zolange ai d'r bunt hebbe
wiej de kans umme wat van mekaar
te learn. Al is het heel nuchter, wat is
het verschil tussen begraven of ver-
branden. Wat is het verschil in kosten
en kan dat verbranden ok in combi-
natie met ne karkdienst? Hovulle be
graven in het zelfde graf? Hoevulle
tied daor tussen in? Kan ok een urn
naoderhand in het graf worden
biej gezet? Biej de Judden mag iej zon
graf nooit wear anraken ,wat denk iej
zelf, zo straks biej de wederopstan-
ding, dai d'r wear gaaf uutkomt? Ik
meen zeker te weten van neet. Dood-
gaon wat is dat? Scheiding van geest
en lichaam . De geest blif zich zelf.

In Vorden hebt ze ne discussie gehad
l Sept. oaver de begraafplaatse. Of da-
or vuile volk is gewest? Dat verslag wil
ik nog is opzeuken en dan denk ik dat
het nuttig is dat wiej daor met me
kaar oaver verder praot. Want vrog of
late, wiej komt zeker an de beurte."

De Baron van Bronckhorst

Expositie antieke wens-
en felicitatiekaarten

Labyrint-opstellingen:

Doorbraak naar het NU
Marco de Heer bekend van de fami-
lieopstellingen in binnen- en bui-
tenland komt op zaterdag 24 sep-
tember a.s„ van 10.00 tot 17.00 uur
een workshop geven. Hier combi-
neert hij het werk van Bert Hellin-
ger over familieopstellingen met
het labyrint lopen van o.a. Roger
Rundqvist.

Dit labyrint ligt in de zaal van: Klein
Axen, Nieuwstad 10, Vorden.
Iedereen kent het gevoel ergens naar
op weg te zijn, maar dat de doorbraak
niet komt?
Doelen bereiken is misschien iets wat
je regelmatig bezig houdt. Dit kan zijn
in relaties, carrière, woonsituatie of
met het zin geven aan het leven.
Door het lopen van het labyrint kan
duidelijk worden waardoor dat komt.
Oude lasten mogen dan gezien wor-
den. Deze kunnen te maken hebben
met een lading die je nu nog met je
meedraagt. Soms zijn het zaken die jij
je niet bewust bent en die voortkomen
uit een ver verleden. Deze kunnen ge
neraties lang zijn doorgegeven.

Door het Labyrint te beleven komen
we die barricades tegen. Als de blokka-
des gezien worden hoeven we niet te
analyseren, verklaringen te zoeken en
te beredeneren. Integendeel het pro-
ces volgt zijn eigen helende weg naar
het NU.

Een labyrint biedt ons de mogelijk-
heid om ons, soms verwarrend lijken-
de, levenspad te lopen en zelf te erva-
ren. Het brengt (en toont) ons de kern
van de dingen en brengt ons weer te
rug in het NU. Onderweg zijn er Ie
venslessen en helende ervaringen die
ons verder helpen op ons (spirituele)
levenspad.

De honingraadvorm van het Vordense
labyrint is zeldzaam en is ontworpen
door René van Luyn op aanwijzingen
van de labyrintdeskundige Roger
Rundqvist.
Familieopstellingen is een lichte en
speelse methode die ons op zielsni-
veau de in ons leven spelende dyna-
mieken toont en laat ervaren. Hierbij
worden ook de oplossende dynamie
ken getoond en in gang gezet. De unie
ke combinatie opstellingswerk en la-
byrint lopen heeft bewezen een diep
inzicht en helende werking te hebben
in het leven van degene die opstelt.

Drs. Marco de Heer (1956) geeft deze
unieke opstellingen op Klein Axen,
veste voor innerlijke groei.

De workshops wordt gehouden op za-
terdagen 24 september, 12 november
en 10 december 2005 van 10.00 tot
17.00 uur.
Voor opgave en meer informatie:
www.mensvisie.nl

Politie

Vorden - bestuurder onder invloed
Maandagnacht (13/09) even voor 03.00
uur heeft de politie tijdens een alco-
holcontrole op de Zutphenseweg in
Vorden een 47 jarige man uit Zutphen
aangehouden. Op het politiebureau
blies de man een alcoholpromillage
van 1.1 promille. Tegen de man is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Seniorensoos
Wichmond/ Vierakker
Woensdagmiddag, 28 september a.s.
in het Sint Ludgerusgebouw in Vierak-
ker: Mevr. Maartje van Arkel uit Zel-
hem vertelt als bijzonder ambtenaar
van de burgerlijkestand, eerst alleen
in Zelhem en nu in geheel Bropnck-
horst, over haar ervaringen in de
trouwzaal. Ze laat u mee genieten
door de vele vermakelijke verhalen en
anekdotes over haar aanpak van het
werk.

Kom allemaal en geniet weer van een
gezellige middag. Tot dan: 28 septem-
ber om 14.30 uur.
U kunt zich die middag ook opgeven
voor de gezellige middag op 22 okto-
ber met de "vrouwleu uut Dinxperi"
met als slot de geweldig verzorgde
broodmaaltijd.

Graag tot ziens en u weet: neem uw
buren en familie mee, want hoe meer
zielen, hoe meer vreugd!

bij Sensire De Wehme
De Oudheidkundige Vereniging
Oud Vorden houdt, indien moge-
lijk, jaarlijks een tentoonstelling
met een historisch thema. In 1996
werd in de Vordense bibliotheek
een tentoonstelling ingericht van
wens- en felicitatiekaarten uit het
begin van de 20e eeuw. Deze bijzon-
dere tentoonstelling wordt mo-
menteel, bijna 10 jaar na dato, her-
haald bij Woonzorgcentrum Sensi-
re De Wehme.

Hoe mooi dergelijke wenskaarten des-
tijds zijn uitgevoerd, is velen, en zeker
de naoorlogse generatie, onbekend. Er
zijn niet veel van die schitterend uitge
voerde kaarten bewaard gebleven. De
enkeling die nog wenskaarten uit
grootmoeders tijd heeft bewaard, be
zit daarmee een ware kunstschat.
Middels nauwkeurige naspeuringen,

veel navragen, maar ook toevallige
ontdekkingen, is het de Oudheidkun-
dige Vereniging gelukt een aantal
mensen op te sporen die dergelijke
mooie kaarten hebben bewaard. Uit
hun collecties is een selectie van ruim
300 kaarten gemaakt.
Gezien de grote sentimentele waarde
van de kaarten voor de eigenaars en
het risico van verlies of beschadiging,
worden niet de originele kaarten ten-
toongesteld. Van alle kaarten zijn
daarom hoogwaardige kleurenko-
pieën gemaakt. Het resultaat is zeer
natuurgetrouw en de kopieën blijken
praktisch niet van de originelen te on-
derscheiden.
De wens- en felicitatiekaarten zijn de
komende maanden te bewonderen op
de begane grond van Woonzorgcen-
trum Sensire De Wehme, afdeling "De
Delle", aan de Nieuwstad in Vorden.

Nordic Walking
Welzijn Ouderen Vorden komt met
een nieuwe activiteit n.l. Nordic
Walking voor 55-plussers in Vorden
en omstreken.

WAT IS NORDIC WALKING?
Nordic Walking is als sport ontstaan
in Finland
Nordic Walking is een intensive vorm
van wandelen met behulp van wan-
delpoles (stokken).
Door het gebruik van de stokken wor-
den een aantal aspecten een stuk ef-
fectiever, zoals o.a. het tempo, bewe
gingsuitslag van bovenlichaam, rug,
schouder en armspieren en het calo-
rieverbruik. Het geeft 46 % meer ener-
gieverbruik, in vergelijking met wan-
delen.
Het is een perfecte sport, ook zeer ge
schikt voor mensen met overgewicht
en is niet leeftijd gebonden.
Nordic Walking is de snelst groeiende
buitensport voor jong en oud, het is
een fïtnessactiviteit voor iedereen die

op een leuke en prettige manier in de
buitenlucht aan conditie wil werken.
Welzijn Ouderen Vorden probeert een
groep(je) enthousiaste mensen bij el-
kaar te krijgen om kennis te maken
met deze sport. Het is een activiteit
om op een leuke gezellige manier in
de buitenlucht aan conditie, welzijn
en sociaal contact te werken.
Wanneer bij u na het lezen van deze
informatie interesse heeft gekregen
kunt u contact opnemen met de coör-
dinator van Welzijn Ouderen Vorden,
Louise van Uden- te Woerd , telefoon
0575 553405 of met Piet Brouwer tele
foon 0575 555363.

Investeer in uzelf en ervaar het plezier
van Nordic Walking.

Een demonstratieles in groepsverband
bijwonen, gegeven door een van gedi-
plomeerd instructeur, is mogelijk. De
kosten hieraan verbonden bedragen
€ 5,- per persoon.

Bridge

VORDENSE BRIDGECLUB
De bridgeclub in Vorden is het nieuwe
seizoen gestart met de Algemene Le
denvergadering. Daarna is op maan-
dagavond en woensdagmiddag begon-
nen met inspelen. Er zijn weer een
aantal nieuwe teams samengesteld en
die hebben de kans gekregen aan el-
kaar wennen.
De uitslagen zijn: Maandagavond:
Groep A: l Dhr. D. Wijers, Dhr. E. Tha-
len 57,4%; 2 Mw. W. Gerichhausen,
Mw. A. den Elzen 56,5%; 3 Mw. J. Wal-
ter Kilian, Mw. M. v. Gastel 52,8%.

Groep B: l Dhr. G. Hissink, Dhr. P. den
Elzen 61,1%; 2 Mw. R. den Ambtman,
Mw. R. Thalen 60,2%; 3 Dhr. A. Mo-
lendijk, Dhr. W. Schoo 53,7%.
Groep C; l Mw. G. Hulleman, Mw. H.
Druten 68,8%; 2 Dhr. J. Duinkerken,
Mw. G. Duinkerken 59,7%; 3 Dhr. H. Gr.
Bramel, Mw. B. Gr. Bramel 55,6%.
Woensdagmiddag: Groep A: l Mw. A.
Simonis, Mw. R. Webbink 60,42%; 2
Mw. N. Hendriks, Mw. L. v. Gastel
55,83%; 3 Dhr. J. Holtslag, Dhr. H. Wa-
genvoorde 55,52%.
Groep B: l Mw. P. v.d. Vlugt, Mw. HJ.
de Bruin 67,19%; 2 Mw. G. Rossel, Dhr.
D. Wijers 63,54%; 3 Mw. C. v.d. Stouwe,
Mw. T. Velde 58,44%.

Postduiven

p.v. VORDEN
Uitslagen wedvlucht vanaf Vervins

over een afstand van ruim 300 kilome
ter: HA Eykelkamp l, 2, 3, 5, 715, 17,
20; Comb. A en A Winkels 6, 8,13,14,
16; M. M. Tiemessen 9,18; C. Bruinsma
10,11,19; DJ. Gotink 12.

bel:
Drukkerij Weevers 55 10 10

* 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.



Prijswinnaar Loterij s.v. Ratti

De verloting van s.v. Ratti t.b.v. het
60 jarig jubileum en de renovatie
van de kleedkamers was een groot
succes.

De eerste prijs "reischeuqe ter waarde
van € 250,- werd gewonnen door de
heer en mevrouw Werkman.

De prijs wordt hier, door de voorzitter
van de activiteiten commissie Martin
Heuvelink, uitgereikt aan de Familie
Werkman.

Renners RTV rijden
goed naseizoen
Verschillende renners van RTV Vierak-
ker-Wichmond rijden een goed nasei-
zoen. Richard Sleumer werd zondag
11 september in de ronde van Uden
voor junioren vierde. Deze wedstrijd
werd gedomineerd door een kopgroep
van 3 man. Richard probeerde een
paar keer naar deze groep toe te rij-
den, maar werd telkens terug gepakt
door het peloton. Uit eindelijk won Ri-
chard wel de sprint van het peloton.
Greta Klein Brinke uit Vorden rijdt als
voorbereiding op het nieuwe cross-sei-
zoen een wieier-competitie voor da-
mes in Nieuwegein. Deze competitie
bestaat uit en zestal wedstrijden op de
wielerbaan van Nieuwegein. De eerste
wedstrijd werd op zondag 4 september
verreden. Greta werd toen 5e. Op 11

september werd ze in een massasprint
3e. Op zondag 18 september reed ze bij
de start van de wedstrijd weg uit het
peloton. Zij werd achterhaald door
nog een andere renster en samen heb-
ben ze de gehele wedstrijd voorop ge
reden. In de eindsprint werd Greta
tweede. Jan Pieterse uit Wichmond
reed op zondag 18 september een
60+wedstrijd in Doetincnem. Hij werd
hier netjes zevende.

PC de Graafschap
Het afgelopen weekend maakten de
ponyruiters van PC De Graafschap een
keuze uit deelname aan het grote CH
in Varsseveld of de cross (Samengestel-
de Wedstrijd) in Neede. In Varsseveld
reed Anke Woerts met haar pony Ta-
mara. Zij reed twee proeven in de cate-
gorie L2, waarmee zij een Ie en een 4e

plaats behaalde met resp. 182 en 158
punten. Ook Hester Slegt kwam hier
aan de start met twee ponyis. In de ca-
tegorie MI-DE won zij de Ie prijs met
167 punten met haar pony Woodrow
Carisbrooke. Met deze klassering won
zij ook het Rabotalentklassement dat
in deze categorie verreden werd. In de
klasse Zl-DE wist zij ook een Ie plaats
te behalen met haar pony Easter Boy
met 193 punten. Voor de cross-liefheb-
bers stond dit weekend de wedstrijd in
Neede op het programma. Van de ze-
ven ruiters die aan de start verschenen
reden er maar liefst zes een foutloze
cross. Tessa Roelofs met haar pony Mi-
randa wist in de klasse L-CDE beslag te
leggen op een 5e plaats. In de klasse B-
CDE was er een vierde plaats wegge
legd voor Ruben Mol met zijn pony
Janette. Sebastiaan Hamer reed met
zijn pony Yvonne in de klasse B-AB
naar een eerste plaats.

Ben Tijssen 65 jaar

Foto Mïke Toker

Zondag 18 sep. s'morgens om 9.00
uur had het Socii bestuur voor een
grote verassing gezorgd voor de
van de week 65 jaar geworden Ben
Tijssen een compleet ontbijt was

voor hem klaar gezet door het voet-
bal bestuur om te nuttigen met
zijn elftal het vijfde waar hij leider
van is buiten al zijn andere beslom-
meriken voor Socii om.

Uiteraard werd mevrouw Tijssen in de
bloemetjes gezet en was dit voor het
elftal en leiders die overigens dit week-
end vrij waren van voetbal een aange
naam begin van de zondag.

Determineerdag
'oude appel- en perenrassen'
De activiteitengroep regio Oost
van de Noordelijke Pomologische
Vereniging (NPV) houdt op zater-
dag 24 september een determineer-
dag voor oude fruitrassen. Deze
wordt voor het tiende achtereen-
volgende jaar gehouden bij muse-
um- boerderij "Erve Brooks" in Gel-
selaar bij Borculo.

Men kan hier vanaf 10.00 uur tot 14.00
uur terecht met oude, onbekende frui-
trassen. De afgelopen jaren heeft dit
een schat aan oude en soms zeer bij-
zondere vondsten opgeleverd en van

veel teruggevonden oude rassen werd
tot dusver nooit een tweede boom ge-
vonden! Deskundigen van bovenge-
noemde vereniging zullen proberen
de naam van het ras van de onbekende
appel of peer te bepalen. Voor een be-
trouwbare bepaling van het ras is het
wel van belang dan men, indien moge-
lijk, tenminste drie geplukte vruchten
per boom meebrengt. Als extra attrac-
tie zullen dit jaar alle aangeboden frui-
trassen worden tentoongesteld. Voor
nadere informatie kan men terecht bij
Hennie Rossel, tel. (0575) 55 28 28 of
Marcel Tross, tel. (0545) 29 30 03.

KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbe-
strijding in Vorden heeft 5927,16
opgebracht. Wie de collectant
heeft gemist kan alsnog een gift
overmaken op giro 26000 ten name
van KWF Kankerbestrijding in Am-
sterdam.

Met het geld dat de collectanten heb-
ben opgehaald, kunnen we meer on-
derzoek ogelijk maken. Onderzoek

waarmee betere en minder ingrijpen-
de behandelingen tegen kanker ont-
wikkeld kunnen worden.

De KWF afdeling Vorden dankt ieder-
een voor zijn of haar bijdrage aan de
collecte. Voor meer informatie over
KWF Kankerbestrijding kunt u kijken
op www.kwfkankerbestrijding.nl of
bellen naar (0800) 022 66 22, ma-vr.
10.00 -12.30 /13.30 /16.00 uur.

Puzzeltocht Linde
Voorafgaand aan het volksfeest dat
komend weekend in het buurt-
schap Linde zal worden gehouden,
organiseerde het bestuur zondag-
middag een puzzeltocht die bij 't
Proathuus van start ging. Halver-
wege werd in de omgeving van het
Hengelse zand (daar stoven trou-
wens geen "vrouwleu" en hoender
aan de kant) gepauzeerd, waar de
deelnemers aan de tocht enkele
vragen moesten beantwoorden en
waarbij tevens enkele spelletjes
werden gehouden.

De finish van deze 35 kilometer lange
tocht was in de feestweide aan de Un-
deseweg. Bij de jeugd ging de eerste
prijs naar Frank bouwmeester, 2 Frank
Tolkamp, 3 Thijs Koning, 4 Femke ten
Have. De poedelprijs werd gewonnen

door Aniek Hoogkamp.
Volwassenen: l Wim Lenselink, 2 Derk
Nijenhuis, 3 Henk Meijerink, 4 Marco
Arfman. De poedelprijs werd gewon-
nen dooer Rudi Huetink.
De volksfeesten in Linde beginnen
donderdagavond 22 september om
19.30 uur in de feesttent met de opvoe
ring van het blijspel " Zo heeft Meu
Gerre het gewild". Voor vrijdagavond
23 september staat het vogelschieten
voor dames en heren en speciaal voor
de dames het vogelgooien op het pro-
gramma.
Ook is er voor de jeugd vogelschieten.
Zaterdagmiddag 24 september wor-
den vanaf 13.00 uur de volks- en kin-
derspelen gehouden. Het Lindes volks-
feest wordt zaterdagavond besloten
met een feestavond waaraan het or-
kest 'De Flamingo's' zal meewerken.

"Oud Vorden"
De vereniging " Oud Vorden" krijgt
dinsdag 27 september bezoek van Dr.
Ir. J. A. Hendrix uit Roozendaal. Deze
zal die avond in zaal De Herberg een
dialezing houden over "Het Neder-
landse landschap in de middeleeu-
wen". De heer Hendrix is gastdocent
aan Larenstein in Velp en geeft college

in de geschiedenis van het landschap.
Ook heeft hij het boek geschreven " De
ontginning-van Nederland". Aanvang
20.00 uur. Zaterdag 29 oktober gaat
"Oud Vorden" op bezoek bij het na-
tuurmuseum en klein oud boeren-
landmuseum van Jan Wagenvoort in
Hengelo.

Prachtige herfstwandeling op landgoed Vorden

Paddestoelen zoeken met
boswachters en natuurgidsen
Op zaterdag l oktober organiseren
Geldersch Landschap en Gelder-
sche Kasteelen een paddestoelen-
wandeling met boswachter en na-
tuurgidsen op landgoed Vorden.
Het landgoed is rijk aan diverse
paddestoelensoorten, zoals platte
tonderzwam, echte tonderzwam,
biefstukzwam, berkenzwam en
porseleinzwam. De wandeling is
leuk voor zowel volwassenen als
kinderen. Een paddestoelboekje
en een spiegeltje meenemen is
handig. De start is om 14.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij kasteel
Vorden. Deelname ? 2,50, begunsti-
gers van Geldersch Landschap en
Geldersche Kasteelen en kinderen
t/m 12 jaar mogen gratis mee wan-
delen. De tocht duurt ongeveer
drie uur.

GEVARIEERD LANDSCHAP
Landgoed Vorden vormt samen met
het aangrenzende landgoed Kiefts-

kamp een typisch Achterhoeks land-
schap. De variatie van loof- en naald-
bossen, beken, vijvers, essen, houtwal-
len en enkele fraaie boerderijen ma-
ken het landschap een mooi wandel-
gebied. Bekend is de oude Lodewijk-
slinde, die door natuurgeweld helaas
behoorlijke schade heeft opgelopen.
De boom ontleent zijn naam aan het
feit dat Lodewijk XIV van Frankrijk in
1672 hier zijn moede leden zou heb-
ben gestrekt. Ook de dikke eik van Vor-
den, met een stamomtrek van 685
centimeter, zien we in een weiland
staan.

BEREIKBAARHEID
Per openbaar vervoer: er gaan bussen
en treinen naar station Vorden. Vanaf
daar is het ongeveer 10 minuten lopen
naar het startpunt lopen.

Per auto: aan de oostzijde van het dorp
naar de parkeerplaats bij het kasteel
rijden.
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Boerderij en Natuurmuseum Jeugd liet het massaal afweten tijdens
'de Lindenhof open zondag jongerendebat in sporthal 't Jebbink
25 september
Zondag 25 september is Boerderij
en Natuurmuseum 'de Lindenhof
van 10.00 uur tot 16.00 uur ge
opend. Voor liefhebbers van cul-
tuur en natuur is er van alles te
zien.

Oud boerenhandgereedschap neemt
u mee naar het verleden. Ook vindt u
er allerhande dierensporen rond erf
en tuin. Na alle indrultken is er gele-

genheid voor een kopje koffie. 'De Lin-
denhof is ook met groepen op af-
spraak te bezoeken.

Men vind 'de Lindenhof aan de Kre
mersdijk 5 in Hengelo. Tel. (0575)
46 32 21. De entree op zondag 25 sep-
tember bedraagt 3 euro per persoon.
'De Lindenhof, een goede keuze bij
slecht weer. Geen slechte keuze bij
goed weer!

Open dagen
Praktijkcentrum de Marke
op 23 en 24 september

Praktijkcentrum de Marke in Hengel Gld. houdt vrijdag 23 en zaterdag
24 september open dagen waarbij het thema is 'Profijtelijk Melken
Nu en Straks'. Aanvang beide dagen 10.00 tot 16.00 uur aan de Roessink-
weg 2 in Hengelo Gld.

Tijdens deze beide dagen zijn er veel
activiteiten zoals:
Demonstraties onder andere op het
gebied van bodem en bemesting, sa-
menwerking, economie, voeding en
bodemkwaliteit:
• Gebruiksnormen wijzer: bereken snel

mestproductie en mestplaatsings-
ruimte

• Quickscan samenwerking met ak-
kerbouwer

• Gevolgen kaderrichtlijn water en
eerste ervaringen met nieuwe mest-
beleid

• Een bedrijvenbeurs waar ruim 25
bedrijven aan deelnemen

• Innovatieve huisvestingssystemen:
tunnelstal, boogstal en binnen-
plaatsstal

• Productie groene energie: mestver-
gisting, kleine windmolens rijden
op biogas

• Demonstratieveld met 12 verschil-
lende bodembewerkingen

• Demonstratie banden, bandenspan-
ning en bodemverdichting

• En nog veel meer.

EXTRA ACTIVITEITEN
Vrijdag 23 september, om 11.00 uur en
14.00 uur:
• Minisymposium over eerste erva-

ringen met nieuwe mestbeleid
Zaterdagmorgen 24 september om
10.30 uur:

• Uitreiking 'Melker van Morgen
Award' thema vruchtbare samen-
werking boeren

• 'Lagerhuis discussie' met kopstuk-
ken uit de melkveehouderij, over
differentiatie van melkstromen en
samenwerking

• Bekendmaking winnaar innovatie
prijs voor nieuw stalconcept, geor-
ganiseerd door ASG en Boerderij.

Op zaterdag is er een springkussen en
een rodeostier.
U bent van harte welkom, de toegang
is gratis!
Meer informatie bij bedrijfsleider
Zwier van der Vegte tel. (0575) 46 73 23
of via www.koeienenkansen.nl

Gemeente Bronckhorst,

de toekomstige parel

van de Achterhoek.

Het panel.

Het zag er woensdagavond in
sporthal 't Jebbink allemaal prach-
tig uit. Een groot podium met mi-
crofoons voor het panel. Een " kof-
fiebar" en een groot podium waar "
Lady en de Vage Band" alle muzika-
le registers kon lostrekken. De re-
gionale pers, omroep Gelderland,
vele raadsleden en alle wethouders
van de gemeente Bronckhorst
stonden op scherp, in afwachting
van een spetterend jongeren slot-
debat. Jongeren in de leeftijd tus-
sen de 12 en 23 jaar zouden im-
mers in grote getale het slotdebat
bijwonen. Althans dat was de ver-
wachting!

In de zomermaanden hebben al deze
jongeren van de gemeente namelijk
een brief ontvangen over het nieuwe
jeugdbeleid dat de gemeente wil ont-
wikkelen. Daarin werd gevraagd of
men mee wil werken aan het invullen
van een enquêteformulier. Mede aan
de hand van de antwoorden stelt de
gemeente Bronckhorst dan een nieuw
jeugdbeleid op. Woensdagavond, tij-
dens het slotdebat kregen jongeren
nog één keer een kans hun mening te
geven over dingen die zij in de ge-
meente belangrijk vinden. Jongeren-
opbouwwerker Jore Bron vertelde voor
de aanvang van het debat dat de ge
meente maar liefst 4500 brieven had
verzonden. " We hebben er 873 inge
vuld terug ontvangen, dat wil zeggen
18,3 procent", zo sprak hij.

Deze uitkomst zou doen vermoeden
dat jongeren woensdag in grote getale •
naar de sporthal zouden komen. Niets
van dat alles, toen het panel bestaan-
de uit wijkagent Richard Teilman,
Dennis van Eik (jongeren café Try Out
uit Zelhem), wethouder Ab Boers,
Geert Harmsen (bestuurslid Jong Gel-
re) en raadslid Antoon Peppelman op
het podium had plaatsgenomen was

het woord aan Hanno Ambaum van
beroep "ervaringsdeskundige". Op
zijn eerste vraag, hoeveel jongeren tus-
sen de twaalf en achttien zijn er in de
zaal, staken vijf jongelui de hand op.
Datzelfde gold in de leeftijdscategorie
18 tot 23 jaar. Ook vijf! Dus tien jonge
ren in een zaal met voor de rest veer-
tig- en vijftig plussers.

"Dan wordt het dus een oudere jonge
rendebat", zo probeerde de deskundi-
ge grappig te zijn. Tien jongeren van
in totaal 873 die het enquêteformulier
hebben ingevuld, betekent een op-
komst van ruim één procent. Met an-
dere woorden de jeugd liet het mas-
saal afweten! Toch zag panellid wet-
houder Ab Boers, die jeugdbeleid in
zijn portefeuille heeft, nog een licht-
puntje. " Door de aanwezigheid van al-
le wethouders van de gemeente
Bronckhorst (André Baars, Ab Boers,
Dik Nas en Peter Glasbergen, red.) en
veel raadsleden, kun je toch stellen
dat jullie veel waarde hechten aan een
goed jeugdbeleid", aldus Ab Boers.

BETAALD BAANTJE GAAT VOOR
VRIJWILLIGERSWERK
Aan de stellingen waarover deze
avond gedebatteerd zou worden lag
het niet. De gehele zaal was er mee
volgeplakt. Om er een paar uit te lich-
ten: "Opvoeden doe je niet de hele
buurt", "Jongeren en ouderen lopen
tegen dezelfde problemen aan",
"Groepen jongeren veroorzaken veel
overlast en zorgen voor gevoelens van
onveiligheid", "Het uitgaansleven van
jongeren drijft op alcohol" en bijvoor-
beeld "Sport is de oplossing voor jon-
gerenproblematiek". De "ervarings-
deskundige" pakte er gelijk een stel-
ling uit "Jongeren zijn niet meer te
motiveren voor vrijwilligerswerk".

Het moet gezegd, de jongeren die wel
in de zaal aanwezig waren, hadden er

Lady en de Vage Band.

een duidelijke mening over. Het ging
er bij hen niet zozeer om dat zij geen
vrijwilligerswerk willen doen, maar
dat er iets anders aan ten grondslag
ligt: geldgebrek. "Wij willen met het
weekend graag uitgaan, dus zoeken
we een baantje omdat uitgaan nu een-
maal geld kost en vrijwilligerswerk Ie
vert niets op. Dat is goed wanneer je
dertig jaar bent. Ik denk dat 90 pro-
cent van de jeugd er zo over denkt", zo
klonk het. Eén persoon hield er duide
lijk een andere mening op na: " Je
moet niet alleen naar geld kijken.
Wanneer je vrijwilligerswerk doet,
maak je andere mensen gelukkig en
dat geeft een goed gevoel", zo sprak
hij. Toch maar een betaald baantje,
jongeren hebben gewoon geldgebrek,
dat was toch wel de overheersende
conclusie van het "handjevol" jonge
lui in de zaal. Deze jongeren vinden
het ook een goede zaak dat er in de ge
meente Bronckhorst jongerenwerkers
actief zijn. En dan worden deze jonge
renwerkers meer gezien als een ver-
trouwenspersoon, als iemand die hen
met raad en daad adviseert en onder-
steunt.
Wel een grappig item deze avond toen
Ambaum de panelleden vroeg of zij
wel eens een jeugdzonde hadden be
gaan. Wijkagent Richard Teilman ver-
telde openhartig dat hij in zijn prille
jeugd wel eens een "winkeldiefstalle
tje" had gepleegd.

FLINKE KLAP
Dennis van Eik: " Ik heb vroeger wel
eens rotzooi op het spoor gegooid".
Wethouder Ab Boers: " Ik heb ooit een
week van school thuisgezeten, vanwe
ge spijbelen tijdens de tekenlessen".
Geert Harmsen bleef bescheiden: " Ik
heb ooit wel eens belletje getrokken".
Raadslid Antoon Peppelman: "Wij gin-
gen altijd met een stel jongens vanuit
Zelhem naar zaal " Concordia" in Hen-
gelo. Tja, dan werd er hier en daar wel
eens een flinke klap uitgedeeld. Was
toch weer mooi meegenomen", zo
kreeg hij de lachers op zijn hand.

En hadden de jongeren ook wel eens
"jeugdzonden" gepleegd? Die vraag
werd niet gesteld of beter gezegd, die
kon niet gesteld worden want zoals ge
zegd, de jeugd liet het deze avond
massaal afweten. Toch wel sneu voor
wethouder Ab Boers die in zijn ope
ningswoord juist stelde "Dat een
jeugdbeleid niet vanachter een bu-
reau geschreven moet worden maar
dat alle betrokkenen er actief aan mee
moeten doen". Wat dat betreft hebben
de jongeren in de gemeente Bronck-
horst deze woensdagavond een flinke
kans voor open doel gemist"!!



35 jaar meubelstoffering

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

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

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

CITYLIDO
EVERY S A T U R D A Y

OPEN TILL 04.00H

CltV THEATER :: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN

24 SEPT
XPERIENCE

01 OKT
TOM HARDING

08 OKT
LIJN 7
15 OKT

KINKY PARTY
:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::

:: 0944 48 13 08 :: INFO@CiTYLIDO.NL ::
:: WWW.CITYLIDO.NL ::

:: MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
i THE RIGHT TO HEFUSE ENTRANCE ::

ORIGINELE VELUX RAAMDECORATIE
IN EEN HANDOMDRAAI!

VOOR AL UW VELUX DAKVENSTERS, ZELFS VAN 25 JAAR EN OUDER

Alles kan in 175 verschillende kleuren en dessins met standaard 3 jaar g<

Ook elektrische bediening mogelijk. Met het unieke
1 h '.ysteem is alles te monteren in een handomdraai!

KORTINGSACTIE RAAMDECORATIE!

ELKE 100STE INZENDING GRATIS!

Helmink
Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden

Telefoon: 0575-551514 / www.helminkmeubelen.nl

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24

Tel. (0575)551514

wi e
blind is
r e d t z i c h
vaak pr ima met
een s teunt je in de rug

Help mee via giro 400 40 40 /££•„

bartiméus
V E R E N I G I N G

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

Weevers

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

PRAKTIJK VOOR CHINESE GENEESKUNDE

Shiatsu is een vorm van manuele therapie die bestaat uit
het geven van druk(met behulp van de duimen, vingers
en handpalmen). In tegenstelling tot andere massage-
vormen hoeft het lichaam bij shiatsu niet ontbloot.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals
• voorjaarsmoeheid
• hoofdpijnen/migraine
• burn-out
• rugpijn
• spierpijn
• stress
• slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al
snel kunt merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering
verbetert of omdat slaap en concentratiestoornissen
verdwijnen. Shiatsu heeft een ontspannende werking
en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Aangesloten bij beroepsvereniging de Zhong.

Wilt u meer informatie of een behandeling
op afspraak:

SHIATSUTHERAPEUT

JET SCHOLTZ-HARTMAN

Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (O575) 55 65 OO

i m t r r"ï

\l h il

Vanaf 1 augustus hebben wij het nieuwe hotelgedeelte in gebruik genomen.

Dit alles is tot stand gekomen met de geweldige inzet van;

Aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp

Installatiebedrijf Wiltink

Schildersbedrijf Boerstoel

Architectenbureau van Ouwerkerk Geesink Wuesten bna

verseas decorations Eichholtz

n BV, Ibink BV, Barendsen

Olminkhof - Jannink BV,

', Hoveniersbedrijf Kette-

Onderaannemers

Projectstoffering - Woning^ WVan der L

Enzerink BV, Te Grotenhuis EnWBn BV, Keijzer

Vorden BV, Voegersbedrijf W.B. van den Bos,

D. Fama BV, Tegejbedrijf Bulten BV, Frank inte

lerij.

Ook bedanken wij voor de prettige samenwerking: de Rabobank, gemeente Vor-

den en de provincie Gelderland.

Met genoegen nodigen wij u uit voor een persoonlijke bezichtiging op:

Woensdag 28 september 2005 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Na de bezichtiging staat een hapje en een drankje klaar in onze grote zaal.

imnmsi
Electronics

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
«7251 DG Vorden

V * Tel : 0575-551224
Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmachii
* televisie, radio, dvd en schotel
* klein huishoudelijk
* computer en randapparatuur
* ADSL en netwerkomgevingen

o°*

anaK d a e r
lDutchPC Electronics

Brummen-Vorden

Spuiterij
Vos Vorden

voor;
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg n'
7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Extra laag.
Witlof
per 500 gram 59 My Papei;

toiletpapier
2-laags, pak 24 roller

OP=OP

Sisi Orange of Fruitmania
diverse smaken,

fles 1500 ml of pak 1000 ml,

elders vanaf 93

3 voor

179
liter

^^H ^^H vanaf 40

Aanbiedingen zijn alleen geldig voor onderstaande filialen t/m zaterdag 24 september 2005: Barendrecht - Best - Borger - Boxmeer - Boxtel - Bussum - Culemborg - Cuijk - Den Haag - Dokkum - Dordrecht - Eelde - Eerbeek - Emmen

Ermelo - Harlingen - Heesch - Helmond - Hengelo - Huizen - Krimpen a/d IJssel - Leerdam - Lelystad - Lunteren - Naarden - Nederweert - Nuenen - Oirschot - Ommen - Oostvoorne - Panningen - Putten - Rijssen - Rozenburg

Schaijk - Schiedam - St. Anthonis - Stadskanaal - St. Michielsgestel - St. Oedenrode - Swalmen - Terborg - Tubbergen - Uden - Utrecht - Valkenswaard - Vlijmen - Vught - Weesp - Wolvega - Winterswijk - Wijchen - Zeist

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

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

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

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken.
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr8.30 -12.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanleg passeerhavens voor landbouwverkeer op
rondweg Zelhem (N315)
Verkeersninder t/m 26 september 2005

De provincie Gelderland werkt tot en met 26 september op de Rondweg in
Zelhem (provinciale weg N315). Tussen de rotonde Stikkenweg en de roton-
de Ruurloseweg worden zes passeerhavens voor het landbouwverkeer aan-
gelegd. Ook wordt voor het verkeer op deze weg een adviessnelheid van
60 km per uur aangegeven.

De werkzaamheden worden buiten
de spits tussen 09.00 en 15.30 uur
uitgevoerd. Het verkeer wordt met
behulp van tijdelijke verkeerslichten
over een rijbaan langs het werk
geleid. Hierdoor kan verkeershinder
ontstaan.

Feestelijke opening
De passeerhavens worden aange-
legd als proef voor het toestaan van
het landbouwverkeer op de rond-
weg. Op 26 september opent de
provincie samen met de gemeente
officieel deze passeerhavens. Ter
gelegenheid van de opening is een

kleurplatenwedstrijd uitgeschreven
onder de bijna 400 kinderen van de
groepen 1,2,3 en k van de Zelhemse
basisscholen Het Loo, De Meene,
Jan Ligthart en Schildersoord. Deze
kinderen hebben er de meeste baat
bij dat het landbouwverkeer straks
over de Rondweg gaat. Zij hebben de
kleurplaat in week 36 ontvangen en
konden tot en met 16 september
hun bijdrage insturen. De uitslag
wordt op 26 september bekend
gemaakt en de winnaars worden
uitgenodigd om hun prijs tijdens
de festiviteiten rond de opening in
ontvangst te nemen.

22 september
De gemeenteraad van Bronckhorst
vergadert op 22 september om
20.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat in Hengelo Gld. U bent van
harte welkom deze openbare verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:
• Inzameling oud papier
• Voortgangsrapportage subsidie-

mogelijkheden MFAVorden
• Aansluiting Bronckhorst bij

Regionale Meld- en Coördinatie-
functie voortijdig schoolverlaters
regio Achterhoek

• Beleidsregels plaatsing GSM-en
UMTS-antennedragers

• Jaarrekening 2004 Stichting
IJsselgroep

• Vaststelling verslagen 2004 over
uitvoering WWB, IOAW, IOAZ en
BBZ

• Fusie Programmaraden
• Bestuurlijke vormgeving en

takenpakket Regio Achterhoek
• Werkplan 2005-2007 alcohol-

matiging jeugd in de Achterhoek
• Kredietaanvragen voor opzet

gecoördineerde inkoop en onder-
zoek naar gemeentelijke sport-
accommodaties

• Verordeningen kleinschalige
nevenactiviteiten en afvalstoffen

• Planschadevergoedingen: Ruur-
loseweg 55 in Vorden, Blekweg 11
in Zelhem en Pluimersdijk 13a in
Zelhem

• Begrotingswijziging ivm onder-
houds- en herstelplan De Weppel
in Hummelo

• Benoeming nieuwe leden
Welstandscommissie

• Opheffing IZA Nederland-regeling
• Externe vertegenwoordigingen

Hieronder zijn enkele punten nader
belicht:
Inzameling oud papier
Burgemeesters en wethouders
stellen de raad voor vanaf volgend

jaar een maandelijkse papierinza-
meling te doen met kraakperswa-
gens en de inzet van beladers van
verenigingen/scholen/vrijwilligers.
Doel is onder meer de inzameling
effectiever te laten verlopen, waar-
door meer papier wordt ingezameld
(nu haalt Bronckhorst de landelijke
norm niet). Ook is in het voorstel
opgenomen dat de tarieven die ver-
enigingen krijgen voor het inzame-
len geharmoniseerd worden.

Voortgangsrapportage subsidie-
mogelijkheden MFAVorden
De voorbereidingen voor de nieuw-
bouw van de Dorpsschool zijn in
volle gang. Om van het gebouw een
MFA te maken voor meerdere deel-
nemers waren de financiën van de
gemeente niet toereikend. Daarom
zijn eventuele subsidiemogelijk-
heden uitgebreid onderzocht. Moge-
lijkheden zijn er wel, maar deze
hebben de voorwaarde dat de
gemeente ook een aanzienlijk deel
meebetaalt. De financiële situatie
van de gemeente laat dit echter niet
toe en om die reden stelt het college
de raad voor af te zien van een MFA
en alleen voor de school en peuter-
speelzaal Ot en Sien te bouwen.
De planning is dat het gebouw in de
zomer van 2007 klaar is.

Aansluiting Bronckhorst bij
Regionale Meld- en Coördinatie-
functie voortijdig schoolverlaters
regio Achterhoek
De Regionale Meld- en Coördinatie-
functie is ingesteld om voortijdig
schoolverlaten van niet meer (volle-
dig) leerplichtige jongeren regio-
naal aan te pakken. De gemeente
Bronckhorst wil per 1 januari 2006
aansluiten bij het Achterhoekse
punt.

Beleidsregels plaatsing GSM- en
UMTS-antennedragers
Om onze landschappelijke-, ruimte-
lijke-, stedenbouwkundige-, esthe-

tische, cultuur- en bouwhistorische
waarden te beschermen, hebben
burgemeester en wethouders be-
leidsregels opgesteld voor de plaat-
sing van GSM- en UMTS-antenne-
dragers. Ook stelt het college voor
UMTS-masten zoveel mogelijk te
weren zolang de effecten voor de
gezondheid en het welbevinden van
de mens (anders dan bij GSM) nog
onvoldoende in beeld zijn gebracht.

Werkplan 2005-2007 alcoholmati-
ging jeugd in de Achterhoek
Uit onderzoek blijkt dat het alcohol-
gebruik door jongeren in de Achter-
hoek ongunstig afsteekt ten opzich-
te van landelijke cijfers. Om het
alcoholgebruik onder jongeren van
10 tot 18jaarte matigen en daar-
mee de negatieve effecten van
alcoholgebruik te verminderen, is
in regionaal verband het Werkplan
2005-2007 alcoholmatiging jeugd in
de Achterhoek opgesteld. Het plan
is gebaseerd op een regionale en
brede aanpak waarbij meerdere
maatregelen een elkaar verster-
kend effect kunnen hebben. Maatre-
gelen die op stapel staan, zijn: een
publiekscampagne gericht op jeugd
en ouders, handhaving, activiteiten
voor ouders, horeca, sport jeugd- en
jongerenwerk en basis- en voortge-
zet onderwijs. Burgemeesteren
wethouders stellen voor met het
plan in te stemmen.

Verordening afvalstoffen
Gemeenten zijn verplicht een afval-
stoffenverordening vast te stellen
ter bescherming van het milieu.
Hierin is opgenomen hoe de
gemeente doelmatig afvalstoffen
verwijderd. De raad wordt gevraagd
de nieuwe afvalstoffen Bronckhorst
vast te stellen. Nieuw in de verorde-
ning zijn onder meer: regels voor de
inzameling van bedrijfsafvalstoffen,
opslag van afvalstoffen en afgifte
van autowrakken. Verder is de
verordening gebaseerd op de Wet

economische delicten die meer
mogelijkheden biedt bij strafopleg-
ging, in gevalvan overtredingen.

Kredietaanvraag voor onderzoek
naar gemeentelijke sportaccom-
modaties
Om een visie op te kunnen stellen
over het werk, de werkwijzen en de
toekomstige ontwikkelingen van de
gemeentelijke openluchtzwemba-
den en binnensportaccommodaties
wil het college een gespecialiseerd
bureau inhuren. De raad wordt
gevraagd een krediet van € 15.870,-
beschikbaar te stellen voor onder-
zoek. De zwembaden In De Dennen
(Vorden) en De Brink (Zelhem) en de
zalen van de stichting Sport en
Recreatie Zelhem worden er ook
bij betrokken.

Voor meer informatie over de
inhoud van de raadsstukken kunt
u contact opnemen met de Griffie
van de gemeente (zie onder) of de
website www.bronckhorst.nl
raadplegen onder gemeente/-
bestuursinformatiesysteem.
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 27 oktober a.s.

Spreekrecht
Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren over één van de
agendapunten, dient u dit bij voor-
keur 24 uur van tevoren te melden
bij de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer.



Routewijziging buslijn 51 door Hengelo en Keijenborg

De provincie wil buslijn 51, Doetinchem-Vorden, per 1 januari 2006 opwaar-
deren tot Snelnet. Dit betekent dat de buslijn een betrouwbare, snelle en
comfortabele verbinding wordt/blijft tussen Doetinchem en Vorden. De bus
sluit in beide plaatsen aan op de trein. De buslijn is een succesvolle verbin-
ding. Vooral vanuit Hengelo en Keijenborg wordt veel gebruik gemaakt van
de verbinding. Een ander voordeel van het Snelnet is dat het voortbestaan
van Snelnetlijnen beter gewaarborgd is dan van Regionetlijnen, waar nogal
eens op bezuinigd wordt.

De aansluitingen van de bus op de
treinstations Doetinchem en Vorden
staan onder tijdsdruk. Syntus kan
slechts met grote moeite op tijd op
de stations zijn. Omdat het verkeer
blijft groeien, komt het moment dat
hierdoor de aansluitingen niet meer
gehaald worden. Om dit te voorko-
men is het noodzakelijk de busroute
in te korten waardoor de rijtijd af-
neemt. Dit komt de snelheid en de
betrouwbaarheid van lijn 51 ten
goede en legt een basis voor de
toekomst. Het is niet wenselijk de
routes regelmatig te veranderen,

omdat dit ten koste gaat van de
betrouwbaarheid. De provincie is
opdrachtgever voor het openbaar
vervoer en hakt uiteindelijk de kno-
pen door. Om tot een oplossing te
komen-die voor alle partijen accep-
tabel is, vindt de gemeente dat de
gebruiker van lijn 51 hierover zijn
mening moet kunnen geven.

De mogelijke wijzigingen in de route
zijn als volgt:
Keijenborg
Huidige route: Rondweg N316 -
Hengelosestraat - Pastoor Thuis-

straat (halte ter hoogte van Maria
Postel) - Kerkstraat - Kroezerijweg
- Kruisbergseweg N316.
Nieuwe route: Rondweg N316 -
Hengelosestraat - Kroezerijweg
(halte ter hoogte van de kruising
Hengelosestraat - Kroezerijweg -
Kruisbergseweg N316.

Het provinciale beleid is erop gericht
kernen (het buitengebied niet mee-
gerekend) vanaf 1.500 inwoners op
het Snelnet te ontsluiten. De kern
Keijenborg is kleiner waardoor de
provincie kan besluiten Keijenborg
niet meer aan te doen. De gemeente
en Syntus dringen erop aan Keijen-
borg in de route te houden. Dit is
bespreekbaar mits de route inge-
kort wordt.

Hengelo
Huidige route: Rondweg N316 (halte
rotonde Hummeloseweg) - Ban-
ninkstraat - Raadhuisstraat (halte
gemeentehuis) - Vordenseweg -
Rondweg/Vordenseweg N316.
Nieuwe route: Rondweg N316 (halte
rotonde Hummeloseweg - halte
ter hoogte van de Kervelseweg) -
Vordenseweg N316.

De bus rijdt in de nieuwe situatie om
Hengelo over de Rondweg N316. Het
college heeft in gesprekken met de
provincie en Syntus aangegeven de
voorkeur te geven aan de route door
Hengelo, in overeenstemming met
de bestaande route. De provincie wil
hier alleen aan mee werken als de
maximumsnelheid op de Bannink-
straat en Vordenseweg van 30 naar
50 km/u verhoogd wordt en voor-
rang op deze wegen wordt ingesteld.
Het verhogen van de maximumsnel-

Uw gegevens:
Naam:
Adres:
Woonplaats:

Uw mening: svp aankruisen wat voor u van toepassing is

Bent u regelmatig gebruiker van buslijn 51 ? QJa Nee

Zo ja, hoe vaak gebruikt u de bus?
[_) meer dan 15 keer per maand
Q 1-5 keer per maand

Wat is uw reisdoel als u met lijn 51 reist?
Q werk
Q sociaal - recreatief

Waar stapt u op als u met lijn 51 reist?
O Keijenborg
Q Raadhuisstraat of Banninkstraat

Q 5 totl 5 keer per maand
Q anders nl ongeveer per maand

school
overig/anders nl.

Q Hummeloseweg
Qergens anders

Hoe verplaatst u zich van huis naar de bushalte?
Q auto Q fiets
Q lopend Q anders nl.

Blijft u gebruik maken van lijn 51 als de route wijzigt? Q Ja

Hecht u waarde aan een halte nabij het gemeentehuis in Hengelo? Q Ja

Q Nee

Q Nee

Welke voorzieningen vindt u noodzakelijk bij een nieuwe halte in Keijenborg of langs de Rondweg:
u kunt meerdere hokjes aankruisen
Qgeen Qabri (bushokje)
O fietsenstalling Q parkeerplaatsen
O openbare verlichting Q overzichtelijke reisinformatie
O anders nl

Maakt u wel eens gebruik van de Regiotaxi?

Woont u nu aan de busroute?

Zo ja, ondervindt u hinder van de bus bij u in de straat?

Opmerkingen/aanvullingen:

Q Ja

Q Ja

Nee

Nee

Nee

U kunt dit formulier t/m 23 september ingevuld afgeven op het gemeentehuis/gemeentekantoor of in een
portvrije envelop sturen naar Gemeente Bronckhorst, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
Antwoordnummer 2519, 7255 ZX HENGELO Gld. ~

heid drukt een stempel op de toe-
komstige inrichting van deze wegen.
De gemeente is voornemens de
Banninkstraat in 2006 her in te rich-
ten in het kader van het centrum-
plan Hengelo.

De mogelijke wijzigingen van de
busroute komen de betrouwbaar-
heid en snelheid van lijn 51 ten
goede. Snelnet is vooral gericht
op werkenden en scholieren die
op het openbaar vervoer zijn aan-
gewezen. Naast het reguliere
openbaar vervoer is de Regiotaxi
een hoogwaardig alternatief.
De Regiotaxi is een vorm van deur-
tot-deur vervoer. Deze diensten
worden in de toekomst mogelijk
uitgebreid.

Uw mening
Het college hecht grote waarde aan
de mening van de gebruiker en de
bewoners langs de busroute. Via
deze weg wil het college iedereen
verzoeken zijn/haar mening kenbaar
te maken. Dit kan door onderstaand
formulier in te vullen en op te sturen
naar de gemeente Bronckhorst,
Afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling, Antwoordnum-
mer 2519, 7255 ZX Hengelo Gld. Het
formulier kunt u ook downloaden op
de internetpagina van de gemeente.
Ook kunt u uw mening via e-mail
(info@bronckhorst.nl) kenbaar
maken.U kunt t/m vrijdag 23 sep-
tember reageren.

De meningen van de gebruiker-s van
lijn 51 en de inwoners van Keijen-
borg en Hengelo betrekken b en w
bij het innemen hun standpunt over
de toekomst.

Reconstructiecom-
missie vergadert op
29 september a.s.
Reconstructiecommissie Achter-
hoek en Liemers houdt een openba-
re vergadering op 29 september a.s.
in het gemeentehuis van Berkelland
op de Marktstraat 1 in Borculo.
De vergadering duurt van 09.30 tot
12.30 uur. Op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:
• landschappen in Gelderland: extra

middelen voor 2005 en 2006
• Reconstructieplan Achterhoek en

Liemers: terugmelding stand van
zaken procedure

• Gevolgen opheffen van de concen-
tratiegebieden per 1 januari 2008

De stukken zijn digitaal beschikbaar
via www.gelderland.nl/reconstruc-
tie/achterhoek en liemers

Streekcommissie De

Graafschap vergadert
op 26 september a.s.
Streekcommissie De Graafschap
vergadert op 26 september a.s. om
15.30 uur in het gemeentekantoor
van Bronckhorst. De vergadering is
openbaar. Op de agenda staat onder
meer de beoordeling van de projec-
ten in de 4e tranche van het jaarpro-
gramma 2005 van Streekcommissie
De Graafschap. Het jaarprogramma
ligt tijdens kantooruren ter inzage
bij het secretariaat. Deze is geves-
tigd in het kantoor van het Platte-
landshuis, Hummeloseweg 85 in
Zelhem.tel. (03U1625000.

Streekcommissie De Graafschap
adviseert mede Gedeputeerde
Staten van de provincie Gelderland
over de besteding van provinciale en
Europese gelden ten behoeve van
de streek De Graafschap. Zij doet dit
ieder jaar in de vorm van eenjaar-
programma.

Winnaar compost-
vat bekend

Tijdens de open dag op 10 septem-
ber jl. heeft de gemeente een com-
postvat verloot onder mensen die
hiervoor een bon hebben ingevuld
bij de afdeling Bouwen en milieu in
het gemeentekantoor. Op de open
dag is aandacht besteed aan de
mogelijkheden die een compostvat
biedt. Wethouder Baars trok
winnaar de heer Bosman uit
Hengelo uit het vat, die deze inmid-
dels in ontvangst heeft genomen.
Het compostvat is de uiterst milieu-
vriendelijke manier waarmee u uw
gft-afval hergebruikt als compost
voor uw tuin. Hij kreeg ook een
folder mee naar huis met een
uitgebreide uitleg over het gebruik
van het compostvat.

Vijf APV's op elkaar afgestemd
De Algemene Plaatselijke Verorde-
ningen (APV's) van de vijf voormalige
gemeenten gaan samen tot één
Bronckhorst-APV. In oktober komt
het voorstel in de commissie die het
beleid voorbereidt en daarna beslist
de gemeenteraad erover. Burge-
meester en wethouders gingen vori-
ge week akkoord met het voorstel.
De vijf gemeenten verschilden niet
echt veel van elkaar; ze hanteerden
allemaal het model van de VNG,
de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Zo is de sluitingstijd
voor horecabedrijven in Bronck-
horst: door de week om één uur,
en in het weekend om twee uur 's
nachts. Een enkel locaal element
bleef, zoals speciale ontheffingen
voor parkeren in Bronkhorst. Wél is
deze harmonisering aangegrepen
om een aantal gemeenschappelijke
zaken opnieuw te bezien. Vrachtwa-
gens mogen bijvoorbeeld niet meer

parkeren in de bebouwde kommen
en voor caravans geldt een maxi-
mum van drie dagen. Voor evene-
menten is de termijn voor het
indienen van een aanvraag nu acht
weken. Extra aandacht kreeg het
uitzicht bij straathoeken. Gevaarlijke
situaties ontstaan als bijvoorbeeld
bomen en struiken te dicht (APV:
minder dan vijf meter) bij een
straathoek groeien. De weer groei-
ende belangstelling voor het carbid
schieten riep om aanscherping van
de regels. Wie op oudejaarsdag en in
de nieuwjaarsnacht wil schieten
moet dat aanvragen en aan een
aantal regels voldoen. Die regels
gaan dan over een vat van maximaal
40 liter, een schootsveld van
minimaal 100 meter en buiten de
bebouwde kom. De gemeenteraad
kan hier nog inhoudelijk op rea-
geren; u leest daar meer over in
oktober.



Raad blij met belangstelling tijdens open dag

De familie Schuerink heeft de prijsvraag gewonnen en plaatsvervangend raadsvoorzitter
Herman Gosselink overhandigde hen de boekenbon.

De gemeenteraad heeft tijdens de
open dag ook veel belangstelling van
u gekregen en is daarmee zeer con-
tent. Velen van u hebben met één of
meer raadsleden gesproken over
zaken die voor u van belang zijn.
Anderen hebben rondgesnuffeld in
de raadszaal en de vragenlijst inge-
vuld. Uit de goede inzendingen heeft
plaatsvervangend griffier Gert Jan
Mugge een winnaar getrokken: het
echtpaar Schuerink uit Hengelo Gld.

Zij namen hun prijs, een boekenbon
van 25 euro, afgelopen donderdag in
ontvangst.
De goede antwoorden op de gestel-
de vragen zijn:
1 .Wie is de baas van Bronckhorst?

De raad.
2. Wie is de nieuwe burgemeester?

Henk Aalderink. Overigens merkte
de familie Hagens uit Zelhem
terecht op dat hij niet de nieuwe
burgemeester is, maar hoogst-

waarschijnlijk de nieuwe burge-
meester wordt. Het antwoord
Henk van der Wende is om die
reden ook goed.

3. Kunt u drie raadsleden noemen?
Diverse antwoorden mogelijk. Kijk
voor een overzicht van alle raads-
leden op www.bronckhorst.nl

k. Uit hoeveel leden bestaat de
gemeenteraad? 25.

5. Wie is de raadsgriffier? Karen
Pijnenburg.

6. Hoeveel partijen hebben zitting in
de gemeenteraad? Vijf, te weten
CDA, PvdA, WD, Groen Links en
D66.

7. Waartoe behoren de wethouders?
College van b en w.

8. Hoeveel wethouders zijn er? Vier.
9. Wie is de voorzitter van de ge-

meenteraad? De burgemeester.
10.Hoe vaak vergadert de gemeente-

raad? Maandelijks.
11.De vergaderingen zijn niet toe-

gankelijk voor publiek? Soms.
Deze vraag werd vaak verkeerd
beantwoord, wellicht vanwege de
negatieve vraagstelling. De verga-
deringen van de gemeenteraad
zijn in principe openbaar. Soms is
er aanleiding om in beslotenheid
te vergaderen, maar dat gebeurt
zelden.

Uitbreiding productielocatie Aviko BV in
Steenderen

Nieuwe werkwijze afdeling Werk, inkomen en zorg
Om u beter van dienst te kunnen zijn

Voor Wvg-voorzieningen, de Wet.
Werk en Bijstand (WWB), de Wet
inburgering nieuwkomers (WIN),
de Declaratieregeling, bijzondere
bijstand of hulp bij schulden kunt
u bij de afdeling Werk, inkomen en
zorg van de gemeente terecht.
Natuurlijk willen de consulenten van
deze afdeling hun klanten zo goed
mogelfjtTTcin dienst zijn, hen te
woord staan, passende mogelijk-
heden aanbieden en zaken regelen.
Om dit zo optimaal mogelijk te kun-
nen doen, is de werkwijze van de
afdeling sinds 1 september jl. veran-
derd.

Dagelijks telefonisch spreekuur
De consulenten zijn sinds die datum
iedere maandag t/m vrijdag voor

specifieke vragen te bereiken
tijdens een telefonisch spreekuur
van 09.00-10.00 uur.

Afspraak
Voor een persoonlijk gesprek wordt
een afspraak gemaakt. Voor korte
gesprekken is ertussen 10.00 en
12.00 uur een dagelijks afspraken-
spreekuur. Voor een uitgebreider
gesprek maken de consulenten op
een ander tijdstip graag tijd voor u.,

Tot slot
Voor het ophalen of afgeven van een
formulier, algemene vragen over de
Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg), WWB, WIN, het minimabeleid
van de gemeente of het maken van
een afspraak kunt u tijdens de ope-

ningstijden van de gemeente
Bronckhorst bij de afdeling Werk,
inkomen en zorg terecht: maandag
t/m donderdag van 8.30-15.00 uur
en vrijdag van 8.30-12.30 uur, tel.
(0575) 75 02 50. De afdeling Werk,
inkomen en zorg is gevestigd in het
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat 20 in Hengelo Gld.

Het bestemmingsplan 'Steender-
diek 1999' dat in hoofdzaak voorzag
in de uitbreiding van Aviko in Steen-
deren is in oktober 2003 om formele
redenen door de rechter terugver-
wezen naar de provincie en de
gemeente. Na de aanvankelijke
teleurstelling heeft Aviko de draad
weer opgepakt en het college
gevraagd het bestemmingsplan aan
te vullen en opnieuw in procedure te
brengen. Het ontwerpbestemmings-
plan dat nu ter inzage wordt gelegd,
is weliswaar geactualiseerd maar
heeft verder exact hetzelfde plange-
bied en dezelfde bestemmingen als
het oorspronkelijke bestemmings-
plan. Het nieuwe bestemmingsplan
kreeg daarom de naam bestem-
mingsplan 'Steenderdiek 1999-
2005'.

Ontwikkelingen
De uitbreiding blijft noodzakelijk in
verband met ontwikkelingen in de
markt en de daarmee samenhan-
gende positie van Aviko B.V. Burge-
meester en wethouders van Bronck-
horst willen nog steeds medewer-
king verlenen aan het verzoek van
de directie van Aviko B.V. tot uitbrei-
ding. De door de gemeente gefor-
muleerde uitgangspunten om
medewerking te verlenen, zijn over-
genomen in de planvorming wat
heeft geresulteerd in een uitbreiding

onder gelijktijdige vermindering van
de milieu effecten, een goede land-
schappelijke inpassing, een ruimte-
lijk ontwerp dat voor langere termijn
uitbreidingsmogelijkheden biedt en
een meerveilige en aantrekkelijke
toegangsweg.

Goed inzicht
Bij het opstellen van het bestem-
mingsplan en de beoordeling van de
diverse aanvragen om vergunning
was het van belang goed inzicht te
krijgen in de mate van hinder die de
inrichtingen gezamenlijk en afzon-
derlijk veroorzaken. Reden voor
Aviko, vergunningverlenende in-
stanties en andere betrokken over-
heden - om mede in het kader van
een pilot vergunningmanagement -
te besluiten tot een gezamenlijke
aanpak, waardoor de verschillende
procedures goed op elkaar konden
worden afgestemd. In het kader van
de genoemde afstemming worden
hierbij de te onderscheiden vergun-
ningen alsmede het bestemmings-
plan gelijktijdig in procedure
gebracht. De wettelijke bekend-
makingen in het kader van de Wet
milieubeheer, de Wet verontreini-
ging oppervlaktewateren en de
Wet op de ruimtelijke ordening
vindt u op deze gemeente-
pagina's onder Openbare
bekendmakingen.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Hengelo Gld., 22 en 23 oktober 2005 vanaf 09.00 tot 14.30 uur, sluiting 18.00 uur, Zelhemse

herfstkleuren-wandeltocht met diverse afstanden: 5, 10,15, 20, 30 km. Er wordt ook een
verloting gehouden. Start: sportcomplex De Veldhoek in Veldhoek, diverse routes over diverse
wegen in het buitengebied van gemeente Bronckhorst

• Hengelo Gld., 29 oktober 2005 vanaf 09.00 tot 17.00 uur, snuffelmarkt 2e hands kinderspeel-
goed. kinderkleding en babyartikelen, zaal Wolbrink, Bleekstraat 2

• Hummelo, 12 november 2005 vanaf 20.30 tot 02.00 uur. schuurfeest, Broekstraat 12
Rectificatie in plaats van 17/18 september zoals vorige week gepubliceerd:
• Hoog-Keppel, 17 december 2005 vanaf 20.00 uur tot 01.00 uur de daarop volgende dag,

besloten tuinfeest met muziek, weiland aan de A.G. Noijweg 51
• Zelhem, 31 december 2005 vanaf 10.00 tot 16.00 uur, carbidschietfestijn, sportpark De Pol

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. aan b en w. Voor
meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en veiligheid,
tel. (0575)750224/29.

Monumenten
• Laag-Keppel, Rijksweg 91, De Gouden Leeuw, voor het inbouwen van een serre onder de

bestaande veranda (gemeentelijk monument)

Van 22 september t/m 5 oktober ligt het plan tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan een
ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan b en w. Bent u niet in de gelegenheid de
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs,
tel. (0575)750353/52.

Bouwvergunningen
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 141, gedeeltelijk vergroten schuur
• Hengelo Gld., Akkerwinde 2, bouwen erker
• Hengelo Gld., Akkerwinde 4, bouwen erker
• Hengelo Gld., Olde Kaste 1, plaatsen hekwerk
• Hummelo, Beatrixlaan 16, vergroten woning
• Olburgen, Zandweide 8, bouwen vrijstaande woning
• Toldijk, Zutphen Emmerikseweg 43, gedeeltelijk veranderen voorgevel pand
• Vorden, Het Hoge 61, geheel vernieuwen berging/carport
• Vorden. Schuttestraat 26, geheel oprichten voersilo'sfunderingen, maken drie funderingen
• Zelhem, Priesterinkdijk 12, bouwen woning
• Zelhem, Ruurloseweg 30/73, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning
• Zelhem, Verzet 15, gedeeltelijk vergroten garage/carport

Verleende vergunningen, vrijstellingen en
ontheffingen
Lichte bouwvergunningen

Verzonden op 12 september 2005
• Hengelo Gld., Singel 8, gedeeltelijk vergroten woning
Verzonden op 14 september 2005
• Steenderen, Burgemeester Heersinkstraat 14. gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, de Horsterkamp 27, bouwen serre
• Vorden, het Vaarwërk 21, plaatsen carport
• Vorden. het Vaarwërk 23, plaatsen carport

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 12 september 2005
• Baak, Vordenseweg 4, verhogen loopstal
• Hummelo, Loenhorsterweg 11, gedeeltelijk vergroten agrarisch bedrijfsgebouw
• Vorden, Wilmerinkweg 3a, vernieuwen woning
• Zelhem, Halseweg 9. bouwen garage, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening
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Verzonden op 14 september 2005
• Baak, Dollemansstraat 12, gedeeltelijk veranderen woonboerderij, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor het agrarisch gebruik te
onttrekken naar burgerwoning

• Baak, Toverstraat 3, bouw werktuigenberging
• Drempt, Roomstraat 31, verbouwen woonboerderij, verleend met vrijstelling op grond van arti-

kel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, tevens monumentenvergunning afgegeven
voor restauratie en verbouw, gemeentelijk monument

• Toldijk, Lamstraat 6, gedeeltelijk vernieuwen van overkapping tbv wintertuin
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 35, verbouw een entree Welkoopwinkel en uitbreiding met

een magazijn
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 73, bouw kapschuur
• Vorden, Stuwdijk ongenummerd, ten zuiden van nummer 3, vernieuwen en vergroten caravan-

stalling/bergruimte, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening

Verzonden op 15 september 2005
• Halle, Zanddijk 6, vernieuwen garage/berging/hobbyruimte

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 14 september 2005
• Vorden, Zelledijk 5, vernieuwen schuur/garage

Sloopvergunningen
Verzonden op 15 september 2005
• Baak, Toverstraat 4, slopen aantal binnenmuren woning en de carport/berging
• Vorden, Veldslagweg 4. geheel slopen woning
• Vorden, Zelledijk 5, geheel slopen schuur/garage
• Zelhem, Priesterinkdijk 12, geheel slopen vakantiewoning

Kapvergunningen
Verzonden op 15 september 2005
• Baak, Langendijk 3a, voor het vellen van zeven populieren en 275 m2 bosplantsoen.

Herplantplicht.
• Hoog-Keppel. De Waaij 5. voor het vellen van twee berken. Herplantplicht.
• Steenderen, Spaensweertweg 2, voor het vellen van één beuk. Geen Herplantplicht.

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 20 september 2005
• Hengelo Gld., Kervelseweg 38,voor verbranding op het landgoed Het Kervel
• Baak, Toverstraat 4, voor verbranding nabij de Toverstraat
• Hummelo, Broekstraat 41 b, voor verbrand ing nabij de Broekstraat
• Hengelo Gld., Banninkstraat 35a. voor verbranding nabij de Banninkstraat

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 15 september 2005
• Vorden, natuurontwikkeling op de percelen aan de Helderboomsdijk, het Stapelbroek en de

Zomervreugdweg, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie O, nummers 264-266, 290-292,
295, 244, 281. 282, 398, 420, 422. 429, 406,407 en 416. bestemmingsplan 'Vorden buitengebied
1982'

Mogelijkheden voor bezwaar

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

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, in verband met de jaarlijkse kermis is de Wichmondseweg, tussen de kruising Beuken-

laan/Vordenseweg en de Van der Heijdenstraat, van 30 september om 08.00 uur tot 05 oktober
2005 om 12.00 uur afgesloten voor het verkeer. Op 2 oktober 2005 van 13.00 tot 16.00 uur zijn
de Wichmondseweg, Vordenseweg, tussen de Beukenlaan en de Zutphen-Emmeriksewegen
de Pastoor Teubnerstraat afgesloten. Verder geldt een parkeerverbod voor beide zijden van de
Vordenseweg van 30 september om 08.00 uur tot 05 oktober 2005 om 12.00 uur

• Hummelo, door het houden van een autoshow door Autobedrijf Overbeek is de Beatrixlaan
vanaf de Dorpsstraat 2 en Dorpsstraat 4, tot de hoek van de Margrietlaan op 25 augustus 2005
van 10.00 tot 18.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Baak, in verband met het houden van een tentoonstelling/show van honden (ASHV) met
achtergrondmuziek en de tot het evenement behorende openluchtrecreatie voor een nacht
is de Langendijk 3 tot en met de kruising Vrendenbargsedijk op 17 en 18 september 2005
afgesloten voor het verkeer

• Zelhem, in verband met het houden van een straatfeest is de M. Hobbemastraat vanaf 23 sep-
tember om 12.00 uur tot 25 september 2005 om 12.00 uur afgesloten voor het verkeer

• Linde, in verband met het volksfeest op 22, 23 en 24 september 2005 is de Lindeseweg, gelegen
tussen het Stapelbroek en de Vosheuvelweg.van 24 september 12.00 uur tot 25 september
2005 om 13.00 uur afgesloten voor het verkeer.

• Varssel, in verband met het volksfeest is de Veldermansweg, gelegen tussen de Rijnweg en de
Varsselseweg, van 30 september om 09.00 uu r tot 2 oktober 2005 om 12.00 uur afgesloten voor
het verkeer. De volgende omleidingsroute geldt in die periode voor het doorgaande verkeer:
komende van de Varsselseweg via de Antinkweg naar de Venneweg en komende vanaf de
Rijnweg, via de Venneweg, de Antinkweg naar de Varsselseweg;

• Hummelo, door het houden van een antiek-, curiosa- en rommelmarkt op de parkeerplaats op
de hoek van de Van Heeckerenweg en de Dorpsstraat, is de Van Heeckerenweg tot aan de
Spalderkampseweg op 25 september 2005 van 06.00 tot 18.00 uur afgesloten voor het verkeer

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan 'Steenderdiek 199.9-2005'
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Steenderdiek 1999-2005' is een herziening ex artikel 30 van de
Wet op de ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan 'Steenderdiek 1999'. Gedeputeerde
Staten van Gelderland hebben namelijk, overeenkomstig de uitspraak van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State van 1 oktober 2003, op 8 juni 2004 gedeeltelijk goedkeuring
onthouden aan het vastgestelde bestemmingsplan 'Steenderdiek 1999'. Het Ontwerpbestem-
mingsplan biedt een planologische basis voor:
• de oostelijke uitbreiding van het bedrijfsterrein van Aviko in Steenderen
• een nieuwe verbindingsweg vanaf de L. Dolfingweg om de uitbreiding heen naar de dorpskern

van Steenderen
• de noordelijke uitbreiding van het lokale bedrijventerrein aan de Dr. A. Ariënsstraat in

Steenderen
• een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de L. Dolfingweg naar de noordelijke uitbreiding van het

lokale bedrijventerrein
Ten opzichte van het bestemmingsplan 'Steenderdiek 1999' zijn in dit ontwerp-bestemmingsplan
de volgende onderdelen gewijzigd:
a. de toelichting is geactualiseerd, verder is de toelichting met een beschrijving van het plan-

proces aangevuld en zijn paragrafen aangevuld/toegevoegd over de luchtkwaliteit, externe
veiligheid, watertoets, verplaatsingsonderzoek, ecologie en archeologie

b.op de plankaart zijn de dwarsprofielen van wegen verduidelijkt en is een archeologisch
waardevol gebied aangeduid

c.in de voorschriften zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- een beperking van de lijst van toegelaten bedrijven voor de noordelijke uitbreiding van het

lokale bedrijventerren
- de mogelijkheid het vrieshuis te vergroten, is komen te vervallen
- de bepaling voor de hoogte van bouwwerken op het bedrijfsterrein van Aviko is aangevuld,

zodat schoorstenen en ventilatiekanalen tot 19,5 meter kunnen worden toegelaten
- aanvullende voorschriften voor de bescherming van archeologische waarden
- toevoeging oppervlaktebepalingen voor bedrijfspercelen op het lokale bedrijventerrein

Het Ontwerpbestemmingsplan 'Steenderdiek 1999-2005' ligt van 22 september t/m 2 november
2005 tijdens openingstijden voor een ieder in het gemeeTitekantoor, afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling, ter inzage. Indien u op genoemde tijden niet in de gelegenheid bent
de stukken in te zien, kunt u hiervoor een afspraak maken, tel. (0575) 75 03 70.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze op dit Ontwerpbestemmingsplan
schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan de gemeenteraad van Bronckhorst. Wie mondeling
zijn zienswijze kenbaar wil maken wordt verzocht dit telefonisch, uiterlijk 20 oktober 2005 vóór
12.00 uur. mede te delen. tel. (0575) 75 03 70.

Tot slot delen wij mede dat van 22 september t/m 19 oktober 2005 de met de uitbreiding van
Aviko verband houdende vergunningen Wet Milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren eveneens ter inzage liggen bij de gemeente Bronckhorst.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Hummeloseweg 63/63a Zelhem'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 30 augustus 2005 het wijzigingsplan 'Hummelo-
seweg 63/63a Zelhem' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het verleggen van het bouw-
blok om de varkenshouderijtak van het agrarisch bedrijf te wijzigen en uit te breiden.

Het goedkeuringsbesluit en het wijzigingsplan liggen van 22 september t/m 2 november 2005
tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vastgestelde bestemmingsplannen 'Buitengebied 2004 Bakermarksedijk
15' en 'Buitengebied 2004 Landgoed 't Lenderinck'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 augustus 2005 de bestemmingsplannen 'Buiten-
gebied 2004 Bakermarksedijk 15' en 'Buitengebied 2004 Landgoed 't Lenderinck' vastgesteld.
Het plan 'Buitengebied 2004 Bakermarksedijk 15' heeft betrekking op het oprichten van een
praktijkruimte op het perceel Bakermarksedijk 15 in Toldijk. Het plan 'Buitengebied 2004
Landgoed 't Lenderinck' heeft betrekking op de realisering van een nieuw landgoed, dat
globaal begrensd wordt door de Aaltenseweg, de Groenendaalseweg en de Weeversplasweg.

De bestemmingsplannen liggen van 22 september t/m 2 november 2005 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Bij de vaststelling van deze plannen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het
ontwerp.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan in-
brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewateren/Algemene
wet bestuursrecht Aviko B.V. Steenderen
Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) en het college van dijkgraaf en heemraden van het
Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) maken bekend dat zij de ontwerpbeschikkingen hebben
opgesteld op de aanvraag om vergunningen van Aviko B.V.

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

Het betreft hier een aanvraag om vergunning als gevolg van de Wet milieubeheer voor het
veranderen van/die mede strekt tot vervanging van de eerder verleende vergunningen voor een



Openbare bekendmakingen

inrichting die bestemd is voor de verwerking van 900.000 ton aardappelen per jaar tot aardappel-
producten zoals frites en andere aardappelproducten. Het is een zogenaamde revisievergunning.

De verandering betreft de
• aardappelsorteerinrichting
• naverbranders ten behoeve van de nabehandeling van bakdampen
• herstructurering en uitbreiding van de productiecapaciteit (locatie Steenderen VI)
• daarmee samenhangende uitbreiding van de energievoorziening

De inrichting is gelegen aan de Dr. A. Ariënsstraat 28 in Steenderen. Tevens betreft het een
aanvraag om vergunning voor lozing ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor
hetzelfde perceel.

Bevoegd gezag
GS zijn bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en WRIJ is dat ten aanzien van de Wet veront-
reiniging oppervlaktewateren. GS coördineren de vergunningprocedures. De ontwerpbeschik-
kingen houden in dat de gevraagde vergunningen worden verleend onder voorschriften en
beperkingen.

Inzage
De vergunningaanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de stukken die daarbij horen, liggen ter
inzage van 22 september t/m 19 oktober 2005 bij de gemeente Bronckhorst, afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Ook liggen de stukken met toebehoren bij het Waterschap Rijn en
IJssel. Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van U.00 tot 16.00 uur;
buiten kantooruren na telefonische afspraak tel. (03U) 36 93 69. En bij de provincie Gelderland,
bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.
Tevens ligt in deze periode het ontwerpbestemmingsplan 'Steenderdiek 1999-2005' ter inzage bij
de gemeente Bronckhorst. Dit betreft een herziening van het bestemmingsplan 'Steenderdiek
1999'.

Vooreen mondelinge toelichting voorde ontwerpbeschikking Wet milieubeheer of vooreen af-
spraak voor inzage buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de heer J. de Lange of mevr.
M. Zweerman van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland tel. (026) 359 99 05/31 en
voor de ontwerpbeschikking ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren met de heer
P. Eggels of mevr. l. Elderman van het Waterschap Rijn en IJssel tel. (03U) 36 97 69/51.

Bedenkingen en gedachtewisseling
Tegen de ontwerpbeschikkingen kunnen tot en met één dag na het einde van de tervisieleggings-
termijn schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Daarbij kan worden verzocht om de persoonlijke gegevens van
degene die bedenkingen heeft ingebracht, niet bekend te maken.

GS verzoeken een ieder die bedenkingen inzendt, daarop het registratienummer te vermelden
dat onderaan deze kennisgeving staat. De bedenkingen kunnen ook gefaxt worden naar nummer
(026)3598350.

Bedenkingen die tegen de ontwerpbeschikking voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
worden ingebracht, worden door GS doorgezonden naar het college van dijkgraaf en heemraden
van het Waterschap Rijn en IJssel.

Een ieder die daarom verzoekt, wordt in de gelegenheid gesteld van gedachten te wisselen met
een vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten van Gelderland en van het college van dijkgraaf
en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel over de ontwerpbeschikkingen en kan desge-
wenst mondeling bedenkingen inbrengen. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken, wordt
verzocht dit telefonisch, uiterlijk 10 oktober 2005 vóór 12.00 uur, mee te delen tel. (026) 359 99
31/83 48. De bijeenkomst wordt dan gehouden op een nog nader door ons vast te stellen plaats
en tijdstip.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling bedenkingen inbrengen tegen de ontwerp-
beschikkingen, kunnen tegen de later vast te stellen definitieve beschikkingen beroep instellen,
tenzij kan worden aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest tot het inbrengen
van bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen.

Verder kan een ieder die nu geen bedenkingen inbrengt, te zijner tijd tegen die onderdelen van de
definitieve beschikkingen beroep instellen, die ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen gewij-
zigd worden vastgesteld.

Tussen het sluiten van de tervisieleggingstermijn voor de aanvragen en de ontwerpbeschikkin-
gen en de tervisielegging van de later vast te stellen definitieve beschikkingen kunnen de
stukken uitsluitend op telefonische afspraak worden ingezien, tel. (026) 359 83 48.

Arnhem, U september 2005 - nr. MPM1380
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 22 september t/m 2 november
2005 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Keijenborg, Hengelosestraat 2, voor: een wijzigingsvergunning voor uitbreiding van de

inrichting met de opslag van calciumcarbide.

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 3 november 2005. Indien u dat wenst worden uw persoon-
lijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan
wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u-mondeling ziens-
wijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve
beschikking.

Straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 september jl. besloten hebben om op
grond van de verordening Straatnaamgeving en nummering gemeente Bronckhorst aan een
zandpad tussen de Stadsedijk en Schovenweg in Zelhem de straatnaam Kolkstroeterpad toe te
kennen. Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na deze
bekendmaking een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

L

Droomkeuken?

Fraaie tegels?

Complete
badkamer?

Bij BouwCenter HCI wordt uw woonwens werkelijk-
heid. Bovendien verzorgen wij naast deskundig
advies, ook de installatie bij u thuis. Kortom: u kunt
rekenen op een probleemloze service! Tevens biedt
ons uitgebreide programma bouwmaterialen &
hout, natuursteen, sierbestrating, deuren en een
bouwmarkt alles wat u nodig heeft voor het
(ver)bouwen van uw woning.
Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl

BouwCenter HCI
Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81
Ulft Ettenseweg 39, tel. 0315 69 62 00
Zevenaar Ampèrestraat 3, tel. 0316 52 32 01

Kijk op onze website voor de keuze per vestiging.

Parking Sale bij Welkoop
Zaterdag 24 september

Met dumpprijzen en palletvoordeel

Aanbieding

Verder o.a. tuinmeubelen, tuindeco, kleding en BBQ

Trampoline 3.O5 doorsnee
tot 9.3O uur voor € 95,-

Toldijk
Z-Emmerikseweg 35
(0575)451441

Vorden
Stationsweg 16
(0575)551583

Zelhem
Dr. Grashuisstraat 11
(0314)621238



CONTACT
EEN OCC AS l O N A AMBO D VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Heeft u interesse om op deze
pagina te adverteren?

Neem dan contact op met
Felix Takkenkamp, tel. 06-48 79 42 12.

of

d r u k k e r i j Weevers
Vorden

Tel. 0575-55 10 10

••••AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

Citroen Berlingo GRIJS KENT. 1.9 diesel 2-drs. 116457 km 2000
Citroen Picasso 2.0 HDI diesel 5-drs. 123000 km 2000
Daewoo Kalo Style 1.4i benzine 5-drs. 24000 km 2003
Daihatsu Ferosa 1.6 benzine 3-drs. 111000 km 1993
Hyundai MPV Matrix 1.6 benzine 5-drs. 33000 km 2004
Mitsubishi MPV Space Star 1.6 16V 5-drs. 74.000 km 2001
Peugeot 106 1.1 benzine 3-drs. 66.000 km 2002

• M f APK Keuringsstation

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

BMW 316 bj. 91 rood

Subaru Legacy antraciet bj. 1994

VW Golf TDI station groen bj. 1995

VW Golf 1.8 LPG bj. 91 zwart

Diverse goedkope auto's vanaf 400 euro

A R .Autobedrijf Robert Wisselink

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

OPEL ASTRA

5D 1600 GL 1999

€ 6.900,-
OPEL ASTRA 5D-PEURL 2001
OPEL ASTRA STW-PEURL 2001
OPEL ASTRA 1.8-16V CABRIO 1999
OPEL ASTRA STW 1.7DT CLUB 2000
OPEL VECTRA 1.8-16V LPG-G3 2000
OPEL OMEGA 2.5 V6 1996
PEUGEOT 106 1.4 XS 2001

^ KIJK VOOR ONZE ACTUELE VOORRAAD OP
me WWW.AUTOBEDRIJFWISSELINK.NL

€ 10950
€ 11950
€ 10950
€ 9900
€ 7950
€ 6950
€ 7450

M Autobedrijf
Melgers

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

Peugeot 306
break 1.4

blauw 1999

€ 6.750,-
www.autobedrijfmelgers.nl

Seat Ibiza 1.4 SE LMV blauw mei 1998 € 5.950

Peugeot 307 1.6 XSI grijs juli 2002 € 13.950
Volkswagen Golf 1.4 16v LMV rood okt. 1998 € 7.950
Mercedes C180 LMV zwart sept. 1998 € 12.950

Fiat Bravo 80 sx LMV Airco 1999 € 7.250

K>lein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 206 1.4 16v Quicksilver, 01-2005, Zilver, Airco, 14.500 km
Peugeot 206 1.4 XR, 8-1999, Groen, 59.000 km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, 60.000 km
Daihatsu Cuore, 1994, Grijs met., 106.000 km,
Renault 19 1.4 5drs, 1994, Blauw met, Zonnedak.

IN PRIJS VERLAAGD!!!

Daewoo Lacetti 1,6 style,
2004 6600 km blauw met,
airco, elektr ramen centr. vergr
lm velgen

Nu voor €15.950

Daewoo Matiz 0.8 style, 2002,
40.000 km beige met, elektr ramen,
centr. vergr 5 deurs hoge zit € 7.950

Daewoo Kalos 1,4 spirit 2004,
6.500 km groen met, centr. vergr. elek
ramen 5 deurs € 11750

Daewoo Nubira 1.6 SX 2001,
35.000 km blauw met., airco, centr.
vergr. trekhaak € 9950

Ford Ka 3rd edition, 1999
51.000 km zwart, airco, lm velgen
stuurbekrachtiging € 6250

Peugeot 306 break diesel, 1999
147.000 km blauw, airco,
stuurbekrachtiging etc € 7250

Nissan Almera 2.2 diesel, 2001,
75.000 km zilver met, airco, schuifdak
radio cd wisselaar, carkit € 10950

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Al onze occasions met foto op: www.groot-jebbink.nl

Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22
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Open huis Installatiebedrijf Janssen in Keijenborg trekt veel publiek

Om mensen in de gelegenheid te stellen het resultaat te bekijken van de
verbouwing van de winkel tot kantoor en showroom, en de vernieuwing
van het magazijn, hield Installatiebedrijf Janssen aan de St. Janstraat in
Keijenborg een open huis. De hele dag was het druk. Het bedrijf kreeg
veel positieve reacties.

Onder de vele bezoekers waren zaken-
relaties, bedrijven, familie, kennissen
maar ook een team van voetbalvereni-
ging Keijenborgse Boys waar het in-
stallatiebedrijf sponsor van is. De
werkplaats was tijdelijk ingericht als
ontmoetingsplek. Met oen hapje en
een drankje was er een ongedwongen
sfeer. De familie Janssen en medewer-
kers(sters) van het installatiebedrijf
kregen veel complimenten.
Het Keijenborgse bedrijf bestaat al
tachtig jaar. Met een collage werd de
hele ontwikkeling van het bedrijf
weergegeven. Op de oude (vergeelde)
fotoïs is de oprichting te zien van de
smederij door Theodorus Revenhorst
in 1925. Hij kwam omstreeks die jaren
vanuit Hengelo (Overijssel) met zijn
vrouw en dochters naar Keijenborg.
Foto's van de smederij en van dochter
Jeanne brengen de bezoekers naar de
beginjaren.

Bij een andere foto is met tekst aange-
geven dat in 1941 Jeanne Revenhorst
trouwde met Jan Janssen uit de 'Voort'
en zij trokken bij Revenhorst in. Foto's
zeggen meer dan woorden. Veel bezoe-
kers op de open dag herkennen veel
uit het verleden. Wijzend naar de fo-
to's worden herinneringen opgehaald.
'Kijk, daar heb je dat meelwagentje',
roept een bezoeker enthousiast terwijl
hij de foto bekijkt. Een stukje geschie-
denis over het bedrijf staat ook aan-
gegeven in een artikel dat kopt: Jan en
Jeanne 50 jaar bij elkaar. De kleine ten-
toonstelling laat verder foto's zien

Bruggink en Sjoerd Reuling. Arian Re
gelink en Rob Weverink zijn de vaste
vakantie- en zaterdagwerkers.

De verbouwing van de winkel tot
showroom en kantoor, ziet er over-
zichtelijk uit. De voorpui is hetzelfde
gebleven. Bij binnenkomst in de show-
room staan verschillende grote en
kleine verwarmingsketels opgesteld.
Verder diverse ventilatiesystemen, een
installatie voor terugwinning van
warmte, een waterpomp, airco's, di-
verse soorten radiatoren en verschil-
lende kranen.

Vroeger was de winkel laagdrempelig.
Mensen voelden zich op hun gemak.
'Die laagdrempeligheid willen we
graag behouden met de showroom,
kantoor en magazijn', zegt directeur
Marcel Janssen (33) van het installatie-
bedrijf. Het kantoor biedt veel moge
lijkheden en is ruim van opzet. De to-
tale oppervlakte is ongeveer 65 vier-
kante meter en heeft een frisse uitstra-
ling. Het nieuwe magazijn (70 m2) is
inpandig bij een bestaande loods
ondergebracht. In de vele vakken lig-
gen onderdelen voor fïttingswerk, sa-
nitair, riolering, centrale verwarming
en montagemateriaal gesorteerd. Een
aparte gedeelte is er voor elektra on-
derdelen. Zowel particulieren als be-
drijven kunnen hier terecht voor on-
derdelen. Het installatiebedrijf be
schikt over twee werkplaatsen. De gro-
te werkplaats wordt vooral gebruikt
voor materiaalopslag.

over de kermiswagen van het bedrijf
in 1967, een trouwfoto van Eef Janssen
en Aly Hobelman en de eerste steen-
legging in 1970 toen de nieuwe werk-
plaats werd gebouwd.

Een foto laat de heropening van de
winkel in 1972 zien. Op vrijdag 24 no-
vember wordt onze zaak heropend,
staat op de uitnodigingskaart. Even
verderop foto's van landbouwmachi-
nes, GTW kooien die gelast worden,
maar ook de oliehandel hoorde daar
in die tijd bij waar laswerk voor ge
daan werd. Verder is er ondermeer te
zien de oude werkplaats die in 1983
wordt afgebroken. Op deze plaats
komt een magazijn. 'De Bond' werd
in 1980 gekocht. Daardoor kreeg het
bedrijf meer ruimte. Foto's van het
gereed maken van een machine voor
vertrek naar Afrika, sponsoring voor
zwemvereniging HeKey, en de nieuwe
generatie met onder andere een
trouwfoto van Marcel en Gerwil in
1999, brengen het installatiebedrijf
naar de moderne tijd.

Het heden wordt helemaal in beeld ge
bracht met een overzicht van de huidi-
ge werkzaamheden. Op de laatste foto
staat het huidige team van het Instal-
latiebedrijfjanssen: Eef Janssen, Aly
Janssen, Marcel Janssen, Gerwil Jans-
sen, Marco Sessing, John Sloot, Niels

De kleine werkplaats wordt onder-
meer gebruikt voor het maken van
zinken goten die het Keijenborgse be
drijf zelf maakt evenals veel andere
ambachtelijk werk.

Installatiebedrijf Janssen voert onder-
meer werken uit in gas, water, elektra,
koeling, dakwerk, ventilatie en ver-
warming. Het is een allround bedrijf
en in al haar facetten erkend en gecer-
tificeerd. Al tachtig jaar bestaat het
bedrijf. Er werken acht mensen. Het is
de vierde generatie die het bedrijf
runt. Vader Eef en moeder Aly werken
volop mee evenals Marcel's vrouw
Gerwil. Het personeel is goed opgeleid
en volgt regelmatig cursussen om met
de nieuwe ontwikkelingen op de
hoogte te blijven. Installatiebedrijf
Janssen is een erkend leerbedrijf. Mar-
cel Janssen: 'Regelmatig doen jongens
hier werkervaring op. Wij werken in
de hele regio zowel nieuwbouw, reno-
vatie als onderhoudswerkzaamheden.
Wij voeren projecten uit voor particu-
lieren tot bedrijven en van hotels tot
landgoederen'.

Installatiebedrijf Janssen is gevestigd
aan de St. Janstraat 39 in Keijenborg.
Tel. (0575) 46 17 60. De openingstijden
zijn: maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur.



Voetbal

Vorden - Dinxperlo 1-0
Vorden heeft zondag een nipte

~ maar verdiende overwinning be-
haald op het bezoekende Dinxper-
lo. Vorden moest het stellen zonder
Hugo van Ditshuizen en Rene Ney-
enhuis, die beiden geblesseerd
zijn. Dinxperlo had niet veel in te
brengen tegen het georganiseerd

** voetbal van Vorden. Vorden had in
de eerste helft al ruim afstand kun-
nen nemen, maar het benutte de
kansen niet. Een aardige wedstrijd
op een mooie (na)zomerse dag, dus
er viel veel te genieten.

Vorden nam direct het initiatief en
stond dat ook niet meer af. Vorden

~ combineerde naar hartelust, maar
faalde in de afwerking. In de 20e mi-
nuut kreeg Vorden de eerste echte
kans. Hans van Dijk startte op een
dieptepass van Rob Enzerink en zijn
voorzet werd door Arjan Vruggink in
een keer op de pantoffel genomen,
maar de keeper stond op de juiste
plaats. Nog in dezelfde minuut kreeg
Arjan Vruggink zijn tweede kans,
maar hij vond wederom de keeper op
zijn weg. Ook Arnold Norde had de 1-0
op de schoen, maar ook hij wist de
doelman niet te verschalken. Dinxper-
lo kwam nauwelijks aan aanvallen

»toe, want de Vordense verdediging
stak goed in elkaar. In de tweede helft
opnieuw een aanvallend Vorden en
Dinxperlo dat op een counter loerde.
Dinxperlo speelde met veel mensen
achter de bal en probeerde via coun-
ters Vorden te verrassen. Dennis Wen-
tink kreeg een aantal goede mogelijk-
heden, maar hij zag zijn schoten ge
blokkeerd of van richting veranderd.
Met het inbrengen van Ronald Visser
in de 80e minuut kwam er weer
nieuw elan in de ploeg en ging men
nog feller op jacht naar een doelpunt.
In de slotminuut bracht Ronald Visser
een afgeslagen bal opnieuw hoog in
de doeïmond en was het Dennis Wen-
tink die met een fraaie kopbal doel-
man Matenman het nakijken gaf. 1-0
Een magere score, maar er werden wel
driepunten aan de stand toegevoegd.
Komende zondag speelt Vorden uit te-
gen Ruurlo.

Uitslagen zaterdag 17 september
WHCZ B2 -Vorden BI: 1-5
Vorden B2 - Steenderen B2: 2-5
Vorden Cl - WHCZ C2: 2-2
Vorden C2 - Beekbergen C2: 5-2
Gorssel C2 - Vorden C3: 6-1

Uitslagen zondag 18 september
Vorden l - Dinxperlo 1:1-0
Vorden 2 - Bon Boys 2:1-4
Vorden 3 - Pax 4:1-3
Brummen 7 - Vorden 5: 5-2

Programma zat. 24 september
Vorden Al - Vosseveld Al 14.30
Vorden BI - Orderbos BI 13.00
AZC B2 - Vorden B2 11.00
Kon. UD Cl-Vorden Cl 13.00
Ratti Cl - Vorden C2 14.30
Vorden C3 - Warnsv. Boys C4 12.15
Vorden Dl - Pax Dl 11.00
Vorden D2 - Keijenburg. Boys Dl 09.00
Warnsv. Boys D4 - Vorden D3 10.00
Vorden El - Zelos El 09.00
SBC '05 El - Vorden E2 10.00
Be Quick Z. E2 - Vorden E3 09.00
Vorden E4 - Warnsv. Boys E5 09.00
Vorden E5 - Doesburg SC E5M 10.00
Doesburg SC E6M - Vorden E6 13.00

- Brummen Fl - Vorden Fl 11.00
Vorden F2 - Be Quick Z. F2 11.00
Warnsv. Boys F5 - Vorden F3 12.30
Vorden F4 - VIOD F5 11.00

Programma zondag 25 september
Ruurlo l - Vorden l 14.30
Grol 4-Vorden 2 12.30
Ruurlo 4 - Vorden 3 09.30

- Vorden 4 - Steenderen 3 09.30
Vorden 5 - Hoven de 4 09.30

Socii nieuws
Socii ging vol goede moed naar Zed-
dam om de goede resultaten voort te
zetten maar helaas binnen de vijf mi-
nuten lag de bal al in het netje door
knullig weg schieten in de voeten van
een Zeddam speler die zijn kans in-
schoot 1-0. Socii was niks minder en
over de hele wedstrijd genomen veel

meer aan de bal maar tot scoren
kwam men niet en als je zelf niet
maak gaan ze er vaak bij de tegenstan-
der er wel in en zo gebeurde het ook
halverwege de eerste helft van binnen
de vijf meter werd hij ingetikt 2—0
ruststand.
Na de rust probeerde Socii door lange
ballen een doelpunt te forceren en de
2—1 ging er in maar de scheids had
een overtreding gezien zodat er nog
meer risico genomen moest worden
en het op laatst 89 min 3—0 en 92 min
4—0 werd is voor de statetieken.
Zondag Socii -AZC 14.00 uur thuis.

Uitslagen 17/18 september
SBC BI - Harfsen BI: 8-0
VIOD C3-SBC Cl: 0-10
Loenenmarkt C2 - SBC C2: 0-7
Gorssel 2 - Socii 2: 3-4
Socii 3 - Baak 2:1-2
Socii 4 - Brummen 5:1-4

Programma 24/25 september
Cupa BI - SBC BI
SBC Cl - Doetinchem C2
Wolfersveen Dl - SBC Dl
OBW D5 - SBC D2
Concordia W D3 - SBC D3
AZC El - SBC El
Halle E2 - SBC E2
SBC Fl - Zelos Fl
SBC F2 - Be Quick Z F3
Socii l-AZC l
Socii 2 - RDC 5
Brummen 3 - Socii 3
Erica '76 6 - Socii 4
Socii 5 - Warnsveldse Boys 5

Ratti
SC. REKKEN l - S.V. RATTI l
Zondag 18 september 2005 stond voor
de heren van Ratti l de uitwedstrijd te
gen Rekken op het programma. Ratti,
dat nog puntloos is deze competitie,
wist bij voorbaat dat het een lastige
wedstrijd zou worden, maar startte ge
motiveerd aan de wedstrijd. Na het
eerste fluitsignaal van de leidsman
was het echter Rekken dat het spel dic-
teerde. Vooral de vleugelspitsen en de
middenvelders van Rekken waren
zeer beweeglijk en zorgden voor veel
dreiging. Ratti had zeer veel moeite
om de organisatie goed neer te zetten
en stond onder grote druk. Dat Rek-
ken in de beginfase geen treffer produ-
ceerde had het meer aan zichzelf te
danken dan aan Ratti. Na een minuut
of twintig begon Ratti wat meer grip
te krijgen op de tegenstander en stond
de organisatie van Ratti goed. Rekken
kreeg steeds meer moeite om aanval-
len op te zetten en Ratti wist zelfs een
aantal malen behoorlijk gevaarlijk te
worden uit de tegenaanval. Het zelfs
Ratti dat, tegen de verhouding in, bij-
na op voorsprong kwam. Uit een goe
de tegenstoot wist Michiel Gudde zich
knap vrij te spelen in de zestien van de
tegenstander. Zijn inzet werd echter
met het nodige geluk gepareerd door
de doelman van Rekken. Rekken bleef
het restant van de eerste helft de bete
re ploeg, maar Ratti speelde naar ver-
mogen en werkte hard. De rust werd
dan ook bereikt met een 0-0 tussen-
stand.
Na rust pakte Ratti haar effectieve
strijdwijze weer op. De heren van Rek-
ken werden steeds ongeduldiger, om-
dat de zo gewenste openingsgoal uit-
bleef. Hierdoor gingen zij steeds on-
zorgvuldiger spelen en kon Ratti
steeds vaker gebruik maken van de
ruimte die Rekken weg gaf. Op het mo-
ment dat Ratti schijnbaar onder de
druk van Rekken uit was en wat meer
grip kreeg op de wedstrijd viel een mi-
nuut of tien na rust dan toch op onge
lukkige wijze de eerste treffer voor
Rekken. Een te korte terugspeelbal
vanuit het middenveld van Ratti werd
onderschept door een snelle Rekken-
aanvaller. Deze speler liet dit buiten-
kansje niet onbenut, omspeelde Ratti-
doelman Wouter Gudde en haalde
daarmee de 0-0 van het scorebord.

Na de openingstreffer moest Ratti na-
drukkelijker op zoek naar een doel-
punt. Ratti gaf meer druk naar voren,
maar speelde daarmee Rekken nood-
gedwongen in de kaart. Ratti had een
paar kansen op de gelijkmaker, maar
het was Rekken dat 25 minuten voor
tijd de wedstrijd besliste. Een schot uit
de tweede lijn werd onhoudbaar ach-
ter de doelman van Ratti geschoten. In
de slotfase bleek Ratti niet meer bij

machte om het tij nog te keren en liep
Rekken nog uit naar 4-0. Al met al een
terechte, maar enigszins geflatteerde
nederlaag voor Ratti. Aanstaande zon-
dag hebben de heren van Ratti l in de
thuiswedstrijd tegen Baakse Boys op-
nieuw de kans om de eerste competi-
tiepunten binnen te halen.

WEDSTRIJDVERSLAG RATTI DAMES
Nadat de dames van Ratti een weekje
vrij waren geweest, mochten ze afgelo-
pen zondag de wei weer in en wel in
Steenderen. Het was de tweede compe
titiewedstrijd voor beide ploegen.
Het begin van de wedstrijd ging aardig
tegen elkaar op, maar in de 10e mi-
nuut kwam Ratti op een 0-1 voor-
sprong door een doelpunt van Hanne
ke Nijenhuis. Ze tikte haar tegenstand-
ster uit en moest de bal over de keep-
ster zien te krijgen. Maar de keepster
dook naar de bal, mis, waardoor de bal
achter haar voor het intikken lag. Dit
deed ze dan ook beheerst.
Daarna nam Ratti de touwtjes in han-
den en dat resulteerde in de 20e mi-
nuut in een doelpunt van Wencke Olt-
huis. Dat was tevens de ruststand.
Na rust bleek dat Steenderen de strijd
nog niet op wilde geven en nam de re
gie over. In de 2e minuut na rust scoor-
den zij de 1-2. Het eerste kwartier na
rust wankelde Ratti even. Steenderen
zette de dames flink onder druk,
waardoor ze achterin ruimte lieten
liggen waar wederom Wencke Olthuis
gebruik van maakte. Tegen de verhou-
dingen in scoorde ze, nadat ze be
heerst de keepster uit had gespeeld die
te ver voor haar doel stond, de 1-3. Rat-
ti kwam weer terug in de wedstrijd en
twee minuten na het vorige doelpunt,
scoorde Wencke in de 72e minuut een
soortgelijk doelpunt als de vorige. En
daar bleef het bij. Einduitslag was dus
1-4, na een matige wedstrijd. Volgende
week zondag spelen de dames thuis
tegen de Witkampers.

Programma zaterdag 24 september
11:00 Ratti E2-Pax E5
14:30 Ratti 4 - Haarlo SP 3
14:30 Ratti Cl -Vorden C2
10:00 WL F2 - Ratti Fl
10:30 Gazelle Nieuwland B2 - Ratti BI
H:OOEpseDl-RattiDl
11:00 DZC '68 E9 - Ratti El

Programma zondag 25 september
10:00 Ratti 3 - Witkampers 6
13:00 Ratti DA1 -Witkampers DA1
14:00 Ratti l - Baakse Boys l
10:00 KSH 3 - Ratti 2

Dammen

DCH 3 STERK UIT STARTBLOKKEN
Namens DCH mocht het derde team
de spits afbijten in de bondscompeti-
tie. Thuis ontvingen zij WDV 2 uit
Winterswijk die vorig seizoen promo-
veerden van de derde naar de tweede
klasse. Met name de jeugd van WDV
heeft daar voor gezorgd, maar ook
DCH 3 heeft zich versterkt door jeug-
dige spelers als S. Keta en R. Evers die
beiden wonnen. H. Tekelenburg en
L. Koldenhof wonnen eveneens.
H. Lansink en B. Harkink troffen de
sterkere jeugd van WDV 2 en verloren.

UITSLAGEN 3E EN 4E RONDE
ONDERLINGE COMPETITIE:
H. Zonnenberg - G. Hulshof: 1-1
W. Eijkelkamp - Y. Schotanus: 0-2
A. Hoebink -J. Wentink: 2-0
G. Kreunen - S. Keta: 2-0
H. Tekelenburg - L. Koldenhof: 1-1
B. Goorman - B. Harkink: 2-0
G. Halfman - R. Hesselink: 0-2
H. Luimes -J. Heijink: 2-0
E. Brummelman - R. Evers: 2-0
B. Momberg - B. Rossel: 1-1
H. Dijkman - B. Rossel: 0-2
J. Wentink - E. Brummelman: 0-2
J. Vos - R. Hesselink: 1-1
H. Vos -W. Eijkelkamp: 2-0
H. Zonnenberg - G. Kreunen: 1-1

STANDEN:
Groep A:
1. R. Hesselink 4-5
2. H. Vos 2-4
3. H. Luimes 3 î en J. Vos 3̂ 1
Groep B:
1. G. Kreunen 4-5
2. A. Hoebink 3̂ 1 en Y. Schotanus 3̂ 1
Groep C:
1. R. Evers 3-4; B.Goorman 3-4 en E.
Brummelman 3̂ 1

' Het Kraankuikentje' dolblij
met opbrengst beurs (950 euro)!

Tevreden gezichten aan het eind
van de vrijdagavond bij de peuter-
speelzaal 'Het Kraankuikentje' of
beter gezegd in de gymzaal van de
basisschool' De Kraanvogel'. Daar
werd een kinderkleding en speel-
goedbeurs gehouden, waarvan de
opbrengst ten goede komt aan '
Het Kraankuikentje' zelf.

Totale opbrengst 950 euro. De afgelo-
pen weken hebben ouders van peuters
en omwonenden van de peuterspeel-
zaal heel veel dingen, van groot tot
klein, voor deze beurs ingezameld. Zo
ging tegen opbod een groot klimrek
voor 60 euro de deur uit. Ook waren er
twee zogenaamde ' wipkippen ' in de
aanbieding. Deze speeltoestellen wer-
den voor 160 euro aangekocht door de
buurt ' Kerkweide '. In deze buurt is
een speeltuin waar de toestellen deze
week geplaatst zullen worden. Astrid

Lichtenberg ( namens de organisatie
van de beurs):' de buurt blij en wij blij

Verder op de beurs een afdeling met
de nieuwe kledinglijn van Beat Kids te
gen zeer scherpe prijzen. Daarnaast
werd de commissie de afgelopen week
aangenaam verrast door een groot
aanbod met allerlei kleding voor kin-
deren van O tot 12 jaar. De kinderen
behoefden zich vrijdagavond evenmin
te vervelen. Voor hen was een speciale
speelhoek ingericht.

Astrid Lichtenberg: ' Wij zijn dolge
lukkig met de opbrengst. Een stimu-
lans om volgend jaar weer een derge
lijke beurs te organiseren.' Het Kraan-
kuikentje ' zal het geld goed besteden.
Zo wordt er onder meer een digitale
camera voor de peuterspeelzaal aange
schaft', zo sprak zij tevreden.

ANBO opent seizoen met dialezing ^^^^

Leven in Lapland een bijzondere ervaring
Vrijdag 23 september vertelt me-
vrouw Elisabeth Brokke uit Velp
om 14.00 uur in het Dorpscentrum,
zaal 't Stampertje, uitvoerig over
haar belevenissen in Lapland. Van
1950 tot 1955 woonde zij met haar
man in Kautokeino, een belangrij-
ke plaats in Noors Lapland.

Weer woonachtig in Nederland bleef
het verlangen naar het land en de
mensen voortdurend knagen. Sinds
het begin van de zeventiger jaren
opende zich de mogelijkheid om jaar-
lijks voor enkele maanden terug te ke
ren naar Lapland.
In de zomer en vroege herfst ging het
in hoofdzaak per fiets; in de sneeuw-
tijd met rugzak en slee(tje), lopend en
soms met een plaatselijke bus. Als bij-
na-lid van een familie had zij het voor-
recht te mogen meetrekken op de

tweejaarlijkse tochten met een ren-
dierkudde, zoals die door de Lappen
sinds onheugelijke tijden worden on-
dernomen.
Mevrouw Brokke illustreert haar ver-
haal, over de indrukwekkende natuur
en haar ontmoetingen met bewoners,
met een uitgebreide serie dia's.

NIEUWE
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Donderdagmiddag 13 oktober a.s. or-
ganiseert de SBO-V (Samenwerkende
Bonden Ouderen Vorden) in het
Dorpscentrum een voorlichtingsmid-
dag over de nieuwe ziektekostenverze
kering die l januari 2006 in werking
treedt. Zorgverzekeraar Amicon en
een discussiepanel van deskundigen
verlenen medewerking aan de monde
linge voorlichting over dit belangrijke
onderwerp.

Uitwisselingsbezoek
School Het Hoge naar Szeghalom in Hongarije
In het kader van het uitwisselings-
project Together for better Envire-
ment in Europe'.

stappen vrijdag 23 september twee
leerlingen en drie leerkrachten van de
bijzondere school Het Hoge in de trein
naar de Hongaarse hoofdstad Boeda-
pest. Van daaruit reizen ze zaterdag
door naar hun eindbestemming het
stadje Szeghalom eveneens in Honga-
rije.
Daar zullen ook afgevaardigden zijn
van een school uit Steinheid (Duits-
land) en Evesham (Engeland). De vier
scholen onderhouden al enkele jaren
nauwe contacten met elkaar en ko-
men beurtelings bij elkaar op bezoek.
Centraal bij deze uitwisselingen: in
een ander land nader kennis maken
met de school, cultuur en andere bij-
zonderheden uit dat land.

Vanaf het begin van de uitwisselingen
is aandacht besteed aan het onder-
werp 'Natuur rondom de school' met
het eerste jaar als thema 'planten', vo-
rig jaar waren het de dieren rondom
de school. Tijdens deze meeting staat
'water' centraal.
Waar komt het water vandaan? Hoe
veel water verbruiken wij? Wat ge
beurt er met het afvalwater? Aange
zien Szeghalom dicht tegen de grens
met Roemenie aanligt, waar onlangs
flinke overstromingen plaats vonden,
zal ook het aspect 'wateroverlast' bij
de uitwisseling in Hongarije aan de or-
de komen. De twee Vordense leerlin-
gen Dylan Kroese en Paul Broekhuis,
beiden 11 jaar, zullen bij gastgezinnen
worden onder gebracht. De drie leer-
krachten Joanne Lam, Bert Radstake
en Harrie Hendertink zullen in een
hotel verblijven.



Spetterende muziekshow bij Erve Kots

Zondag 2 oktober

Baggeren Baakse Beek
verbetert waterkwaliteit

Chatham County Line (USA)
In maart van dit jaar stonden ze op
's werelds grootste muziekfestival
(SXSW) in Austin, Texas en werden
daar door een fantastisch optre-
den de favorieten van het publiek.
Ze komen uit North Carolina en ze
noemen zich Chatham County Li-
ne (C.C.L.) naar de streek waar ze
vandaan komen.

Zo op het oog is er niets bijzonders te
zien aan dit kwartet - het zouden je
buren kunnen zijn. Die indruk veran-
dert snel als ze, staande rondom één
microfoon schijnbaar moeiteloos het
publiek overdonderen met een tech-
nisch perfecte show die zijn weerga
niet kent. Chatham County Line, dat
zijn Dave Wilson (songwriter/gitaar-
flatpicking stijl), John Teer (fiddle/
mandoline-Bill Monroe-stijl), Chandler
Holt (5-string banjo - Earl Scruggs
drievinger stijl) en Greg Readling
(akoestische bas en pedal steel). De ma-
nier waarop ze hun instrumenten be-
spelen is misschien net wat ruiger en
meer van deze tijd, maar toch kennen
de vier heren hun klassiekers. Ze we-
ten daarom haarfijn te balanceren tus-
sen hedendaagse invloeden en tradi-
ties. Een ander punt waardoor deze
band zo bijzonder is zijn de liedjes.
Die concurreren niet alleen succesvol
met klassiekers uit het genre, ze zou-
den ook zonder probleem op een plaat

Waterschap Rijn en IJssel neemt de
Baakse Beek onder handen tussen
landgoed De Wiersse en Ruurlo.
Met name om de waterkwaliteit te
verbeteren graaft het waterschap
een deel af van de waterbodem,
waarin teveel voedselrijke stoffen
zitten die zorgen voor onnatuur-
lijk grote plantengroei.

De kosten van de werkzaamheden,
€ 150.000,-, worden voor ruim 60% ge
dragen door de Europese Unie en voor
het overige deel door het waterschap.
De werkzaamheden duren tot begin
oktober.

De Baakse Beek is van oudsher een
'laaglandbeek', met belangrijke moge
lijkheden voor planten en dieren. De
provincie heeft de beek daarom aange
wezen als beek met een speciale ecolo-
gische doelstelling, wat onder meer

tot uiting komt in het streven naar
een verbeterde waterkwaliteit. Water-
schap Rijn en IJssel beheert de beek en
besloot daarom begin dit jaar tot het
verwijderen van het baggerslib.

De sliblaag is 20 tot 40 cm dik, ver-
spreid over 2 kilometer, in totaal 3.700
m_. Dit slib is begin 2004 onderzocht
en bleek nauwelijks verontreinigd te
zijn. Wel bevat het slib veel voedselrij-
ke stoffen, waardoor planten in het
water te hard kunnen groeien. Met na-
me de grote hoeveelheid kroos zorgt
in de zomer vaak voor een drijvende
afsluitende laag die nagenoeg het hele
wateroppervlak bedekt. Hierdoor krij-
gen andere planten geen kans, komt
er onvoldoende licht in het water en
geven waterplanten minder zuurstof
aan het water af. Al met al een onna-
tuurlijk leefklimaat voor de planten
en dieren in en rond de beek.

van, pak 'm beet de 'Eagles' kunnen
staan. Bij het nummer Louisiana
Freight Train lijkt het wel of 'The
Byrds' terug zijn - en bij Arms of the
Law denkt men onwillekeurig aan de
'Everly Brothers', zo messcherp is de
samenzang. En tóch hebben ze iets
waardoor je het gevoel krijgt dat dit
geluid volstrekt nieuw, origineel is. De
vocale harmonieën en het zogeheten
flatpicking gitaarwerk kunnen niet

beter worden uitgevoerd, zo bloedstol-
lend mooi als ze zijn. Bluegrass-mu-
ziek als ondergrond, met daar om-
heen country en folk invloeden, vol
vuur en vlam gespeeld - dat is het ge
luid van deze swingende band - heel
fris en direct, alsof ze rechtstreeks uit
je kamer of stamkroeg komen. Organi-
satie: Stone Valley Concerts - www.sto-
nevalley.nl (voor informatie over aan-
vang, etc. zie Contactjes).

EXCITYNG Xperience

IJitnodiging' om jezelf te leren
kennen

Op zaterdag 24 september vindt in
City Lido te Groenlo een speciale
editie van Excityng plaats.

De stijlen in het tot Dancehall omge
toverde City theater variëren deze
avond van ClubTrance, TechTrance,
HardTrance tot HardStyle, gebracht
door resident Milo.nl en enkele guest
DJ's en een MC. Verder zullen GoGo
dancers diverse interaktieve games en

acts met het publiek doen en geven ze
diverse gadgets weg. In Club de Reau
komen Big D - DJ Efski en DJ Safir de
zaal plat draaien. De MC's Sherlock en
Gill B. maken de Urban avond in Club
de Reau compleet.
Herkenbare en dansbare 70s/80s en
90s worden in The Soulkitchen ge-
mixed door Michel, visueel onder-
steund door clips uit de vorige decen-
nia.

Je kunt in je leven op een punt ko-
men dat je eigenlijk niet weet wel-
ke kantje op wilt. Jongeren hebben
dat soms aan het eind van hun pe-
riode voortgezet onderwijs "Je
moet kiezen en je zou echt niet we
ten wat". Welbedoelde beroepskeu-
zetesten helpen daar niets aan en
bij een eventuele uitkomst heb je
het gevoel dat "dat het ook niet is".
Bij volwassenen kan eenzelfde mo-
ment ontstaan.

Je werkt al een aantal jaren in een be-
paalde beroepsrichting en hebt altijd
gedacht dat je in dat beroep oud zult
worden, maar om één of andere reden
slaat de vertwijfeling toe. Soms ingege-
ven door arbeidsomstandigheden,
soms door een ontslag, maar soms ook
door je 'eigen innerlijk'. Eugenie
Smits snapt deze gevoelens en heeft er
vanuit de opleiding pedagogiek haar
beroep van gemaakt, mensen te hel-
pen bij die gevoelens. Onlangs is ze,
vanuit haar woning op de hoek Halle
Nijmanweg - Pluimersdijk, een eigen
bedrijf begonnen om mensen met bo-
vengenoemde vragen te helpen met
het vinden van antwoorden.
Eugenie noemt haar bedrijf 'De uitno-
diging' en wil daarmee aangeven dat
ze mensen wil uitnodigen om de con-
frontatie met zichzelf aan te gaan.
Eugenie: "Ik wil mensen in de spiegel
laten kijken en leren accepteren wat
ze daar zien. Ik ben al te vaak mensen
tegengekomen die dan zeiden "Als ik
het allemaal over mocht doen" of "Als
ik beter had kunnen..." dan had ik het
anders aangepakt. Dat is een goed be-
ginpunt, een goed punt om de draad
weer op te pakken".
Voordat Eugenie voor zichzelf begon
was ze o.a. loopbaanadviseuse in de
Zorg-sector.
Eugenie: "Vooral in de Zorgsector zijn
mensen zo druk met anderen dat ze
zichzelf (soms jaren) vergeten en dan
kun je jezelf aardig tegenkomen en als
je het dan niet meer weet dan zoek je
ook niet meer 'buiten de deur', want
je hoort toch in de Zorgsector. Ik vind
het een uitdaging om ze met zichzelf
te confronteren en er (heel vaak) ach-
ter te komen dat er een andere ik ach-
ter schuilt.
De plek aan de Halle Nijmanweg is
dan ook een prima plek. Mensen ko-
men uit hun eigen situatie in deze

Iedere dag:
- 'Open tafel' de Wehme jeu de boule

baan de Wehme: info bij de receptie.

- Hobbyen en Meer Bewegen voor Ou-
deren van Welzijn Ouderen Vorden.

- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen. Voor info/opgave voor
deelname vanaf september bij Wel-
zijn Ouderen Vorden, tel. 55 34 05.

- 's maandags Kaartclub 55+.

SEPTEMBER
21 Najaarscontactmiddag Welfare,

Rode Kruis in de Wehme.
21 Klootschieten ANBO bij de Kleine

Steege.

21 's avonds NBvP dhr. Willemsen ver-
telt over vaste planten.

22 Toneelavond Volksfeest Linde.
22 Klootschietgroep de Vordense Pan.
22 september PCOB 's middags in het

Stampertje mevr. A. Zieverink uit
Geesteren over "Weeskinderen in
de Oekraïne (Rusland)

23 Vogelschieten etc. Volksfeest Linde.
23 ANBO "Leven in Lapland, een bij-

zondere ervaring" (dialezing).
Dorpscentrum, zaal 't Stampertje.

24 Volks- en kinderspelen. Volksfeest
Linde.

24 PCOB Rijbewijskeuring 70+ in de
Wehme, info tel. 55 20 03.

28 Klootschieten ANBO bij de Kleine
Steege.

29 Klootschietgroep de Vordense Pan.

Bibliotheek in Toversfeer
rust en kunnen zich daar uiten. Euge-
nie luistert, vult aan, stelt vragen,
geeft opdrachten en langzaam ziet de
persoon zichzelf alsof hij/zij in de spie
gel kijkt.
Eugenie: "De volgende stap is dan dat
de persoon er voor wil gaan en stap-
pen wil ondernemen om het nieuwe
plan uit te voeren, maar dan zit mijn
werk er eigenlijk al op. De eerste stap,
het zichzelf 'zien' is het belangrijk-
ste".
'De Uitnodiging' richt zich twee groe
pen. De eerste groep zijn de jongeren
(16 tot 20 jaar). Tijdens de afronding
van het eerste deel van hun opleiding
hebben ze geen idee wat ze verder wil-
len. In die situatie heeft het geen nut
om beroepskeuzetesten te doen.
Schooldecaan weet het niet. Praten
met Eugenie. "Ik ga uit van het onge
kende talent" Iets in ze wakker ma-
ken.
De tweede groep zijn de mensen die in
hun werk vastlopen. Eugenie: "Het
kunnen mensen zijn die last hebben
van een 'burn out', arbeidsrelatiepro-
blemen hebben of er gewoon achter
komen dat ze eigenlijk iets anders wil-
len. Ik heb in de Zorg meegemaakt dat

mensen 20 jaar 'zorgden' zonder voor
zichzelf te zorgen. Hen hiervan be-
wust maken en van daaruit zoeken
naar nieuwe wegen binnen dezelfde
baan of ander werk is voor mij een uit-
daging".
Om te voorkomen dat het een oever-
loos gesprek wordt, stuurt Eugenie het
gesprek en werkt ze aan de hand van
opdrachten, zodat er richting gegeven
wordt aan het gesprek.
Eugenie: "Voor jongeren werk ik van-
uit de samenwerking ook met ouders,
hoewel daar ook vaak de angel van het
probleem ligt, want de jongere heeft
andere ideeën dan de ouders en soms
is er nauwelijks nog een gesprek tus-
sen ouders en jongere mogelijk".
Eugenie doet haar werk vanuit idealis-
me, vanuit het hart en ze hoopt bij
haar cliënten te bereiken dat ze zich
een prettiger mens voelen en dat ze
dit uitstralen op hun omgeving en dat
ze kansen voor zichzelf creëren en ver-
volgens ook uitvoeren.

Wilt u nadere informatie over 'de Uit-
nodiging' dan kunt u de website
www.deuitnodiging.nl bezoeken of
Eugenie bellen op tel. 0314-631446.

Van 5 t/m 15 oktober is het kinder-
boekenweek. Er wordt weer veel
aandacht geschonken aan kinder-
boeken. Een jury van volwassenen
reikt een Gouden Griffel en een
Gouden Penseel uit voor het best
geschreven en geïlustreerde kin-
derboek. Het thema dit jaar is: "To-
veracademie".

Bibliotheek Vorden organiseert in sa-
menwerking met boekhandel Bruna
activiteiten voor alle kinderen.

Voor kinderen van groep l en 2 is er
een kleurplaat. Zij kunnen deze inle
veren tijdens de hele kinderboeken-
week bij de bibliotheek of bij boekhan-
del Bruna. Voor iedereen ligt er een
aardigheidje klaar.

Kinderen van de groepen 5 van de ba-
sisscholen komen op woensdagoch-
tend 5 oktober met hun juf of meester
luisteren naar de schrijfster Anke Kra-
nendonk.

Zij zal de kinderen vertellen over haar
boeken. Ze heeft ook een eigen websi-
te waarop meer informatie ove haar te
vinden is: www ankekranendonk.nl

Voor kinderen vanaf 8 jaar vertoont de
bibliotheek een film op 7 oktober, vrij-
dagmiddag om 16.00 uur. Welke film
is nog een verassing. Je kunt je in-
schrijven bij de bibliotheek. Je moet
wel snel zijn, want vol is vol!

Verder nodigt de Bibliotheek de kinde
ren uit om de bibliotheek om te tove ?
ren tot een toveracademie:
Voor kinderen van 6 tot 13 jaar is er
een versierwedstrijd georganiseerd.
Maak van de bibliotheek een toveraca-
demie. Versier hem met tovenaars, to-
verheksen, toveratributen, met colla-
ges, met tekeningen, met kijkdozen
gevuld met b.v. een heksenhut, tove
naarskasteel, griezellokaal, spoken, "
skeletten of andere griezelige dingen.

De kinderen kunnen dit individueel
doen, of in groepjes of in klassenver-
band. Voor iedere categorie zijn er
mooie prijzen te winnen. Een echte ju-
ry bepaalt wie de prijswinnaars zijn. '
De versieringen moeten uiterlijk vrij-
dag 30 september bij de bibliotheek
ingeleverd worden.

Voor alle kinderen die iets inleveren
ligt een aardigheidje klaar. •-



Trainer coach en marathonloper Ton ten Have:
"Proberen mensen aan het lopen te krijgen"!

De 53-jarige Ton ten Have hoopt in Vorden meer mensen aan het lopen te
krijgen of anders gesteld, meer in beweging te krijgen. "Als ik soms men-
sen zie bewegen dan denk ik wel eens, onderneem toch iets, doe er wat
aan", zo merkt hij op. Vorig jaar voegde hij in zijn woonplaats Vorden de
daad bij het woord en richtte hij de "Run2Day Runners, afdeling Vorden"
op. Ton ten Have:" Zelf ben ik een fanatiek sportbeoefenaar, eigenlijk be-
zeten van de loopsport en bovendien hoofdtrainer van " C/W Gelre" uit
Dieren en daarnaast trainer bij "Hanzesport" in Zutphen. In 2004 ben ik
hier in Vorden met een loopgroep begonnen. We lopen op de donderdag-
avond met twee groepen.

Groep I is die avond tussen 18.30 en
19.45 uur bezig. Een groep recreanten
met het accent op bewegen en gezel-
ligheid. In groep II zitten de wat meer
serieuze lopers, mannen en vrouwen
die willen "pijn lijden". We doen af-
wisselend duurlopen en intervaltrai-
ning. In totaal hebben we 33 leden, af-
komstig uit Vorden, Kranenburg, Vie
rakker, Steenderen en Zutphen. We
starten elke donderdagavond vanaf de
sporthal aan 't Jebbink. Weer of geen
weer, we lopen het hele jaar door, ook
in de vakanties. Ben ik soms zelf een

keertje niet aanwezig dan zorg ik voor
een vervanger die dan de leiding over
neemt. We kunnen trouwens nog best
nieuwe leden gebruiken. Mensen die
geïnteresseerd zijn kunnen zich bij
mij opgeven ( 0575- 552827). Deelne-
mers die pas nieuw zijn hoeven niet
bang te zijn dat zij het tempo niet kun-
nen volgen. Ik pas voortdurend de
schema' s aan", zo zegt Ton ten Have.
Dient zich bij de " runners" een echt
talent aan, dan wordt deze door Ten
Have doorgestuurd naar bijvoorbeeld
"Hanzesport" in Zutphen. De VRTC

"De Achtkastelenrijders" heeft, behal-
ve het organiseren van toerritten, ge-
durende 25 jaar in Vorden de "Oude
jaarscrossloop" georganiseerd met
start en finish op het sportcomplex
van de voetbalvereniging "Vorden".
Een crossloop die regionale bekend-
heid genoot en die dikwijls honder-
den deelnemers trok.

Op gegeven moment besloot de VRTC
zich uitsluitend bezig te gaan houden
met het fietsen. Dat betekende eind
2004 niet alleen het zilveren jubileum
van de crossloop, maar tevens het ein-
de van deze hardloopwedstrijd, al-
thans zo leek het.
Ton ten Have: " Enkele leden van mijn
loopgroep opperden onlangs het idee
om deze crossloop voortaan door de
"Run2Day" runners te laten organise-
ren. Wij nebben dat plan verder uitge-
werkt, hetgeen betekent dat er op za-
terdag 31 december aanstaande de
26e Oudejaarscrossloop zal plaats vin-

den. De deelnemers kunnen kiezen
uit drie afstanden: 5, 10 of 15 kilome-
ter", zo zegt hij.

Daarnaast start de Vordenaar volgend
voorjaar in Vorden met een eigen " Ni-
ke start to run". Ten Have: "De bedoe-
ling hiervan is ook om mensen aan
het lopen te krijgen. Natuurlijk voor
Nike tevens een promotioneel gebeu-
ren voor hun product. Degenen die
eraan mee willen doen en bij een
sportzaak Nike sportschoenen kopen,
krijgen daarvoor 6 avonden gratis ver-
zorgde trainingen aangeboden. Ton
ten Have is zelf één van de trainers. Zij
die reeds sportschoenen hebben (
merk doet er niet toe ) en ook graag
mee willen trainen, betalen voor die
zes trainingsbijeenkomsten in totaal
25 euro. De training bestaat per avond
uit een half uur theorie en een uur
praktijk. Momenteel is men bij
"Run2Day" bezig met het opzetten
van een eigen homepage waarop
straks al deze sportevenementen wor-
den aangeven.

Ton ten Have is in het bezit van de di-
ploma' s " coach trainer loopgroepen"
en "coach B". Zo traint hij bijvoorbeeld
op de woensdagavond en zaterdag-
morgen beginners, gevorderden en
wedstrijdatleten van " CAV Gelre" uit
Dieren. Bij " Hanzesport" in Zutphen
is hij onder meer trainer van atleten
die halve marathons lopen of die plan-
nen hebben om de "echte" marathon (
42 kilometer en 195 meter) te lopen.
Een aantal van hen heeft onder meer
reeds meegedaan aan marathons in
Berlijn, New York en Rotterdam. De
Vordenaar snijdt bij het geven van de
trainingen in Dieren, Vorden en Zut-
phen het mes aan twee kanten.

Zegt hij: "Door het geven van al deze
trainingen, waaraan ik dus zelf mee
doe, bereid ik mij tevens voor op mijn
eigen grote hobby: het lopen van ma-
rathons". Ten Have heeft er inmiddels
38 achter zijn naam staan of beter ge
zegd 36, want tijdens deze marathons
heeft hij slechts twee keer voortijdig
de pijp aan Maarten moeten geven.
Ton ten Have: " Ik loop twee mara-
thons per jaar, één in Nederland en
één in het buitenland. In New York
heb ik ooit mijn beste tijd gelopen: 2
uur en 55 minuten", zo zegt hij trots.
De Vordenaar is pas laat met atletiek
begonnen, namelijk op 30 jarige leef-
tijd bij een trimclubje van de korfbal-
club ZKC. Eerst trimmen, toen hier en
daar een wedstrijdje en vervolgens een
jaar later al de marathon in Rotter-
dam, die hij in 3 uuur en 43 minuten
voltooide.

Ton ten Have: "De tijd vind ik niet zo
belangrijk. Wat wel voor mij belang-
rijk is hoeveel atleten er na mij over de
finish gaan"! Begonnen in 1983, is de
honger naar het lopen van marathon
bij hem nog steeds niet gestild.

"Zo lang het kan, hoop ik nog jaarlijks
een paar marathons te lopen. De kick?
Geen enkele marathon is hetzelfde.
Het is vechten tegen je zelf, tegen de
klok. Atleten die- tijdens een marathon
voor je of naast je lopen zijn voor mij
"positieve vijanden". Het zwaarste mo-
ment voor je lichaam is het moment
dat je de finishlijn passeert. De li-
chaamstemperatuur, de zuurstofopna-
me, de hartslag, eigenlijk staat alles
bijna stil. Dan is het wel noodzaak om
nog even uit te lopen of een stuk te
wandelen. Gelukkig ben ik altijd vrij
snel hersteld", zo zegt Ton ten Have.

"Check je gezondheid" tijdens
Etos gezondheidsweken
Letten op je gezondheid doe je
door gezond te eten, regelmatig te
bewegen of te stoppen met roken.
Maar ook door je gezondheid regel-
matig te controleren!

Etos wil een gezonde leefstijl stimule
ren. Vandaar dat bij Etos-Barendsen in
Vorden de komende week volop aan-
dacht wordt besteed aan het thema
"Check je gezondheid"

Op zaterdag 24 september van 9.00
uur tot 12.00 uur kunnen klanten gra-
tis meedoen aan een longinhoud-
check. Dan wordt er door een ver-
pleegkundige van "Care for Human"

de Etos longinhoudcheck uitgevoerd.
Klanten kunnen dan de conditie van
hun longen laten meten. Met behulp
van de Spirometer wordt tijdens een
blaastest onder begeleiding de longca-
paciteit gemeten. De deelnemers krij-
gen op basis van de uitslag deskundig
advies en een registratiekaart waarop
hun persoonlijke uitslag staat ver-
meld.
De longinhoudtest neemt ± vijf minu-
ten in beslag.
Het initiatief wordt ondersteund dor
het Astmafonds en Stivoro.

Dus.... check uw gezondheid en kom
naar Etos-Barendsen in Vorden.

Vorige week hoorde ik in de auto
een radioprogramma over de ziek-
te van Lynie. In het programma
kwam een door de ziekte van Lyme
getroffen man aan het woord. Hij
was jaren geleden op vakantie ge-
beten door een teek. Hij beschul-
digde nu de gemeente waar hij op
vakantie was geweest ervan dat hij
niet voldoende gewaarschuwd was
voor het grote aantal teken in de
bossen aldaar. Ook was hij bezig
om een claim in te dienen tegen
diejjemeente en een vergoeding te
eisen voor de persoonlijke en aan-
zienlijke gezondheidsschade die
hij geleden had.

Het trof mij welk beeld deze man ken-
nelijk heeft van de wereld om hem
heen, van ziekte en van zijn eigen ziek-
zijn. Hij legt duidelijk alle verantwoor-
delijkheid voor zijn ziekte buiten zich-
zelf,, zonder zijn eigen aandeel daarin
te é^derzoeken. Toch typeert het de té
sirlistische en beperkende kijk

er doorgaans naar ziekte en
geöidheid gekeken wordt.

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat ieVVarnsvéld

Drtels van deze denkwijze liggen
runn 100 jaar terug bij de Franse schei-
kundige en bioloog Louis Pasteur. Pas-
teur was er van overtuigd dat alle bac-
teriën van buitenaf het menselijk li-
chaam binnenkomen en zo een ziekte
veroorzaken. Vernietiging van de bac-
terie betekent dan dat de ziekte van-
zelf ophoudt te bestaan. Dit idee vond
massaal aanhang en vormt vandaag
de dag het principe van waaruit elke
arts zijn of haar patiënt beziet.

Natuurlijk is het geen beste zaak als
zo'n bacterie gaat huishouden in ie-
mand zijn lichaam en daar een ziekte
veroorzaakt.
Maar hiermee komen we bij een fun-
damenteel punt: hoe kan het dat een bac-
terie of een virus überhaupt voet aan de
grond krijgt bij iemand?
Hoe kan het dat 16 mensen in een
treincoupé hebben gezeten met ie-
mand die later open tuberculose (TBC)
gehad blijkt te hebben, en er zijn er 5
besmet - en dus 11 mensen niet?
Een ander voorbeeld: 90% van de we
reldbevolking is drager van het Pfeif-
fer-virus, en toch heeft geen 90% van
de wereldbevolking de ziekte van
Pfeiffer.
Hoe kan dat nou? Waarom blijkt de
ene persoon wel vatbaar te zijn voor
een bepaalde ziekte en een ander hele
maal niet? Kennelijk zijn er ook ande
re factoren die van invloed zijn.

Een tijdgenoot van Pasteur, Antoine
Bechamp, wees op de miljoenen bacte
riën en virussen
die elk mens in zijn lichaam heeft en
die ook een functie hebben, bijvoor-
beeld als onderdeel van de spijsverte
ring. U als lezer heeft op dit moment
ongeveer één kilo bacteriën in uw dar-
men, en u kunt beslist niet zonder.
Het lichaam maakt deze bacteriën zelf
aan uit kleine levende deeltjes die Be

champ 'microzymen' noemde. Ziek
worden is een gevolg van het muteren,
het veranderen, van deze microzy-
men. Door ongunstige omstandighe
den worden er ziekteverwekkers ge
produceerd en geen gezonde bacte
riën meer.
De ideeën van Pasteur en Bechamp
staan dus recht tegenover elkaar. Pas-
teur beweerde dat bacteriën van bui-
tenaf komen en je daar dus ziek van
wordt. Bechamp beweerde dat er meer
aan de hand is, want je hebt al bacte
riën en virussen, in je lichaam hebben
zonder daar ziek van te worden. Maar
onder ongunstige omstandigheden
gaan deze bacteriën muteren naar
ziekteverwekkers. Hierdoor kan ie
mand zijn afweer ook nog eens ver-
zwakken, wat de ontvankelijkheid
voor bacteriën en virussen van buiten-
af ook weer vergroot.
Om te kijken wie er gelijk had, Pasteur
of Bechamp, waren er destijds onder-
zoekers zoals Professor Pettenkofer die
voor de ogen van zijn studenten een
buisje vol met cholera-bacteriën inslik-
te, genoeg om een regiment soldaten
te doden. En wat er gebeurde was
niets! Pettenkofer concludeerde dan
ook dat Bechamp gelijk had: ziektever-
wekkers op zich zijn niet van beteke
nis, waar het om gaat is de predisposi-
tie, ofwel de vatbaarheid van het indi-
vidu.

Ook Louis Pasteur zélf kwam aan het
einde van zijn leven tot de conclusie
dat Bechamp gelijk had en niet hijzelf,
en dat 'de ziekteverwekker op zich
niets is'! Een opmerkelijk feit.

De huidige miljardenindustrie van
bacteriebestrijdende geneesmiddelen
die geheel op het oude idee van Pas-
teur is gebaseerd, is totaal niet meege
gaan in het loslaten hiervan. Gevolg is
dat het achterhaalde idee van Pasteur
nog steeds klakkeloos wordt nage
volgd, en als onomstotelijke 'waar-
heid' wordt beschouwd binnen de re
guliere geneeskunde. Antibiotica of
ontstekingsremmers worden dus voor-
geschreven in geval van ontstekingen
'om de bacteriën te doden die de ziek-
te veroorzaken' zoals dat heet.

Goed, even terug naar Antoine Be
champ. Bacteriën kunnen muteren
naar ziekteverwekkers, afhankelijk
van de levensomstandigheden van de
persoon. Een ziektegeschiedenis is dus
altijd een individueel iets; eenieders
persoonlijke reden waardoor de om-
standigheden tot 'vatbaarheid' zijn
ontstaan is verschillend.
Een ziekte of aandoening is niet iets
wat van buiten af komt, het ontstaat
vanuit de mens zelf, is wezenlijk ver-
bonden met de persoon zelf, met zijn
manier van leven, denken, voelen, er-

varen. Een behandelplan voor iemand
met klachten zal dus altijd individu-
eel moeten zijn, specifiek gericht op
die persoon met die klachten en die
patronen.. Altijd. Ziekte is dan ook een
kans om werkelijk beter te worden. Be
ter in de zin van: beter dan het daar-
voor was.
Het is van groot belang om aan je ei-
gen on-vatbaarheid te werken, preven-
tief. Door gezonde voeding tot je te ne
men, stressfactoren onder de loep te
nemen, stoppen met roofbouw te ple
gen op je lichaam (en geest) en onder
ogen te zien welke ziekmakende emo-
ties en (gedachte)patronen een te ster-
ke rol spelen in je leven.

Met andere woorden: Neem verant-
woordelijkheid voor jouw wei-zijn in
de breedste zin van het woord, om zo
je kwaliteit van leven te verbeteren en
ziekte een stap vóór te zijn. Versterk op
deze manier je eigen afweerkracht, zo-
dat ziekmakende bacteriën en virus-
sen geen voet aan de grond kunnen
krijgen in je lichaam.
Oh ja, en als je dan toch de griep
krijgt, neem dan rustig de tijd om uit
te zieken. Het lichaam is bezig met
een herstel-antwoord dat orde op za-
ken stelt in je lichaam. Iets om niet te
verstoren...

Frans Quirijnen

Klassiek Homeopaat - NVKH geregi-
streerd, Gezondheidscentrum 'De
Gaikhorst', De Gaikhorst 2 7231 NB
Warnsveld. Tel. (0575-) 526476, E-mail:
quirijnen.jr@wolniail.nl
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Guus Hiddink opent wedstrijdbaal!
golfdub 't Zelle
'Fantastische baan, lekker rustig en platproaten met oude maten'

Met een perfecte afslag opent Guus Hiddink de goljbaan

Met een ferme slag opende Guus Hiddink de 18 holes wedstrijdbaan en
9 holes par 3 baan van golfclub 't Zelle. De trainer van PSV was blij dat
hij uitgenodigd was waar hij lang geleden begonnen is met goh0. 'Golf-
club t Zelle was nog maar net opgericht. Het was toen nog maar een
klein baantje'.

De leden, die de openingshandeling
volgden van Hiddink, hadden goed ge
hoor gegeven aan de oproep van voor-
zit ter Herman Mos om in ludieke kle
ding te komen. Er waren mooie crea-
ties te zien van leden in golfkleding
uit de jaren 30. Maar ook clowns en
andere creatieve kleding was van de
zolder gehaald. Tussen de ludiek ge
klede leden bevonden zich veel geno-
digden.

Vanaf de eerste periode is Guus Hid-
dink al lid van golfclub 't Zelle. De
baan was nog heel klein en 'kneute
rig'. 'Begin jaren 90', herinnert hij
zich. 'Het is prachtig dat de baan hier
zo mooi is aangelegd. Het past prach-
tig in het landschap'.

Hiddink is lid geworden van de Henge
lose golfclub omdat hij destijds hier in
de regio woonde. 'Ik golfde al in Span-
je toen ik daar woonde. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik eerst niets moest hebben
van golf, maar ik begon het later toch
mooi te vinden', bekent hij. 'Ik woonde
toen hier dichtbij en je gaat dan op
zoek naar een mooie baan in de omge
ving. Het is hier een fantastische om-
geving en rustig. Mensen zijn hier ge
woon lekker gemoedelijk. Af en toe
lekker 'plat proaten' en dat geeft rust'.

Hiddink vindt dat de uitbreiding van
9 holes naar 18 holes wedstrijdbaan
naadloos aansluit. 'Daardoor is het
landschap mooi bewaard gebleven. Zo
heb je nog een aantal banen, zoals in
Twente waar dat ook zo is. Dit is een
van de mooiste banen in Nederlandi,
vindt hij. ilk speel regelmatig ook op
andere banen. Maar deze baan is
prachtig ingebed in de natuur'.

Door kenners wordt gezegd dat de
baan van golfclub 't Zelle een prachti-
ge baan is maar moeilijk te spelen.
Wat vindt kenner Hiddink er zelf van?
'Dat weet ik niet. Ik heb de 2e negen
baan nog niet gelopen omdat die nu
open is gegaan. Op de eerste 9-baan
heb ik natuurlijk héél veel gespeeld.
Als ik dat vergelijk met andere banen,
dan vind ik het héél moeilijk om je
handicap te lopen. Hier moet je heel
scherp spelen', legt de Achterhoeker
uit.

Guus Hiddink, sinds kort ook bonds-
coach van het nationaal voetbalteam
van Australië, is een druk baasje. Toch
slaat hij regelmatig een balletje op 't

Zelle. 'In principe heb ik altijd nog
m'n oude maten van destijds. Ik pro-
beer één keer in de week vrij te maken
om hier te golven. De oude maten zijn
allemaal Achterhoekse jongens en
dan gaan we hier lekker 'effe' spelen
en een hapje eten'.

In zijn openingswoord ging voorzitter
Herman Mos van golfclub 't Zelle uit-
voerig in op het ontstaan van de nieu-
we 18 holes wedstrijdbaan. Plannen
maken, nieuwe plannen maken, diver-
se procedures en bezwaren van de
buurt. 'Het ging niet zo maar. Er is
veel werk aan voorafgegaan'. De voor-
zitter blikt terug. 'We hebben bestem-
mingsprocedures gehad. Die moet je
normaal doorlopen. Ook hebben we
een aantal bezwaren gehad. Daar heb-
ben we op individueel niveau met de
bezwaarmakers over gehad door goed
te communiceren. We hebben geke
ken en gevraagd, waar gaat nou het
bezwaar om. Dat geldt met name voor
de buurt. Dan blijkt, datje al die klei-
ne dingen simpel kunt oplossen of
met een kleine investering de ëpijnï
die eraan vast zit, kunt voorkomen.
Op die manier zijn alle bezwaren inge
trokken', zegt de preses. 'Met goede
communicatie kun je vaak het pro-
bleem oplossen. Je moet op die proble
men ingaan anders krijg je geen goede
relatie met de buren en die hebben we
nu wel', stelt Mos tevreden vast. Hij
geeft een voorbeeld over een gerezen
probleem. 'Voor het clubhuis staat een
klok die geschonken is door een be
drijf. Die klok is dag en nacht verlicht.
Eén van de buren heeft gezegd, ik wil
dat niet! Daar hadden we nooit over
nagedacht. Wij hebben 's nachts geen
klok nodig die verlicht is want nie-
mand kijkt daarop. We doen die lamp
uit en het probleem van de buurman
is weg', legt Mos uit.

De nieuwe wedstrijdbaan sluit naad-
loos aan op het oude gedeelte. Het is
mooi geïntegreerd in het landschap.
Het is een ontwerp van de Ierse archi-
tect McAuley die ook verantwoordelijk
was voor de eerste baan. Mos: 'We zijn
er heel gelukkig mee dat we de baan
gewoon in het landschap hebben kun-
nen inbreiden. Het bewijs hiervoor
vind ik eigenlijk wel, dat de Stichting
Cultuur en Milieu, de Gelderse Milieu-
federatie en het Gelders Landschap al-
lemaal zeggen, dat het prima is gelukt
zoals de baan er ligt'. Veel bomen
moesten er gekapt worden, maar door

heiplanting van zo'n tienduizend bo-
men is er weer een evenwicht ont-
staan in het coulisselandschap.

Sinds l september is er binnen de golf-
club een stichting opgericht. De hele
exploitatie van de club, wedstrijd-
baan, golfshop het clubhuis waar een
cateringsbedrijf inzit, wordt geëxploi-
teerd door de stichting. 'De golfclub
huurt het van de stichting voor speel-
tijd van de baan'.

De oprichting van de stichting was
een ingrijpende verandering voor de
club maar er was een groot draagvlak
voor in de ledenvergadering. Mos: iWij
vinden het beter om het zakelijke deel
van de golfsport uit te besteden aan de
stichting. Dat heeft allerlei voordelen
dan dat je daar zelf iedere keer mee
bezig bent. We kunnen daardoor ons
zelf toeleggen op het ëspelletje zelfïi,
verduidelijkt de preses.

Golfclub 't Zelle heeft 720 leden en wil
uitgroeien naar 900 leden. 'Meer le-
den mag de club ook niet hebben. Dat
is zo vastgelegd in het bestemmings-
plan. Wij hopen snel naar 800 leden te
gaan'. Volgens de voorzitter moet dat
ook kunnen want golf is de snelst
groeiende sport. 'Als we 800 leden heb-
ben, gaan we ons clubhuis aanpassen.
Dat is nu te klein. We hebben gezegd
dat we het clubhuis aanpakken wan-
neer er voldoende financiële midde
len zijn en er een solide basis is', 't Zel-
le heeft op dit moment ruim vijftig
jeugdleden. Daarmee zit de club ruim
boven de norm die gehanteerd wordt
door de NGF om zich een goede ver-
eniging te noemen.

Golfclub 't Zelle heeft vergeleken met
veel andere golfclubs in Nederland,
een vrij lage drempel. Dat is ook de
identiteit van de club. Voorzitter Mos
daarover: 'We houden van normaal
doen met de Achterhoekse gemoe-
delijkheid, respect voor iedereen en
gezelligheid. Kennelijk wordt dat zo
beleefd en dat houden we zo', zegt hij
bescheiden.

Rond de opening was er een feestpro-
gramma samengesteld met onder-
meer een openingswedstrijd voor Ie
den en de traditionele wedstrijd de
Riemersmacup, genoemd naar de eer-
ste baancommissaris. De buurt is op
bezoek geweest voor een golfclinic en
bedrijven konden gasten uitnodigen.
Verder was er een jeugddag en een
grote wedstrijd voor de leden zelf. Een
grote feestavond ontbrak niet op het
programma. Het goede doel werd niet
vergeten. Bij de 'goede doelenwed-
strijd' ging de opbrengst naar de stich-
ting KIKA (kinderen kankervrij) en het
Kinderhartenfonds.

Ontzag voor de dahliawagens in de optocht in Lichtenvoorde:

'Necropolis' van Teeuws
de grote winnaar
De vertolking van het rijk der do-
den, 'Necropolis' van Teeuws is de
grote winnaar geworden van het
Lichtenvoords bloemencorso 2005.
Tweede werd de grootste wagen in
de optocht; 'Japans Slagwerk* van t
Hooiland en derde 'BedevaartVan
Lansink- Bluiminck. De publieks-
prijs ging verrassend naar de
groep Rensing voor de indianen
van Native Americans en tweede en
derde werden respectievelijk
Teeuws en Kwintet.

Een 25 kleine wagentjes en 21 grote
corsowagens trokken afgelopen zon-
dag weer door de straten van Lichten-
voorde". Het zonnige weer bleef achter-
wege maar het 76ste Lichtenvoordse
bloemencorso had aan belangstelling
was er zeer zeker geen gebrek . Lmgs
de drie kilometer route stonden rijen
dik de mensen. En toen na de 'biele
mannen' en schuttersgilde St. Switber-
tus de kleine corsowagentjes aan kwa-
men, veerden de mensen uit de stoelen

feest van herkenning voor het jonge
publiek en voor de nog jongere onder
hen 'Bob!' met Bob de bouwer, Snap-
pie en Dora in de auto van Lora.

NIEUWE INSTEEK
Natuurl i jk waren er ook de corsowa-
gens met frivole ideeën die in de bon-
te stoet opvielen. De één uitbundig en
de ander weer ijzersterk en weer een
andere wagen indrukwekkend en ge-
waagd.

"En ze doen het allemaal om één ding
ons een mooie kermis te bezorgen",
zwaait een man met een glas bier in
het rond. De Lummels uitbundig om-
dat ze feest en muziek op hun wagen
hadden. 'Ook in Lichtenvoorde is er
feest, en ook ten noorden, zuiden, oos-
ten en westen van de gemeente Oost
Gelre'.

Opnieuw een wagen om toeschouwers
(Grollenaren) in beroering te brengen
met een carnavaleske insteek. De Van

van de eerste rij en verdwenen de fles-
jes en blikjes drank terug in de tas. "'t
Wordt ze met de paplepel ingegoten."

Skeletten, de dood en sciènes fiction,
levensvraagstukken en beschouwin-
gen voerden de boventoon bij de grote
wagens. Zware onderwerpen die ont-
werpers en bouwers handig wisten te
vertolken en uit te beelden in een fees-
telijke wagens voor in een aantrekke-
lijke optocht. Teeuws had met handen
en voeten aangedreven mechaniek
een wagen vol plezier over het rijk der
doden 'Necropolis'.

De slinger van de klok als een zwieren-
de luchtschommel was één zo'n ple-
zierig detail over het einde van het Ie
ven. De aansuizende immense Hallow-
een-heks op een takkenbossen be-
zemsteel met veel rook imponeerde
het publiek. De vooruitstrevende ge-
dachtewereld van Da Vinci diende als
basisidee voor corsogroep Marneth.

De motieven uit de vroege christelijke
geschiedenis, de Bijbel, de kunstge-
schiedenis en de "alternatieve" ge-
schiedenis zette de groep om in een
even verbazingwekkende corsowagen.

"De weerspiegeling van Maria in die
golf "die voor even verschijnt is net
echt", zegt een oudere dame als de wa-
gen 'Bedevaart' van Lansink-Blui-
minck voorbij trekt met pelgrimmu-
ziek, "alsof ik weer in Lourdes ben".

Waar de jeugd vooral geboeid wordt -
ook tijdens de optocht - is Spiderman.
'Gevangen in het web van...' van de
Boschlaan en Pandora van Zeskamp
over de kunstmatige intelligentie. Een

Reedenstraat deed voor de veertigste
keer mee en met 'Beunhazen' hadden
zij vooral een 'leuke wagen'. De Witte
Brug viel op met de lila, paarse en wit-
te dahlia's. De Escher-achtige patro-
nen en vormen van de ondergrond is
in dezelfde kleurschakeringen als de
drie schrap zittende touwtrekkers lo-
pen over in de schorsstructuren van
de afgezaagde boomstammen.

'Verbazing en wonderlijk' was de me-
ning van het publiek over de met ech-
te ijsschotsen beklede corsowagen van
De groep van Ons. "Je moet er maar
opkomen, zoiets te presteren".

Voor de driedimensionale kolos 'Ja-
pans slagwerk' van 't Hooiland vroeg
om goed bekeken te worden. De
280.000 dahlia's zaten gespijkerd
rondom de afzonderlijke abstracte
vormen die in het totaliteit het land
van de rijzende zon met haar mystieke
drakenverhalen in één oogopslag
weergaven.

Het voorprogramma van het corso-
theater, de shows van figuratie op de
wagens in combinatie met de muziek,
en niet te vergeten de showbands en
muziekkorpsen hebben van de op-
tocht een groot feestelijke evenement
gemaakt.

Met name Advendo uit Sneek en Noor-
denveld uit Roden bespeelden met
spontane taptoeshows het publiek op
diverse plaatsen als er een gat in de
stoet dreigde te vallen. Meer dan
85.000 bezoekers uit alle windstreken
van Nederland en ver daarbuiten heb-
ben gekeken naar dat b(l)oeiende Lich-
tenvoordse spektakel.
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Verwachting 2006:
zeer warme zomer
Dus nu alvast een waterspel halen met 25% korting.
En op weg naar de feestdagen komen we U tegemoet met
kortingen die op kunnen lopen tot maar liefst 50%

-20/30
-25%
-15%
-50%
-25%

Bijv. Bolderkarren
Spellen
„Douglas" knuffels
Restanten hobbyartikelen
Diverse mobile's

Aad's Woodshop
Het adres voor houten speelgoed!
Hummeloseweg 46b / 7021 KH Zelhem
Tel./fax 0314 - 62 48 70 / www.aadwoodshop.nl

H Y P O T H E E K
kA D \ I E S C E N T R U M

HansRi]ntjes

www.hansrijntjes.nl

m a k e l a a r s
* BANK

U m 4 mmitnodigmg
voor onze open dagen,

op 23, 24 en 25 september.
Kwaliteit voor ruiter en paard!

De nieuwe
wintercollectie.

Frisse kleuren en
vele nieuwe
artikelen.

Bij aankoop van
een winterdeken
tijdens de open
dagen ontvangt u
een leuke attentie.

Openingstijden tijdens de open dagen:
Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur

www.ruitersportdesmidse.nl
Dorpsstraat 33 7025 AB Halle (Gld.) Tel. (0314) 63 16 13

Gecertificeerde beveiliging
voor a/

GLOBE
SECURITV

Ons oog, uw veiligheid

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

Slangenburgweg 2
7021JK Zelhem

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

Internet www.globegroup.nl

DO CO

Klus Bedrijf
Rembrandtstraat 48 7021 DB/clhcm
WWWdoco-klus.nl docoklusfoitiscali.nl

0314-623185

Woning A.P.K.
Uw woning wordt op meer dan 75 cruciale punten

gecontroleerd en onderhouden".

\j 175«- incl. materialen

Schilderwerk Timmerwerk Metselwerk
Keukens Badkamers Serres
Dakramen Dakkapellen Sierpleister

f 11 C n gemarineerde
v 10. JU met gebakken spek, f—±c^

champignons en uien

KOOPZONDAG
25 SEPTEMBER
9.00 uur tot 17.00 uur.

Korting 30%
op alles en alles
Optredens / koor Osmose

Lid van het

Tuincentrum

c/t» JD. J~>loemendaal
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt, telefoon 0313 - 473033

AUTOBEDRIJF

OVERBEEK
Bovag autobedrijf
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
Reparatie - onderhoud en schadeherstel
A.P.K. keuringsstation -Total tankstation
SCM alarm inbouwbedrijf

Telefp
.(82120

' k.nl

GROTE
OCCASIONSHOW

Uitgebreid assortiment
auto's van diverse merken,
modellen en prijsklassen.
Show aanbiedingen van
auto-accessoires, diverse
attracties voor jong en oud.

BIJ AANKOOP VAN EEN AUTO
VANAF 4500,- AFLEVERING MET HET

VAN 10 - 18 UUR

sla nu uvv slag
ÜBOVAG ABA

HOIUWO VAM «OV*C

&ij aankoop van een auto
krijgt u een ehowaanbieding:

MP 3, radio/cd epeler,
trekhaak, scherpe prijzen etc.

AFLEVERINGSBEURT
A.P.K. KEURING
NATIONALE AUTOPAS
l J. BOVAG GARANT!E

een

bezoeker maakt kans op

kaarten voor races op Zandvoort.

(jm Cftiii /HUIK w&iii /4HÜJHUW

Bezoek onze website: www.autobedrijfoverbeek.nl
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UNICEF NEDERLAND: 50 JAAR KINDEREN EERST

Help elk kind
naar school.

Bel O8OO-1133

KINDEREN l ERST

vm\ v -
V kjjBl

PRIJS!

Univé verrast Nederland
met prachtige prijzen en
een nóg lagere autopremie!
De autoverzekering van Univé staat even helemaal in het teken van

prijzen. Ten eerste wint u al door een nóg lagere premie. Sluit u voor

15 oktober 2005 een autoverzekering af, dan maakt u bovendien

automatisch kans op een gratis autoverzekering gedurende 1 jaar,

een TomTom GO 500 navigatieset t.w.v. € 649,00 of een Sony portable

DVD-speler t.w.v. € 499,00. Ook als u al een autoverzekering bij Univé

heeft, maakt u kans op deze prachtige prijzen! Kijk op www.unive.nl of

kom langs op het Univé-kantoor bij u in de buurt.

De Univé Prijzenweken, tot 15 oktober 2005

Univé Oost
Markelo - Ruurlo - Lochem -
Delden
Telefoon: (0547) 367000
Email: oost@unive.nl
Internet: www.unive.nl

www.unive.nl

TJNWE\^ VERZEKERINGEN • é

Daar plukt ü de vruchten van!

Doelgericht adverteren?
Mirnen

Warnsveld

f War ken
Zutphen ièe$ten

Boggelaar

Vierakker

t Wïchmond

Baak Delden

em

Kranenburg

Medler

Linde

Steenderen

Toldijk

Varssel
y Hengelo

Keijenborg

De Bruil

HetBroek

d rukke r i j Weevers

Veldhoek

Mariënvelde

Halle Heide
Zieuwen

Harreveld

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax(0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Groenlo
Zwolle GROENLOSE GIDS

QC
LLJ
O

ISO 9001
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Restaurant
van

't Wolffersvecti

Ons restaurant biedt u de volgende mogelijkheden:
- Ontspannen met een aperitief in onze sfeervolle lounge
- Fraai aangelegde tuin met buitenterras
- A la carte specialiteiten restaurant
- Koud en/of warm buffet
- Lunches - recepties - presentaties
- Wijnproeverijen

Maandag gesloten
Andere dagen van de
week vanaf 11.00 uur

geopend.

Koivtutirunt

Ruurloseweg 38, 7021 HC Zelhem
Tel. 0314 621375 Fax 0314 625760

www.wolfersveen.nl

houtvezel los
houtvezel balen

zaagsel los
zaagsel baaltjes
zaagsel zakken

HOUTVEZELBEDRUF

ALL

afvalhout
houtchips
houtffrees

hout schillen
manegebodems

ROUNDBV
ZELHEM

tel. 0314 - 62 12 04 * info@allroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 • www.allroundbv.nl

Advertorial

GROTE OCCASIONSHOW EN
ROMMEL- ANTIEKMARKT

Hummelo - In het weekend van 24 en 25 septem-
ber a.s. staat Hummelo op z'n kop.
Autobedrijf Overbeek organiseert deze dagen een
grote auto occasionshow en op zondag 26 Sept.
is er een rommel/antiek markt op het plein midden
in het dorp tegenover Autobedrijf Overbeek.
Deze wordt jaarlijks georganiseerd door Hummelo's
Gemengd Koor

Autobedrijf Overbeek presenteert tijdens de show
een uitgebreid assortiment occasions van diverse
merken, modellen en prijsklassen.
Deze zijn tijdens de show extra scherp geprijsd.

Bij aankoop van een auto vanaf € 4500,- tijdens
de show,krijgt de klant een AUTOSHOWPAKKET
bestaande uit een AFLEVERINGSBEURT.APK
KEURING, Nationale Autopas en 1 JAAR BOVAG
Garantie geheel GRATIS.
Daarnaast worden er diverse auto's aangeboden
met aanbiedingen zoals MP3/RADIO /CD spelers,
TREKHAKEN of gewoon een scherpe prijs.
Bovendien maakt men kans op een prijs van €
200000,- door mee te kunnen doen aan de staats-
loterij.

Voor de kinderen zijn er leuke prijzen te winnen bij
de ballonnen- en kleurwedstrijd en er is een prijs-
vraag met kans op kaarten voor races in
Zandvoort.

Er is dus voor ELK WAT WILS KOM KIJKEN

U kunt alles nalezen op de Website
WWW.AUTOBEDRIJFOVERBEEK.NL

AUTOBEDRIJF
OVERBEEK

Dorpsstraat 4 Tel. 0314-381674

Zingen bij Voix-La is anders
Koor *Voix-La' is opgericht in het voorjaar van 2004 en telt op het moment twaalf enthou-

*" siaste leden. Véél van die leden hebben eerder bij ander koren gezongen, maar konden
daar hun draai niet vinden vanwege het repertoire. Bij Voix-La vindt iedereen iets van zijn
gading.

Onder leiding van de creatieve dirigente
Caroline Rutjes-Hendriks worden liederen
van over de hele wereld en in iedere stijl
ingestudeerd. Een Surinaams volkslied, een
Japans wiegenlied, oude swingende jazz en
lieflijke Duitse romantiek of Engelse folk,
het komt allemaal aan bod. Dat maakt de
repetities steeds opnieuw weer tot een avon-
tuur. Eenieder die op zoek is naar een
nieuwe uitdaging op zanggebied, is op zijn
of haar plaats bij Voix-La. Zangervaring is
niet vereist, enthousiasme wel. Mannen en
vrouwen, jong en oud, iedereen is welkom.
Belangstellenden zijn van harte uitgen-
odigd op de repetitieavond, iedere don-

* derdag van 20.30 tot 22.00 uur in het
Kerkhuis van Hoog-Keppel aan de Van
Panhuys Brink. Daarnaast kan iedere
belangstellende twee gratis proeflessen bij-
wonen om de sfeer goed te kunnen proeven.
Gezelligheid wordt bij Voix-La evenmin ver-
geten, want iedere eerste repetitie van de
maand wordt afgesloten met een hapje en
drankje.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Caroline Rutjes-Hendriks, tel.
0314-380686.

Regionaal Vuurwerkteam
van start

Het regionale vuurwerkteam van de poli-
tieregio Noord- en Oost-Gelderland is vanaf
l september weer opgestart. Ieder jaar doet
een team, bestaande uit 7 rechercheurs, in
de aanloop naar de nieuwjaarswisseling
onderzoek naar over-tredingen van de vuur-
werkwetgeving. Jaarlijks vinden er helaas
meerdere persoonlijke ongelukken met ver-
wondingen plaats waarbij doorgaans
gevaarlijk illegaal vuurwerk een rol speelt.
Bovendien vormen grote partijen (illegaal)
vuurwerk, die in woonbuurten of andere
niet veilige plekken worden opgeslagen,
een gevaar voor de omgeving. Met het spe-
ciale vuurwerkteam hoopt de politie de
gevaren en overlast terug te dringen.

Vorig jaar werd er in de regio N.O.-
Gelderland zo'n 8000 kilogram vuurwerk in
beslag genomen. Er werden 35 zaken onder-
zocht en tegen 28 personen werd er een pro-
ces-verbaal opgemaakt.
Voor tips en informatie kunt u contact
opnemen via tel. 0900-8844 of voor anon-
ieme meldingen tel. 0800-7000.

Kloosterweekend voor
belangstellenden

De laatste jaren is er een toenemende
belangstelling voor het leven in een kloost-
er. Zelfs niet-gelovigen kunnen anderen van
harte aanbevelen om eens naar een klooster
te gaan en te ervaren wat het betekent om
in een vast dagritme te worden opgenomen.
Wat op het eerste oog inperking lijkt, kan
vaak als ruimte worden ervaren.
De werkgroep Vorming en Toerusting
Zelhem-Keyenborg organiseert inmiddels
voor het vijfde jaar een kloosterweekend.
De groep gaat dan naar de Priorij Emmaus
te Maarssen en verblijft op het terrein in
'het Koetshuis'. De gebedstijden en de
maaltijden worden in de Priorij gevolgd. In
de overige tijd is er een programma dat
vooral bezinnend van aard is, met veel
ruimte voor jezelf. Dit jaar wordt het week-
end gehouden van vrijdagavond 28 tot en
met zondagmiddag 30 oktober om 15.00
uur. De begeleiding ligt in handen van Ds.
Inge de Jong-Baerends.
Voor opgaven en informatie kunt u terecht
bij Lydie van de Drift, tel. 0314-623408.

Samen Verder
In de komende vredesweek, van 18 tot en
met 25 september, zal er een oecumenische
vredesdienst gehouden worden. De viering
op zondag 25 september vanaf 10.30 uur in
de Lambertikerk gaat uit van de raad van
kerken Halle, Keijenborg en Zelhem. De

voorgangers zijn mevr. J. van Kampen, pas-
toor H.J.B.Jacobs en ds C.van Dorp. In deze
dienst wordt ook de maaltijd van de Heer
gevierd.
Het thema van de vredesweek is dit jaar
'Samen Verder!' De ontwikkelingen in de
samenleving geven aan dat de Vredesweek
niet alleen nodig is met het oog op con-
flicten in landen of regio's elders in de
wereld, maar ook met het oog op ons eigen
land. Door de moord op Theo van Gogh en
de daarop volgende gebeurtenissen is
Nederland als samenleving in verwarring
geraakt. Ineens vlamde geweld op, de dreig-
ing van terrorisme was groter dan velen ver-
moed hadden en het wantrouwen groeide.
Er woedt blijkbaar een veenbrand van intol-
erantie en onbegrip onder het oppervlak
van schijnbare samenhang. En net als bij
een veenbrand komt zo nu en dan een uit-
barsting aan de oppervlakte. Dat alles zet de
vredesweek dit jaar in het thema 'Samen
verder!'. Dit is niet bedoeld als bezwerende
formule, maar als een getuigenis om op te
roepen tot vreedzaam samenleven.

Hoe gaan we om met
de overgang?!

De bibliotheek van Zelhem verzorgt op don-
derdag 22 september een lezing over de
overgang. Overgangsklachten, zoals
opvliegers, kent iedereen wel, maar moeil-
ijker wordt het met klachten als hartklop-
pingen, gewrichts- en spierpijnen, moeheid,
droge ogen, afkeer van vrijen, wisselende
stemmingen, slapeloosheid etc. Vaak wor-
den deze klachten niet herkend als klacht-
en ten gevolge van de overgang.
De overgang is een belangrijke fase in het
leven van de vrouw. De balans van het leven
wordt opge-maakt. De overgang luidt vaak
een nieuwe fase van innerlijke ontwikkel-
ing in. 'Care for women'-verpleegkundige
en overgangsconsulente José la Croix
behandelt in haar lezing de onderwerpen
overgangsverschijnselen, klachten en
mogelijke behandelingen, bewustwording
van de eigen gezondheid en de leefwijze
van de vrouw.
De bijeenkomst vindt plaats in de Openbare
Bibliotheek Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 4,
7021 CR Zelhem. De toegang is gratis. U
kunt zich opgeven bij de bibliotheek of
telefonisch op 0314-621420. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer
22.00 uur. Er is een uitgebreide boekentafel
ingericht met informatie.

O E HOGE VOORT
AUTOWASCENTRUM

TANKSTATION

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

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

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

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

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

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

(kleine) trucks

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

Spannende
herfst-natuur-activiteit

Op woensdagmiddag 28 september biedt het IVN
een kinder doe-middag aan. De activiteit, met het
thema 'Herfst in het bos' is bedoeld voor kinderen
van 6 tot 12 jaar, samen met hun ouders of
grootouders.
Er zullen enkele IVN-gidsen zijn, die uitleg geven
over van alles dat er te zien, te voelen, te ruiken en
horen is. De activiteit is gratis. Maar een kleine bij-
drage voor het IVN-werk is natuurlijk welkom.
De activiteit begint om 14.00 uur en duurt
ongeveer twee uur. De Start is bij camping Jena,
Rozengaarderweg 7, Hummelo.
Voor vragen of nadere informatie kunt je bellen
met mevr. Gerrie Til, tel. 0314-625536 of mevr.
Fenny Lammers, tel. 0314-345028.

Baggeren Baakse Beek
verbetert waterkwaliteit

Waterschap Rijn en IJssel neemt de Baakse Beek
onder handen tussen landgoed De Wiersse en
Ruurlo. Met name om de waterkwaliteit te ver-
beteren graaft het waterschap een deel af van de
waterbodem, waarin teveel voedselrijke stoffen
zitten die zorgen voor onnatuurlijk grote planten-
groei.

De kosten van de werkzaamheden, € 150.000,-,
worden voor ruim 60% gedragen door de Europese
Unie en voor het overige deel door het waterschap.
De werkzaamheden duren tot begin oktober.
De Baakse Beek is van oudsher een 'laaglandbeek',
met belangrijke mogelijkheden voor planten en
dieren. De provincie heeft de beek daarom
aangewezen als beek met een speciale ecologische
doelstelling, wat onder meer tot uiting komt in
het streven naar een verbeterde waterkwaliteit.
Waterschap Rijn en IJssel beheert de beek en
besloot daarom begin dit jaar tot het verwijderen
van het baggerslib.
De sliblaag is 20 tot 40 cm dik, verspreid over 2
kilometer, in totaal 3.700 m2. Dit slib is begin 2004
onderzocht en bleek nauwelijks verontreinigd te
zijn. Wel bevat het slib veel voedselrijke stoffen,
waardoor planten in het water te hard kunnen
groeien. Met name de grote hoeveelheid kroos
zorgt in de zomer vaak voor een drijvende afslui-
tende laag die nagenoeg het hele wateroppervlak
bedekt. Hierdoor krijgen andere planten geen
kans, komt er onvoldoende licht in het water en
geven waterplanten minder zuurstof aan het
water af. Al met al een onnatuurlijk leefklimaat
voor de planten en dieren in en rond de beek.
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Enduro motorsport Zesdaagse, Povaska Bystrica, S l o w a k i j e

Wisselend resultaat op
Ie dag enduro zesdaagse
De voorspelde regen bleef uit en de
heuvelachtige route bleef goed be-
rijdbaar op deze eerste wedstrijd-
dag van de internationale enduro
zesdaagse. Voor de lange route van
230 kilometer was zeven uur be-
schikbaar en daar deden zich vrij
weinig problemen voor. De Neder-
landse selectie had desondanks
moeite om het juiste ritme te vin-
den. In de route waren vijf klasse-
mentsproeven opgenomen en met
name daarin lukte het niet om het
juiste tempo te vinden. Elk jaar
weer blijkt het lastig wennen aan
de typische heuvelachtige terrei-
nomstandigheden, die standaard
op het menu staan bij de meeste
buitenlandse wedstrijden.

Maar er waren meer landen die het
daar moeilijk mee hadden. Voorals-

nog geen individuele toptien plaatsen
voor de Nederlandse selectie waarin
Pedro Tragter en Erik Eggens om de
beurt het snelst waren. Erik Eggens
was uiteindelijk de best scorende met
een 13e plaats in zijn klasse na de eer-
ste dag. Maar de rest zat daar dicht bij
en daardoor staat het uit zes rijders be
staande Trophy Team inmiddels op de
9e plaats in het landenklassement van
overigens 19 deelnemende landen.
Het 4-mans Junior Trophy team voor
rijders tot 24 jaar staat zelfs op de 7e
plaats. Het goede nieuws is daarnaast
dat er nog geen uitvallers zijn en geen
geblesseerden in het Nederlandse
kamp. Ook dat is belangrijk voor het
behalen van een nog hoger eindresul-
taat. Er zijn nog vijf dagen te gaan in
het evenement en woensdag wordt de
zelfde route gereden, maar met een
scherper tijdschema.

Pech en prestaties op 2e dag
zesdaagse Slowakije
De tweede dag van de internationa-
le enduro zesdaagse in Slowakije
was pittig, omdat over de dezelfde
rit als gisteren nu maar 6 uur en 30
minuten gedaan mocht worden.
Terwijl die route uiteraard meer
hobbels kende als de dag ervoor. Er
waren immers al 390 deelnemers
tweemaal over heen gereden. Rij-
ders uit 19 landen die in landen-
teams en clubteams om de prijzen
strijden.

Pech was er op de tweede dag voor het
uit vier rijders tot 24 jaar bestaande Ju-
nior Trophy Team. Rijder Mike Koek
uit Huizen beschadigde zijn rempe-
daal en liep door de tijdrovende repa-
ratie 16 strafminuten op. Het Junior
Team zakte daardoor naar de 10e
plaats. Snelste man van de Junioren
was Hans Vogels uit Best met een 29e
plaats in de sterk bezette E2 klasse. Vo-
gels groeit altijd in een meerdaags eve
nement en hij wordt ook flink opge

jaagd door teamgenoot Mark Wassink
uit Lochem, die vandaag maar 8 se
conden achter hem finishte.
Prestaties werden er ook geleverd door
de rijders van het Trophy Team. Erik
Eggens uit Duiven. De GP Motocross
rijder, was in de laatste klassements-
proef van de dag de snelste van alle
390 rijders. Hij eindigde als zesde in
zijn klasse en steeg in het tussenklas-
sement na twee dagen naar de 9e posi-
tie. Pedro Tragter uit Epse zat hem
dicht op de hielen maar kon niet voor-
komen dat het zesmans Trophy Team
in het tussenklassement een plaats
zakte; zij staan nu op de 10e plaats.

Op de derde dag wordt de endurorij-
ders een nieuwe route voorgeschoteld
van 249 kilometer en zeseneenhalf
uur rijtijd. De stemming bij de teams
blijft er goed in en als de pech uitblijft,
gaat men er van uit dat morgen zeker
plaatsen terug gepakt worden in de
prestigieuze landenklassementen.

Junior Team stijgt sterk op
3e dag zesdaagse Slowakije
De derde dag van de internationale en-
duro Zesdaagse in het Slowaakse Po-
vaska Bystrica bracht mooie resultaten
voor het viermans Junior Team. De rij-
ders tot 24 jaar klommen op van de
tiende naar de zesde plaats in het tus-
senklassement. Meer dan zeseneen-
half uur en een afstand van 250 kilo-
meter maakte het een zware dag op de
nog steeds droge route. Het tijdschema
was krap en er moest dus hard gereden
worden op de overigens bijna honderd
procent onverharde route.
Eén van de steunpilaren van het Junior
Team is de 23-jarige Mark Wassink uit
Lochem. Hij zette eerder in het Euro-
pees kampioenschap al mooie resulta-
ten neer. Bij zijn eerste Zesdaagse
scoort hij zeer regelmatig en is afwisse
lend met Hans Vogels uit Best de snel-

ste van het team. Vogels won in sep-
tember nog de zilveren medaille in het
Europees kampioenschap. Bij deze Zes-
daagse scoort hij elke dag weer iets ho-
ger. Op de derde dag liet hij ruim 100
deelnemers achter zich door als 37e te
eindigen in de E2 klasse. Het Trophy
Team handhaafde zich op de 10e
plaats ondanks de bandenpech van Pe
dro Tragter. Dit leverde hem tijdstraf
op, waardoor hij deze dag niet scoorde
voor het Team. De resultaten van de be
ste vijf rijders uit het zesmans team tel-
len namelijk. De pech stimuleerde
Tragter wel want in de laatste drie
proeven werd hij steeds 30e op een to-
taal van 380 deelnemers. Vrijdag wordt
opnieuw dezelfde route gereden en
dan zullen met name de Juniors hun
mooie score moeten verdedigen.

Enduro teams handhaven
goede klassering
Op de vierde dag van de Internatio-
nale Enduro Zesdaagse in Slowa-
kije hebben de Nederlandse teams
hun positie in het tussenklasse-
ment kunnen vasthouden. In het
Trophy Team excelleerde opnieuw
Pedro Tragter uit Harfsen door vijf-
maal een klassementsproef als
snelste Nederlander af te sluiten.
Tweemaal werd hij zelfs 20e van al-
le 340 deelnemers.

Na hem scoorden Erik Eggens en
Ralph Hubers de meeste punten.
De 25 jaar jonge Hubers heeft veel er-
varing in het buitenland opgedaan en
dat komt er langzaam maar zeker uit
in deze, volgens de kenners, echte en-
duro. Daarmee doelt men op het heu-
velachtige terrein waar de routes door
heen lopen en de manier waarop de
klassementsproeven zijn uitgezet.

De wedstrijd telde vandaag opnieuw
zeventien uitvallers, waarmee het to-
taal op 65 komt.
Het Trophy Team handhaaft zich op
delOe plaats van 19 landen.

Het viermans Junior Team werd al-
weer aangevoerd door Mark Wassink
uit Lochem. Wassink presteert zeer
goed in zijn eerste enduro jaar en rijdt
pas zijn eerste Zesdaagse. Het klasse
ment voor de Junior Trophy wordt
aangevoerd door Italil; de teams uit
Amerika, Portugal en thuisland Slowa-
kije staan nog kort achter de Neder-
landse Junioren.

Op zaterdag, de vijfde wedstrijddag,
zullen de mannen nog alles uit de kast
moeten rijden. Het wordt in ieder ge
val Hollands weer: 12 graden en regen,
luidt de voorspelling!

Enduro zesdaagse wordt
loodzware glijpartij in
Slowaakse heuvels
Op de vijfde dag van de Internatio-
nale Enduro Zesdaagse in Slowa-
kije is het Junior Trophy Team van
de zesde naar de tiende plaats ge-
duikeld. Op deze door veel deelne-
mers gevreesde dag na een aantal
zware regenbuien in de vooraf-
gaande nacht telde de selectie zijn
eerste uitvaller.

De 20-jarige Mike Koek uit Huizen
moest een halfuur na de start de strijd
staken niet motorpech. Ter plaatse re
pareren lukte niet. Zijn 19-jarige broer
Riek, pas in zijn eerste zesdaagse, kon
onder deze omstandigheden het straf-
fe tempo niet aan en pakte veel straf-
minuten. Hans Vogels uit Best was op-
nieuw de snelste junior rijder.

Het Trophy Team voor rijders ouder
dan 24 jaar handhaafde zich op de 10e
plaats van gisteren. Frankrijk telde
twee uitvallers en viel terug van een
tweede naar maar liefst een vijftiende
plaats, maar het Amerikaanse team
kwam sterk opzetten en schoof voor
de Nederlanders.

De vijfde wedstrijddag was er vooral
één voor de echte endurorijders. Een
route van 270 kilometer, opnieuw gro-
tendeels onverhard met ruim zeven
uur rijtijd. De regen die tijdens de
wedstrijd gestaag doorging, maakte de

leemachtige ondergrond extreem
glad en de vele hellingen vrijwel onbe
rijdbaar. Vele deelnemers moesten
dan ook door de enthousiaste Slo-
waakse toeschouwers omhoog gehol-
pen worden.

De 25-jarige Ralph Hubers uit Midde
laar bij Nijmegen is zoin echte enduro-
rijder. Van de momenteel actieve rijders
is hij degene met de meeste ervaring in
buitenlandse wedstrijden door zijn re
gelmatige WK deelname. Kort achter
Pedro Tragter verdiende hij op deze dag
de meeste punten voor het Team.

Erik Davids uit Holten was de derde
snelste man. Davids werd gisteren 35
jaar jong, won in 1993 al de hoofdprijs
van de zesdaagse met het Junior Tro-
phy Team en hij lijkt aan een tweede
carriËre te zijn begonnen.

Op de zesde wedstrijddag rest een rela-
tief korte route van 50 kilometer en
anderhalfuur rijtijd, gevolgd door een
afsluitende motorcrosswedstrijd.
Daarin kunnen de Teams nog tijd
goedmaken. De Nederlandse team tel-
len immers een aantal erkende motor-
crossers. Als er tenminste nog energie
over is na vijf wedstrijddagen waarin
meer dan 1200 kilometer werd afge
legd en bijna 35 uur wedstrijdsport
werd bedreven.

Trophy Team negende
na sterke slotdag zesdaagse
De zesde dag van de internationale
enduro zesdaagse bestaat altijd uit
een relatief korte enduroroute,
waarna de rijders nog in een mo-
torcrosswedstrijd tegen elkaar mo-
gen uitkomen. De slotcross vond
plaats op het vlakbij Povaska By-
strica gelegen circuit van Sverepec,
ooit een beroemde wedstrijdbaan
voor MX Grand Prix.

De Nederlandse teams waren er op ge
brand zich nog te verbeteren. Met Ne
derlandse kampioenen in de cross zo-
als Erik Davids, Erik Eggens (actief
Grand Prix deelnemer) en met oud-we
reldkampioen Pedro Tragter in het
Trophy Team was dat een reële moge
lijkheid.

De renners stelden niet teleur. Pedro
Tragter was de allersnelste in El klas-
se. ONK viertakt kampioen Erik Davids
werd 7e in zijn klasse en leverde ook
een prima bijdrage. Hierdoor klom

het Trophy Team naar een 9e plaats in
de eindstand van de Zesdaagse bij 18
deelnemende landen. In deze catego-
rie werd Italië winnaar voor Finland.
Het Junior Trophy Team kwam on-
danks het zeer sterke optreden van
Mark Wassink, 19e op de slotdag in de
zeer sterke E2-klasse, niet meer van de
10e plaats in het landenklassement af.

Positief voor de enduro sport zijn de
hoge scores van juist de jonge leden
van het Junior Team. Mark Wassink
uit Lochem en Hans Vogels uit Best
zijn beiden sneller dan de leden van
het Trophy Team. De coaches lijken
hiermee de goede weg te hebben inge
slagen.
Binnenkort wordt de planning voor
2006 bekend gemaakt. Zeker is wel dat
daarin zoveel mogelijk buitenlandse
wedstrijden zullen worden opgeno-
men. Zonder dat wordt een Neder-
landse zandrijder geen enduro-kam-
pioen.

WKCyde
to Serve voor
iedereen

Op het bekende racecircuit de
Varsselring, werden zaterdag 10
september de jaarlijkse wereld-
kampioenschappen wielren-
nen Cycling to Serve van de Ro-
tary International verreden.
Dankzij de inspanningen van
de organiserende Rotary Club
Barchem, waren er voldoende
sponsoren gevonden om dit
evenement naar de Achterhoek
te halen.

De Varsselring is een vlak en over-
zichtelijk parcours in tegenstelling
tot vorig jaar toen het WK in Zwit-
serland verreden werd.
Zo'n tachtig renners uit heel Euro-
pa kwamen in het Gelderse Henge
lo aan de start. Er waren vier cate
gorieën. Deze waren verdeeld in de
klassen: boven de 65 jaar; van 55
tot 65 jaar; van 45 tot 55 jaar en
renners onder de 45 jaar. Er waren
in de categorieën diverse premie
sprints te verdienen.
Het startschot werd bij de eerste
wedstrijden gelost door NOC/NSF-
voorzitter Erica Terpstra die later
ook enkele prijzen uitreikte. Terp-
stra deed dat op haar eigen en-
thousiaste en spontane wijze. Er
werd fel gestreden om de wereldti-
tels. Het wielerspektakel stond
vooral in het teken van goede doe
len. 'Voor ons als organisatie was
het een geweldig evenement.
Daar ging twee jaar voorbereiding
aan vooraf, vertelt René Swienink,
voorzitter van het organisatieco-
mité. Het WK Cycle to Serve werd
een groot succes. 'Natuurlijk is de
wedstrijd het hoogtepunt, maar
we mogen de opbrengst voor de
goede doelen zeker niet vergeten',
zegt Swienink.
De opbrengst van deze dag, maar
liefst 20.000 euro, gaat naar Villa
Pardoes en de Stichting de Opkik-
ker. Beide instanties houden zich
bezig met de opvang van kinderen
met een levensbedreigende ziekte.
Erica Terpstra vond het 'een feest'
om erbij te zijn. De voorzitter van
NOC/ NSF had genoten. 'Er sprin-
gen twee dingen uit', vertelt Terp-
stra nadat ze uit de volgauto was
gestapt. 'Het plezier van sporten in
diverse leeftijdsklasse en dat dit
evenement heel serieus is opge
pakt met medewerking van de wie
lerbond en de vele vrijwilligers.

Internationaal kan men elkaar vin-
den en dat is erg leuk', gaat ze en-
thousiast verder. 'Ook als je wat ou-
der bent, kun je met dit soort acti-
viteiten gewoon meedoen. Op de
tribune is er plezier bij de suppor-
ters die elkaar al heel lang kennen.
Dat geeft ook een sociale binding.
En bovendien is de opbrengst van
deze dag voor een goed doel.
Prchtig toch!'

"Waar ben je?"
Dat is het thema van een jeugd-
dienst in de Veldhoek. Dhr. H. Dijk-
man zal dat thema verder uitdiepen.
De jeugddienstcommissie van de
Veldhoek houd iedere maand een
jeugddienst. Deze maand is dat op
25 september om 10.15 uur in de^
kapel. U bent van harte welkom.
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Luchtballonvaart
Voetbalvereniging Zelhem
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Op 12 juli speelde een team van selectiespelers van amateurvoetbalvere-
nigingen in de gemeente Bronckhorst tegen het team van BVO De
Graafschap. De wedstrijd werd gespeeld op sporterrein De Pol in Zelhem.
Dankzij de wedstrijdsponsor konden er in de verloting vier luchtballon-
plaatsen worden gewonnen.

Op 11 september kon de ballon vanaf
het trainingsveld opstijgen met de

vier prijswinnaars van de verloting.
Drie prijswinnaars, Tiny Groot

Wassink, Didi Hemink en Folkert
Neijsen, waren reeds bekend. In de
rust van de wedstrijd Zelhem 1-KSH
l, die op zondag 11 september
gespeeld werd, werd de 4e prijswin-
naar uitgeloot en Niels Kuiperij was
de gelukkige. Met z'n vieren en een
piloot gingen zij de lucht in.

Landelijk thuiszorgonderzoek toont
aan dat klanten van Sensire zeer
tevreden zijn over de kwaliteit van
de dienstverlening. Ook blijkt dat,
vergeleken met andere organisaties,
het grootste gedeelte van het bud-
get ten goede komt aan de directe
zorg voor klanten. De landelijke
koepel van thuiszorginstellingen; Z-
org, heeft een grootschalig onder-
zoek gedaan naar de prestaties van
de verschillende thuiszorgorganisa-
ties. 82 Nederlandse thuiszorgin-
stellingen deden mee.

Klanten geven Sensire een topscore
van een 9,1 voor de zorgverlening.
Dat is de op één na hoogste score
van Nederland. Men is vooral te
spreken over de bejegening, de
betrouwbaarheid van de medewer-
kers, de deskundigheid en de flexi-
biliteit. Ook is er gekeken naar de
tevredenheid van de medewerkers
over hun werk. Sensire kreeg een 7,3
en zit daarmee ongeveer op het lan-
delijk gemiddelde. De medewerkers
waren wat minder tevreden dan de
klanten. Medewerkers zitten in een
veranderingsproces naar wijk-teams
met meer zelfstandigheid en regel-
vermo-gen om zelf zaken op te los-
sen. Ondanks de on-zekerheid, die
dat soms met zich mee brengt, is de
klant zeer tevreden. En in de regio's

waar het veranderingsproces al wat
verder is, zien we hogere tevreden-
heid bij medewerkers en klanten.
Het grootste gedeelte van het bud-
get komt aan de zorg voor de klan-
ten ten goede; in vergelijking met de
landelijke cijfers besteedt Sensire
verhoudingsgewijs méér direct aan
klanten en minder aan overige
kosten, zoals leiding en overig kan-
toorpersoneel. Medewerkers zijn
zoveel mogelijk bij de klant en zo
min mogelijk op kantoor.
De hoge doelmatigheid en de gezon-
de financiële positie zorgen ervoor
dat Sensire een betrouwbare organi-
satie is met een goede uitgangsposi-
tie voor het verder verbeteren van de
zorg. Sensire wil investeren in de
toekomst van de zorg, zodat er ook
in de toekomst voldoende en goede
zorg voor iedereen is.
Sensire ziet de uitkomsten als een
bevestiging van haar continue stre-
ven om zo goed mogelijke zorg te
leveren.
Het uitgangspunt van Sensire is dat
de klant centraal staat. In het ver-
lengde daarvan streeft Sensire
tevens naar een prettige werkomge-
ving voor de medewerkers. De direc-
tie van Sensire is erg trots op de
medewerkers, want zij hebben
gezorgd voor bijzonder tevreden
klanten.

DW@RZ
in café de emoien

Kwekerij Oudolf
Kwekerij Oudolf aan de Broekstraat
17 in Hummelo nodigt belangstel-
lenden zaterdag l en zondag 2 okto-
ber a.s. van 10.00-16.00 belangstellen-

den weer uit voor de Grassendagen.
Genoemd weekend zijn ook Rita van
der Zalm met bijzondere bollen en
bijgoed en Rein en Mark Bulk met
een mooie collectie heesters aanwe-
zig-
Privé-tuin
De tuin is geheel vernieuwd en te

bezichtigen tijdens de Grassen-
dagen. De vele inspirerende combi-
naties die hier gepresenteerd wor-
den, laten zien dat de tuin er ook in
oktober nog fantastisch uit kan zien.
Voor informatie kunt u ook surfen
naar www.oudolf.com

In juli 2002 verruilde Christie
haar winkel in Heelweg voor
haar huidige pand in het cen-
trum van Halle. Ze heeft er
geen spijt van, want hier heeft
ze veel uitgebreidere mogelijk-
heden om haar artikelen uit te
stallen en de winkel staat
natuurlijk aan een drukke weg,
waardoor de aanloop van pas-
santen veel groter is. Vandaar
ook dat er tegenwoordig twee
levensgrote paarden voor het
winkelpand staan, op dit
moment voorzien van twee
winter-dekkleden uit de nieu-
we collectie.

De ruitersportwereld weet de weg
naar 'de Smidse' goed te vinden,
maar er is meer, want een groot
deel van de artikelen is ook
uiterst bruikbaar voor mensen,
die geen of weinig bin-ding met
de ruitersport hebben. Zo kunt u
er kleding, schoenen en cadeau-
artikelen vinden.

Christie wil u dan ook uitnodigen
om tijdens de Open Dagen op vrij-
dag 23 en zaterdag 24 september
bij haar langs te komen om de
nieuwe collectie te komen bekij-
ken. Speciaal voor de Open Dagen
hanteert ze actieprijzen met
voordeelaanbiedingen.

Bij de inkoop van haar assorti-
ment let Christie op een goede
prijs kwaliteit verhouding,
waardoor er voor elke portemon-
nee iets te vinden is, met toch
een goede kwaliteit.

Na het optreden bij 'de Vrienden van Kiek Uut Live' is de band DW@RZ
wederom te gast bij café de Mallemolen in Zelhem. Ditmaal om deel te
nemen aan de radio-uitzending van 'Uve@Ideaal.org'. Dit is een pro-
gramma van, voor en door bands en artiesten uit de regio en wordt weke-
lijks op de woensdagavond uitgezonden van 20.00 tot 22.00. Woensdag 21
september is het de beurt aan DW@RZ, een coverband met leden uit
Arnhem, Velp, Zelhem en Groenlo.

Het repertoire van de band bestaat
uit top-40, rock en funk. Daarbij
kunt u denken aan artiesten als
Lenny Kravitz, Live, Krezip en Tina
Turner. De twee zangeressen en
gitaristen vormen samen een muzi-
kaal zang-kwartet en proberen zich
met hun meerstemmige zang te
onderscheiden van andere bands.

Tijdens de uitzending is er een
interview met de handleden en zal
de band enkele nummers live ten
gehore brengen. De uitzendingen
van Live@Ideaal.org zijn vrij toegan-
kelijk voor pu-bliek.
Voor meer informatie over de band
kunt u hun website kijken op
www.dwarz-music.nl.
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Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden.

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

Sweaters
v.a. maat 92 t/m 176

€19,95
aanbieding geldig van ma. 19 t/m za. 24 sept.

PROTEST

wheel
Netwerkweg 7, 7251 KV Vorden

Tel. (0575) 55 42 28

:haatsci & Ski's

NATUURSTEEN,
SFEERMAKER VOOR
BINNEN EN BUITEN.

Keukenbladen • Badkamerbekledingen
Wastafel bladen • Balie- en tafelbladen

Schouwen • Vloeren • Trappen
Gevelbekledingen etc.

CO T b C C ln a t u u r s t n

Snelliusstraat 32 71 02 ED Winterswijk T0543 5 l 3388
Terborgseweg 29 700) CM Doetinchem T0314 383107

www.decorbeel.nl

Hotel Restaurant Bakker zoekt zo spoedig
mogelijk of in overleg

een ambitieuze
gastheer/gastvrouw

om ons bruisende bedrijf te versterken.

Wij verheugen ons op iemand die represen-
tatief is en weet wat echte gastvrijheid is.
Heb jij een passende opleiding geen 9 tot 5
instelling en heb jij een afgerond SVH diplo-
ma dan ben jij welkom om met ons hecht
team voor kwaliteit te gaan.

Ons hotel beschikt ook over diverse zalen
voor bruiloften, partijen en diners,
koetsenverhuur en catering, kortom
variatie genoeg!!!!

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties kun je
richten naar:

Hotel Restaurant Bakker
T.a.v. De heer K. Bakker
Dorpsstraat 24
7251 BB Vorden
e-mail: info@bakker.nl

Nu weer volop

mooie sjablonen

xaecos

HOME
HARMSEN

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 4(> 40 00

BL

Kinderjassen
Is binnen!!!

Nog enkele modellen met

4O°/o korting

Nu bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. • 0575-462139

www.goossensatomica.nl

VLOOIENMARKT
k 9/10 ZELHEM SPH. Of POL

16/10 HOOG-K£PPEL

HESSENHAL

9-16 U. ENTREE 1,60

INL 0320-216351

Nu weer volop

mooie sjablonen

/aecox

HOME
HARMSEN

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575J 46 40 00

Zat. 24 sept.
SWINGNIGHT
de Herberg

Vorden
Aanvang 21.30 uur

Entree € 5,-

www.swingnight.nl

va n de rol!
Meer dan 100 rollen vinyl en

it uit voorraad leverbaar!

'Mantova' hoogpooltapijt
400 Breed. Keuze uit grijs-beige of blauw
Adviesprijs per mtr 134,-- Alleen bij ons

INCLUSIEF GRATIS LEGGEN! Zolang de voorraad strekt.

HEIMINK
meubelen

www.helminkmeubelen.nl

VORDEIM
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

H E L M l N K MAAKT HET MOOIER

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

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

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

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus",

waar nu zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur,
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

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

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grofe groepen graag reserveren.
Tot ziens op Het Zwarte Schaar!
www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Voor kinderen nu een
groot luchtkussen aanwezig

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels
De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.
Alles op voorraad: 40.000 m2.

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

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.

Wij rui Op! Diverse voorraadtegels voor stuntprijzen.
Prijzen vanaf € 5,00/m2.
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Nieuwbouw
in hartje Zelhem

Het zal in de toekomst steeds moeilijker worden om in de bebouwde kom
van dorpen en steden plekjes te vinden om nieuwbouwplannen te realise-
ren. Natuurlijk kun je altijd nieuwe wijken plannen aan de rand van het
dorp, zoals de wijk 't Soerlant, maar bouwers, architecten en ook potenti-
ële kopers vinden graag plekjes dicht bij het centrum en zo liet MVO-pro-
jecten uit Doetinchem het oog vallen op het bedrijfsterrein van land-
bouwmechanisatiebedrijf Mateman aan de Zuivelweg. In de diepte bleek
hier achter de bedrijfsgebouwen nog een grote strook braakliggende
bouwgrond te liggen, grenzend aan de parkeerplaats achter de Brink,
waardoor het prima geschikt leek voor een plan dat door MVO tot plan 'de
Mate' werd gedoopt.

Voor dhr. Mateman van het gelijkna-
mige me-chanisatiebedrijf was MVO
de juiste man op het juiste moment
met het juiste plan en de juiste prijs

en hij besloot het geheel te ver-
kopen. De tekenaars gingen aan het
werk en op bijgaande foto en situa-
tieschets kunt u zien hoe het plan

'de Mate' er uit komt te zien.
In totaal worden 12 woningen in 6 x
twee onder één kap gebouwd, alle
maal in dezelfde stijl, waarbij de
middelste 4 (op de foto de woning
rechts) duidelijk kleiner zijn en
bedoeld als starterwoning.

De koopsom bedraagt, afhankelijk
van de mogelijke opties rond de €
180.000,-. De andere acht kosten
(weer afhankelijk van de gekozen
opties) ongeveer € 280.000,-.

Inmiddels zijn er al zeven van de 12
verkocht. Mocht u belangstelling
hebben voor het plan

3 4 5 6 7

Parkeerplaats aehte'r die JBrink; r
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In gesprek met de fractie
Elke maandag voor de raadsvergadering is er gelegenheid de fractie van de
PvdA te spreken. Hebt u vragen of suggesties, dan bent u welkom. Vooraf-
gaand aan de fractievergadering is er van 1930 uur tot 20.00 uur een
inloopmogelijkheid.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden. De vergaderingen van de
fractie zijn openbaar, dus u kunt ook na 20.00 uur uw inbreng leveren.
Uiteraard kunt u ook een raadslid bellen voor een afspraak op een ander
tijdstip.

De data van de bijeenkomsten in de
komende maanden zijn 19 septem-
ber, 24 oktober en 21 november in
het gemeentehuis in Hengelo
Voor meer informatie kunt u bellen
met de fractie-secretaris, dhr. Joop
Kutten, tel. 0575-451330. Ook op de
website www.bronckhorst.pvda.nl is
nadere informatie te vinden.

Pompoenendagen
bij 'de Stek'

Op zaterdag 24 en zondag 25 sep-
tember bent u weer van harte wel-
kom bij biozorgkwekerij 'de Stek'
aan de Wittebrinkweg (zijweg van
de N316) om op creatieve wijze bezig
te zijn met pompoenen. Tussen
10.00 en 16.00 uur kunt u de pom-
poenen bewerken, uithollen en ver-
werken tot lantaarn, enz.
De toegangsprijs bedraagt € l,- (excl.
De work-shops).

Wedstrijdprogramma
V.IJ.V.

Zaterdag 24 september. VIJV heren
l Doe. Stap Orion heren 7. Aanvang:
14.30 uur; VIJV dames 2-Brevolk
dames 1. Aanvang: 16.00 uur; VIJV
dames 1-VCV dames 2. Aanvang:
17.30 uur.

Doorrijden na
aanrijding met fiets

Een 13-jarige jongen uit Zevenaar
reed op woensdag 7 september rond
14.30 uur op zijn fiets over het fiets-
pad langs het spoor in Doetinchem.
Bij de kruising met de Wijnbergweg
naderde er een bromfiets over de
Wijnbergweg. Deze schepte de jon-
gen, stopte om zijn naam en adres
door te geven en reed toen verder.

Later bleken deze gegevens vals te
zijn. De jonge fietser heeft een
zware hersenschudding, een dikke
knie, een hoofdwond en enkele
schaafwonden. De politie verzoekt
getuigen van dit ongeval zich te
melden via tel. 0900-8844.

Motorrijder
tegen boom

Op de IJsselweg te Doetinchem reed
een 32-jarige motorrijder uit Didam
tegen een boom doordat hij uitweek
voor de vóór hem rijdende 36-jarige
motorrijder uit Arnhem. Beide
vrienden reden over de IJsselweg
waarbij de voorste rijder vaart min-
derde voor een bocht. In de bocht
remde hij nog wat bij omdat het
wegdek nat was. Het slachtoffer rea-
geerde daarop te laat en trachtte
een aanrijding met zijn vriend te
voorkomen. Dat lukte, maar met het
trieste gevolg dat hij zelf tegen een
boom reed. Hij werd met verschil-
lende botbreuken naar het zieken-
huis overgebracht.

Onderzoek vernielingen
De politie is een onderzoek gestart
naar de vernielingen bij een winkel
aan de Dr. Huber Noodtstraat in
Doetinchem. Van de kas, behorende
bij de winkel, werden in de nacht
van maandag op dinsdag in elk
geval 10 ruiten ingegooid. De totale
schade is niet bekend.

Minirocktournee
Crystaldream

Zaterdag 24 september treedt de Achterhoekse formatie Crystaldream op
in eetcafé 'de Groes' in het kader van de minirocktournee. Om de mini-
rock te benadrukken doet de groep een speciaal aanbod aan de vrouwe-
lijke bezoekers van het concert. Als ze een mini-rok dragen, krijgen ze een
gratis album van de band. Onbekend blijft bij welke roklengte er sprake
is van een minirok en op welke wijze dit door de band gecontroleerd
wordt.

De formatie Crystal Dream is Anno
2005 uitgegroeid tot een doorgewin-
terde live-act. Energieke live optre-
dens, enthousiasme, gedrevenheid
en het streven naar vernieuwing
zijn de ingrediënten die Crystal
Dream inmiddels meer dan twaalf
jaar op de weg houdt. Crystal Dream
is een graag geziene act op festivals,
evenementen en is met grote regel-
maat te zien in feesttenten en de
meest toonaangevende dancings
van Nederland.
Het nieuwe album, 'Breakin' the
silence' en de single 'Feel the life'
zijn bij het publiek goed ontvangen.
Van de single zijn inmiddels meer
dan 3000 downloads geregistreerd
en ook het album wordt flink
gedownload. Crystal Dream is naast
de talloze live optredens regelmatig
te zien en te horen bij lokale en
regionale radioprogramma's.
De band is van origine een cover-
band en weet die covers te voorzien

van een eigen karakteris-tiek geluid.
Daarmee onderscheidt de band zich
van andere coverbands. Dit wordt
bevestigd door het feit dat de finale
van 'The Clash of the Coverbands'
bereikt werd door overtuigend een
regiofinale te winnen. De jury was
bijzonder te spreken over de kwa-
liteiten en bijzondere invalshoeken
waarmee Crystal Dream iets extra's
weet toe te voegen aan de originele
nummers. Het songmateriaal
bestaat uit moderne pop- rocksongs
uit de hedendaagse hitlijsten, aan-
gevuld met covers uit de jaren '80
en '90 en een aantal eigen songs.
Crystal Dream is een goed geoliede
machine, die zowel muzikaal als
met interactie hoog scoort.
In Crystaldream spelen gitarist
Gerwin Ruesink, Maurice Cramer
op Keyboards, Rodrigo Davids op
Bas, Mike Visser op Drums en zan-
ger Marcel Geven.
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Volksfeest Varssel

vrijdag 30 september 2005
13.00 uur SPELENCIRCUIT voor de basisschooljeugd
15.00 uur Kinderanimatie
19.15 uur Blijspel "Kom terug Geerte" door

Varssels Volkstoneel
na afloop dansen met Zie zoo

zaterdag 1 oktober 2005
13.30 uur Opening van de VOLKSSPELEN
20.00 uur Feestavond met muziek van Real-Time

Met optredens van Varsselse kanjers

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de feesttent nabij de
Varsselse Molen. Op dit Varsselse feest is iedereen welkom die
van een oergezellig feest houdt.

GLASWERK,
KAARSEN,

LANTAARNS
Kortom ook uw adres

voor een kadootje

Kom naar:

GOOSSENS
Steenderenseweg 1l - Hengelo Gld. • 0575-462139

www.goossensatomica.nl

www.kinderstem.ni

Nu weer volop
mooie sjablonen

HOME
HARMSEN

Zelhemsewee 21
Hengelo (Gld.)
(057$ *i 40 00

MIJN HUIS.

HELP KINDEREN
IN SLOPPENWIJKEN.

GIRO 3292 DEN HAAG.

ZEGT WAAR 'T OP STAAT.

GEBRUIKT U MEDICIJNEN TECEN Hoge bloeddruk gaat vaak samen met diabetes. 250.000 Mensen
in Nederland hebben diabetes zonder dat ze het zelf weten.
Daarom zou iedereen de Diabetes Risico Test moeten doen op

www.diabetesfonds.nl of bei osoo - 5766123
-•
Diabetes Fonds e

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

d r u k k e r i j Weevers

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

AGENTSCHAPPEN

Weevers druk

Halseweg 3', 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314)65 06 43

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

Acquisiteur:
FEUX TAKKENKAMP, Telefoon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98

pak UIA/ kans
KORTING

»°/o - 4O°/o - 5O°/o
Hoge kwaliteit ongekend lage prijzen.

Wij gaan sluiten op zaterdag 1 oktober

ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP • TECHNIEK • VEILIGHEID

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 4612 20



Weekendvoordeel
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"Malse varkenshaas voor
een zacht prijsje"

Lange
varkenshaas

500 gram
ELDERS 8.25

sched
actieprij

PLUS
Zalmfilet

Pak 250 gram

NORMAAL 4.23

Plus:
de scherpst̂
actieprtjzer

Herfstbier

Grolsch,
Heineken

off Bavaria

Nu 2.66
Off Amstel

IUÜ 2.32
Set 6 flesjes a 30 cl.

een Arzberg droomservies

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpst
actieprij

4 stuks

Witlof
500 gram

Roomboter

croissants
Vers uit eigen oven.

4 stuks

ELDERS 1.96

AMSTEL

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Spa Fruit
koolzuurvrij

Diverse smaken.

Pak 1,5 liter

ELDERS 1.39

6 flesjes
halen

4 betalen

Runder-

riblappen

Kilo

ELDERS 7.49
Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

PLUS CorneÜS Openingstijden:
Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

7242 EC Lochem ™>d*3 8ó0°;2^0°
Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8-0°-20-00

www.plussupermarkt.nl
38/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden
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