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Nieuwe huisstijl Bronckhorst een feit

Op l januari start de nieuwe ge-
meente Bronckhorst. Zoals u
weet is het nieuwe gemeente-
huis al in aanbouw en om de
nieuwe organisatie ook meteen
een eigen gezicht te geven is nu
ook een nieuwe huisstijl ont-
worpen.

Drie zorgvuldig geselecteerde recla-
mebureaus hebben een voorstel
voor de nieuwe huisstijl van de ge-
meente Bronckhorst gemaakt. Een
klankbordgroep huisstijl met 13
medewerkers uit de gehele aan-
staande Bronckhorst-organisatie is
samengesteld om daaruit een keu-
ze te maken. Zij kozen met ruime
meerderheid voor de huisstijl die
de Vormgeversassociatie uit Hoog-
Keppel presenteerde. Vervolgens is
dit aan de stuurgroep (de colleges
van burgemeester en wethouders
van de vijf gemeenten) voorgelegd
en die stemde er onlangs ook
mee in. De nieuwe huisstijl is ont-
worpen met de volgende uitgangs-

punten in het achterhoofd:
• Bronckhorst is een prachtige ge-

meente met historie en mooie
natuur, waar de inwoners van nu
met plezier wonen en werken.

• Bronckhorst is een gemeente
die een hele nieuwe, frisse start
maakt.

Zoals u kunt zien, bestaat het
nieuwe logo uit twee symbolen
uit de heraldiek die op een mo-
derne, krachtige manier zijn
neergezet. De levendige
afbeelding van de haas is het
leven/de natuur, de dynamiek en

gemeente Bronckhorst

de vooruitgang waar de nieuwe
organisatie voor staat en aan
werkt. De toren staat voor de
cultuur, historie, dat wat blijft en
sterk is. Het kleurgebruik (donker-
paars en fuchsia) is warm, positief
en verrassend/ verfrissend.

Het logo komt op vele, wat we
noemen, huisstijlitems. Bijvoor-
beeld briefpapier, enveloppen,
trouwboekjes, de nieuwe afval-
kalender, gemeentepagina etc.
Verschillende huisstijlitems wor-
den nog dit jaar nog ontwikkeld,
andere worden in 2005 opgepakt.

Gemeentepagina Bronckhorst verschijnt in:
Weekblad Contact Bronddiorst
Ook in 2005 als Hengelo Gld.,
Hummelo en Keppel, Steende-
ren, Vorden en Zelhem zijn
samengegaan in Bronckhorst
wil de gemeente u natuurlijk
wekelijks informeren over dat-
gene waar de gemeente mee be-
zig is en uw directe leefomge-
ving betreft.

Onlangs besloten de vijf gemeen-
ten de wekelijkse gemeentepagina
van Bronckhorst vanaf l januari

2005 te publiceren in weekblad
Contact Bronckhorst. Drukkerij
Weevers te Vorden die nu het blad
Contact maakt voor de gemeenten
Hengelo en Vorden en drukkerij
Van Barneveld die het Journaal
Zelhem/Halle uitgeeft in de ge-
meente Zelhem gaan dit blad geza-
menlijk uitgeven.
Het huidige Contact dat nu in Vor-
den en Hengelo uitkomt, wordt
hiervoor van een nieuwe layout
voorzien en met meer kleur uitge-

voerd. Naast de gemeentepagina,
komen in het blad veel nieuwsarti-
kelen uit de hele gemeente Bronck-
horst. Er blijft echter ruimte voor
zeer lokale nieuwtjes, doordat de
krant in drie edities, weekblad
Contact Bronckhorst Noord, Mid-
den en Zuid gaat verschijnen.

Weekblad Contact Bronckhorst
wordt vanzelfsprekend huis aan
huis bezorgd in de gehele gemeen-
te Bronckhorst.

Iedere week kijkt men uit naar wat de slager,
de bakker en de groenteman te bieden hebben.

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

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

Zie p a g i n a ' s in he t ha r t van C o n t a c t

THOMA
APPARTEMENTENDAG

Prins Bernhardweg 7 LOCHEM
2 Oktober a.s.

van 11.00 uur tot 15.00 uur
0573-222444

JLïHOMA J

M A K E L A A R S

www.thoma.n l

LOCHEM • HHUMMIN • D E V E N T E R • E E R B E E K
GORSSEL • RUSSEN • RUURLO

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

In een kleurrijke uitvoering zullen
toekomstige raadsleden naar hun
mening gevraagd worden over
diverse onderwerpen die actueel
gaan worden in de nieuwe ge-
meente. Deze verkiezingsspecial
wordt uitgebracht in de gehele
gemeente Bronckhorst i.o, dus
Hengelo Gld, Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem.
Aansluitend hierop zal vanaf nu in
onze weekbladen de informatie
van de gemeenten in ons versprei-
dingsgebied ook uitgevoerd wor-
den in kleur.
De redactie Weekblad Contact /
Journaal Zelhem Halle

K Ouderen en/ui Bronckhorst

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 oktober 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 oktober 10.00 uur ds. GJ. Bouwmeester Enschede Kerk en Isra-
ël

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 oktober 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Zondag 3 oktober 10.00 uur Viering .

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 2 oktober 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 3 oktober 10.00 uur Eucharistieviering 30+ koor uit Vorden

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
vervolg op pagina 2



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

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

Tandarts
2-3 oktober J.H.H, de Lange, Lochem, telefoon 0573 - 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-
12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszargwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 0900*856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg l c, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke. telefoon (0575) 55 12 56.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40,7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

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

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

• P.K.V. Vorden: opgave Kind
en Dier vóór 13 oktober a.s. D.
Kuiper, Ruurloseweg 41, 7255
DG Hengelo (Gld), tel. (0575)
552931.

O Praktijk voor energeti-
sche therapie. Behandeling
van klachten zoals: allergie -
hooikoorts; hoofdpijn - migrai-
ne; reuma - atritis; darmklach-
ten; emotionele klachten;
slaapproblemen; stress - bum
out; huidproblemen - exceem;
kinderen met leerproblemen of
'gedragsproblemen'; over-
/ondergewicht; depressie
angsten; concëntratieproble-
men; fibromyalgie; hormonale
klachten - overgangsklachten;
rugklachten - etc. Voor het ma-
ken van een afspraak of meer
informatie: Energetisch thera-
peute Joke Kempers, telefoon
(0575) 441 939.

• P.K.V. Vorden: opgave Kind
en Dier vóór 13 oktober a.s. D.
Kuiper, Ruurloseweg 41, 7255
DG Hengelo (Gld.), tel. (0575)
552931.

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

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

• Verzorg uw huid met Aloë
Vera producten! Warnsveld
Jannie Nijkamp, (0575) 52 13
16 of 55 36 32. Verkooppunten
gevraagd.

• Herbalife. Kijk bij de ande-
ren wat het voor u doet en kom
bij mij gezellig koffiedrinken.
Ik vertel u graag meer. Cisca
Berendsen, Zelhemseweg 43,
tel.(0575)463610.

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

• Te huur: gemeubileerde
woonruimte in buitengebied
Vorden tot april 2005. Tel.
(0575) 55 66 80.

• Pianorecital Ivo Boyt-
chev op 3 oktober in Orange-
rie Vordenseweg 2 te Ruurlo
van 15.00 -17.00 uur. Kaarten
€ 15,- incl. 1 cons. v.a. 2 uur
aan de zaal. Zie ook www.
kunstkringruurlo.nl

• Gevraagd: hulp voor het
schoonhouden van apparte-
ment in Vorden. 3 uur per 2
weken. Informatie: (0575) 55
43 41 of (06) 22425007.

• Te koop: Sil verrail stoel-
lift (merk Kone) goede staat,
voor rechte trap (3.70 ml).
Muur en aandrijving rechts.
Prijs € 500,-. Tel. (0575) 55
5506.

• Gezocht: een kleine wo-
ning voor een alleenstaande
vrouw. Brieven onder nummer
V 31-1, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

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

• Te koop: snijbloemen en
volop kalebassen v.a. € 0,20.
E. Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker, tel. 52
1780.

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

• Donderdag, vrijdag en zater-
dag snijbloemen van "De Vo-
gelvriend" Vorden kopen.

• Te koop: op prachtige lo-
katie in de kom van het dorp
Vorden: bouwkavel. 853 m2.
Vraagprijs € 300,- p.m.2. In-
lichtingen (0575) 55 31 35.

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel F. Peppelinkhausen. Tel.
(0575) 55 29 16 b.g.g. 06
51601516.

O Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 17 87.

• Vogelvereniging "De Vogel-
vriend" houdt een snijbloemen-
actie in Vorden, donderdag, vrij-
dag en zaterdag komt men met
snijbloemen bij u langs.

• Verhuisd: mw. E.G. Eggink-
Bulten van Hoetinkhof 225 naar
Sensire de Wehme, kamer 107,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.

• Back to the sixties. Cover
beatband "The Rames". Zater-
dag 9 oktober a.s. bij zaal "De
Keizerskroon" te Ruurlo een
gezellige dansavond voor al-
leenstaanden en paren. Zaal
open 20.30 uur. Aanvang 21.00
uur. Entree € 6,-. www.the
flames.org

• Yoga - Warnsveld. Wo.ocht
1x per 14 dgn. Start 15 okt
Vorden do.ocht start 23 okt
wekelijks. Nu aanmelden
(0573) 44 11 38.

• Cursus Chakra tekenen,
het gaat over kleur, emotie, je-
zelf en hoe je er een kunstwerk
van maakt Vraag info: Rian
Drok, tel. (0575) 54 29 37.

• Vermist: 1 jaar oude grijze
gecastreerde kater in Kranen-
burg. Tel. (0575) 55 67 11.

• Nieuwe winkel en herfst col-
lectie al gezien? Kom kijken bij
Wereldwinkel Vorden op Kerk-
straat 1!

• Snijbloemen van de Vogel-
vereniging "De Vogelvriend"
Vorden.

L

Nu in Ruurlo:

„HetNagelhum

allround
nagelstyling
manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurlo

tel.(0573)491869

.̂
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\^ VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasairtomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc

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

Tel. (0575) 46 77 06

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

De eerste herfstblaadjes
beginnen te vallen...

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

Vlaai van de week:

Perenvlaai
6-8 stukken € 5.95

Dinsdag = brooddag

3 bruin bus € 4.OO

Weekendaanbiedïngen:
Berenklauw p.*. € 1.00

Pure chocolade met een heerlijke zoete vulling

Weekendcake
Met heerlijke noten vulling € 3.5O

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

# TUINONTWERP -*-
* TUINAANLEG (RENOVATIE) -#-

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

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

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575)44 17 15

Dagmenu's
27 sept t/m 1 okt 2OO4

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

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

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

Woensdag 29 september
Runderbouillon met flensjes / tafelspitz met rösti, spinazie en
bieslooksaus

Donderdag 30 september
varkenshaassaté met pindasaus met aardappels en herfstsalade /
fruitsalade, slagroom

Vrijdag 1 oktober
champignonsoep / wokki wokki de rotonde, rijst en roerbak-
groente

Maandag 4 oktober
Gesloten.

Dinsdag 5 oktober
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

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

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

Smakelijk etenl! Bistro De Rotonde team



Hoera, we hebben een zoon en een broertje

Wout
Jan Hendrik

Wout is op 13 september 2004 geboren.

l Dinand, Bea, Anne en Jur Brinkman
'«;
|; Boggelaar 5
t 7231 RC Warnsveld

van den Berg
&

Jollen Stokkink
Wij gaan trouwen.

Op 9 oktober 2004 willen wij elkaar in Kasteel "Can-
nenburgh" te Vaassen om 1 1 .30 uur het ja-woord
geven.

Ons adres blijft
Het Gemet 20, 8252 JH Dronten

27 Augustus 2004 zijn wij getrouwd!

Het is voor ons een onvergetelijke dag
geworden, mede dankzij de vele felicitaties,
bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen.
Heel erg bedankt hiervoor.

A lex en Mariska Boomkamp-Rietberg

Haver 12
7261 JD Ruurlo

Tot onze diepe droefheid is rustig heengegaan on-
ze geliefde zuster, schoonzuster en tante

Antje Tiessink
weduwe van J.G. Ruesink

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: A.B. Regelink-Tiessink
J. Wesselink-Ruesink

Wichmond: D. Holtslag
Neven en nichten

Hengelo (Gld.), 20 september 2004

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

GRAFMONUMENTEN

MARMJS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-
heid ging op 22 september van ons heen onze
broer, zwager en oom

Frederik Johann Wolsing
Freek

op 64-jarige leeftijd.

Martin en Diny
Henk en Joke
Geert
neven en nichten
achterneefje en achternichtjes

22 september 2004

Julianalaan 20
7251 ER Vorden

De begrafenis heeft maandag 27 september
plaats gevonden op de algemene begraafplaats te
Vorden.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van ons bestuurslid

Frederik Johann Wolsing
Freek

Zijn inzet en betrokkenheid van de afgelopen 43
jaar, laten een blijvende goede herinnering bij ons
achter.

E.H.B.O. Vereniging Vorden
Bestuur en leden

Heden bereikte ons het droeve bericht dat is over-
leden ons erelid

Freek Wolsing

Zijn grote inzet voor de vereniging zullen wij nooit
vergeten.

Bestuur "IJsvereniging Vorden"

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven,
zowel persoonlijk als schriftelijk, die wij van u moch-
ten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa en opi

Albertus Johannes Eggink

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

W. Eggink-Bargeman
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, september 2004

VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

ZATERDAG 9 OKTOBER OPEN DAG

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

OIA Financieringen
Hypotheken

L/\^l || | Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

'Een beetje van jezelf, en
veel van de Keurslager"

Natuurlijk gaat er niets boven zelfgemaakte soep. Als
de basis maar goed is. En daarvoor hebben wij 't beste

soepvlees in huis, waarvan u een krachtige en rijk
gevulde bouillon kunt trekken. Kijk ook voor de

lekkerste soeprecepten op www.keurslager.nl

Vleeswarenkoopje

Vleeswarentrio:
Coburger rauwe ham
Boterhamworst
Leverkaas
100 gram van elk soort samen 298

Keurslagerkoopje

4 Varkensoesters
QA

•
35Special

Kruidentuintje 100 gram €
Speciaal aanbevolen

Bouillon-/ * 75
100 gram € "

Chili con carne C 98
M^ •

4fl

l •

Weekaanbieding

Cc
per portie (500 gram) €

l/l/ee/caanb/ed/ng

Tonijnsalade 100 gram €
Weekaanbieding

400 gram Verse Worst m QQ
+ 4 Speklappen samen € ̂ r •

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Besteed op 1,2 of 3 oktober voor

minimaal €7.50 in de cafetaria of het

restaurant, vul de deelname kaart in en maak

kans op l van de

3 Vip arrangementen
voor de voetbal wedstijd
van De Graafschap— ADO
den Haag, op 24 Oktober.
(In samenwerking met Coca Cola)

Of l van de andere prijzen:

• Dinerbon t.w.v. € 45,=

• 2 Vleesschotels

• Bier pakket



umi
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een
briefte of geef een tip.

Het is tenslotte altijd weer moeilijk om
geschikte onderwerpen aan te kaar-
ten.

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

uut
De karkklokken galmt oaver
deels een slaopend dorp
'Bammm" 'Bammm" 'Bamm".
Al eeuwen lang kump onze
volk in Bronckhorst er op af.
Meest op zundag efkes veur
tien uur, lopend of fietsend
of tegenswoardig met 'n auto.
Net as vrogger naor meardere
karken. En toch is het anders.
De scharpe verschillen? Ge-
lukkig, dech 't grootste deel.
D'r wordt etrouwt tussen de
verschillende kark leden,
deur veurgangers van beide
soorten. En no, ne zundag in
september is 'bloemenzun-
dag'.

Emmers vol sniejbloemen staot
klaor in de dree karken umme
zo straks nao de dienst te wor-
den weggebracht. Het maakt
niks uut waor ai biej heurtAlle
volk older as 80 jaor en de zie-
ken kriegt nao de karkdienst be
zoek. Een groet en een bluump-
ken. Ok biej Hendrik ging de
deur belle. Ze mot wel twee kear
drukken, hij is wat doof, veur-
datte moeilijk en stram oet zie-
nen olden stool rechtop schrag-
geld. De deure van 't slot, want
ja Hendrik is veurzichtig en dan
steet ja Gerrad veur zien neuze.
Ne vroggern buurman en hee
hef ne bos bloemen op 'n arm.

En Hendrik zuut buurvrouw An-
nie in 'n auto zitten. Gerrad:
Goeie morgen Hendrik, wiej

kwammen oew ne groet bren-
gen uut de bloemendienst. Van
de karken met mekare."Hen-
drik:" O ja ja, komt t'r in jong en
laot Annie ok met komn." En
hee wenkt ziene vroggere buur-
vrouw. Efkes later zit ze in de
bekende olde armsteule. Nog
nooit versletten en ondertussen
40 jaor old. Hendrik wil koffie
zetten maor ze dankt um harte
lijk, ze hebt al koffie had. Hend-
rik is duudelijk bliej met 't pra-
otevolk. Olde kunnigheid is al-
tied welkom. Hee zet de bloe-
men in ne bak, zo strak in ne
vaze zetten en onder 't veurbiej
gaon het gas op klein, want zien
etten kan wachten. Hendrik
spraakzaam in eens: "Das ne
mooie verassing, neet kunnen
denken vanmorgen dat jullie
langs kwammen. Zo vuile jaorn
naost mekare woond. Mooie
tied, ton Miena nog leaven.
Was't ne mooien dienst vanmor-
gen? Ik kan, ak dat wille, mee-
luustern via de karktelefoon. Of
een bandjen kriegn, maor och
daor kump neet van. Ik bun al-
les heel gaow wear vergetn. Al

wear tien jaor weg uut de olde
buurte. Wat geet de tied toch
snel". De andern knikt instem-
mend. Gerrad: "En alles veran-
derd en wiej ok. Het is mooi dat
onze karken zoas no en ok met
de karsmisse dit wark samen
dood. En ok zo het jaor deur
nog wel een paar kear. Wiej ge
leufd jao allemaols in de zelfden
God.

Het grootste gebod, mekaar lief-
hebben as ons zelf. En daor bun-
ne wiej ja een leaven lang drok
met. De taal in onze karken gin
latijn mear en zelfs de te zingen
liedjes vuile van 't zelfde."
Hendrik: "Dat is wel is anders
ewest. Ton ik jonk was! Eigen
schole en van elke soort drie
clubs. Wie kennen alleen onzen
eigen bakker. Ieder had zien ei-
gen feestzaal. Vrieen met ene
van ne andre karke? Twee gelo-
ven op een kussen? Ze geleuven
vaste, daor krop de duvel tus-
sen". Gerrad:" Ja en no bunt de
mensen neet mear bange veur
'n duvel en helle en het vage-
vuur. En wat de grote baas d'er
in Rome van vinden mag? Biej
ons hef de pastoor minder te
vertellen as vrogger, 't is al mooi
at t'r nog ne pastoor is.
Nog ene generatie wieter dan
hebt ze genog an ene karke. De
jongste van de dree karken, den
van ons, is 't meest geschikt.

Onze andre karke is no al mu-
zeum en dat lup mooi. En ok da-
or warkt ze met vrijwilligers van
verschillend soort. Al kan ik
mien neet veurstellen dat jullie
protestanten door zovul geveul
biej hebt. Wie bunt met de heili-
gen groot eworn. Onze karke is
no 40 jaor old en door is ok ne
tooneel veurstelling te holn, zo-
gezegd multie funktioneel. Dan
mot ze de andre karken maor ne
andre bestemming geven. Ver-
kopen veur vuile geld. En dan in
't earst um de beurte, drie dien-
sten op ne zundag, zodat wie an
mekare kunt wennen.

En iej kunt gewoon kiezen wel-
ke preakebuul oew het beste lig.
"Hendrik zien wieze heufd
schuddend: "Daor geleuf ik neet
in. Wanneer dat mocht gaon ge
beurn dan mag er earste wel ne
groten bom vallen op die beide
protestantse karken. Zodat ze
wel mot! Oet zich zelf nooit!"
Hij is van een ander soart as Ger-
rad en 20 jaor older. Strakker in
de leer en mear in 'n biebel
thuus. Gerrad: "Vrogger zean ze
wel is, trouwen en doodgaon..

dat dooi neet earder dan ai mot!
Achtergrond van dat denken,
neet graag verplichting. Lekker
vriejen zonder vuile naodenken
das prachtig en doodgaon ja van
zelf, dat dooi as normaal mense
neet vriejwillig. Iej sparteld op
alle maniern tegen. De ene kan-
ker kuur nog rotter dan d'n an-
dern. En zo geet dat ok met het
samen op weg gaon van onze
karken. Allenig ai ziet dat 't
neet mear anders kan dan is t'r
te praoten. Wiej plattelanders
wie bunt erg vastholdend. De
jonge generatie hef dat niet
mear." Annie knikt instemmend:
"Ja ik weet nog best ton er nieje
liedjes kwammen. En onbeken-
de gezangen eleard mosten wor-
den. En let op, no t'r ne nieje
biebel vertaling kump. Dat gif
tegenstand. Dan is het oew olde
biebel verhaal neet mear.

Annie kik op de klokke: "Ai ma-
or weet dat wie de tied in de ga-
ten mot holn. Hier Hendrik hef
de klokke een kwartier veur,
maor ok in figuurlij ken zin, met
de tied met gaon mot. Verande-
ring, wat niejs andurven, is neu-
dig anders velieze wie de veur-
lopers, of bunt wie 't jonge volk
al kwiet? Het is altied moeilijk.
Iej weet dai de olden tegen de
heure in striekt, ai met de jon-
gern op stap gaot. Alle vrijwilli-
gers wark en daor drif de karke
op, kump zowat van de olderen."
Gerrad en Hendrik geeft eur ge
liek. Gerrad: "Maor dat is ok zo
biej de voetbal en het dammen
en 't touwtrekken. Een ieder is
te drok of hef gin zin um zich
uut te sloven veur een bestuur
van ne club of vereniging. Er is
te vuile afleiding umme oew ar-
gens to te verplichten en ik zie
dat nog neet better wordn."An-
nie dech dat wiej in Bronck-
horst nog gin klagen hebt:" In
de grote plaatsen is dat nog vul
slimmer. Daor is de samenhang
er neet om een buurtfeest een
bloemencorso of wat dan ok te
maken. Wie holt mekare nog
een betjen an de gange. Wie
stelt er een ear in umme met
naam en faam geneumd te
wordn. Wie kent mekare nog en
unze familie ear is ons wat we
ard.Met ne begraffenisse kump
de ganse gemeenschap. Dan
liekt het soms wel ne grote fami-
lie samenkomst. Biej brood en
koffie en vrogger kreei ne borrel
en soms nog, dan kan t'er heel
gezellig wordn. Daor bliej um-
me biej ons in Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst

€ 5.999,16 voor kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kanker-
bestrijding in Vorden heeft €
5599,16 opgebracht. Wie de col-
lectant heeft gemist kan alsnog
een gift overmaken op giro
26.000 ten name van KWF Kan-
kerbestrijding te Amsterdam.

Met het geld dat door de collec-
tanten opgehaald is, kunnen we
meer onderzoek mogelijk maken.
Onderzoek waarmee betere en
minder ingrijpende behandelin-

gen ontwikkeld kunnen worden.
Waardoor kankerpatiënten en
hun dierbaren veel leed bespaard
kan worden. Kortom, met dit geld
kunnen we steeds meer vooruit-
gang boeken. De KWF-afdeling
Vorden dankt iedereen voor zijn of
haar bijdrage aan de collecte. Voor
meer informatie over KWF Kanker-
bestrijding kan men kijken op
www.kwfkankerbestrijding.nl op
bellen naar 0800022 66 22 (ma-vr.
10.00-12.30/13.30-16.00 uur).

€ 1.269,61 voor kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kanker-
bestrijding in Wichmond/Vler-
akker heeft € 1.269,61 opgebracht
Wie de collectant heeft gemist
kan alsnog een gift overmaken
op giro 26.000 ten name van
KWF Kankerbestrijding te Am-
sterdam.

Met het geld dat door de collec-
tanten opgehaald is, kunnen we
meer onderzoek mogelijk maken.
Onderzoek waarmee betere en
minder ingrijpende behandelin-

gen ontwikkeld kunnen worden.
Waardoor kankerpatiënten en
hun dierbaren veel leed bespaard
kan worden. Kortom, met dit geld
kunnen we steeds meer vooruit-
gang boeken. De KWF-afdeling
Wichmond/Vierakker dankt ieder-
een voor zijn of haar bijdrage aan
de collecte.
Voor meer informatie over KWF
Kankerbestrijding kan men kijken
op www.kwfkankerbestrijding.nl
op bellen naar 0800-022 66 22 (ma-
vr. 10.00-12.30/13.30-16.00 uur).

Zorg voor foliumzuur
bij kinderwens!
Bij Vordense Apotheek krijgen
alle vrouwen van 18 tot en met
40 jaar die de anticonceptiepil
komen halen, vanaf deze week
een folder over foliumzuur
mee.

Foliumzuur, oftewel vitamine Bil,
is belangrijk voor een goede ont-
wikkeling van de ongeboren baby.
Het komt in de meeste voedings-
middelen voor, maar met name in
volkorenproducten, pinda's, ei-
eren, bananen, bladgroenten, bo-
nen en vis. Zwangere vrouwen
hebben echter extra foliumzuur
nodig, met name tijdens de eerste
30 dagen van de zwangerschap.
Aanbevolen wordt om vanaf vier
weken voor de bevruchting tot en
met tenminste acht weken na de
bevruchting elke dag één tablet fo-
liumzuur van 0,5 mg te slikken.

Hiermee wordt het risico op het
krijgen van een kind met een

neuralebuisdefect met 60 tot 70%
verminderd. Een neuralebuisde-
fect is een aangeboren afwijking,
zoals bijvoorbeeld een open rugge
tje. Inmiddels is gebleken dat foli-
umzuuraanvulling mogelijk ook
het risico op andere aangeboren
afwijkingen verlaagt. Het gaat
hierbij om aangeboren hartafwij-
kingen, gespleten lip en gehemel-
te, urinewegafwijkingen en mis-
vormde ledematen.

Uit onderzoek is gebleken dat veel
vrouwen in de vruchtbare leeftijd
helaas niet op de hoogte zijn van
het gebruik van foliumzuur bij
kinderwens. In Noord- en Oost-Ne
derland is daarom een voorlich-
tingsproject gestart. De Vordense
Apotheek neemt hieraan deel.

Door goede voorlichting over foli-
umzuur hoopt de apotheek een
bijdrage te leveren aan het voorko-
men van neuralebuisafwijkingen.

Ziek zijn en thuis sterven
Kan dat?
Een vraag die veel mensen be-
zig houdt. Een wens ook van ve-
len, maar waarbij men zich wel
afvraagt of de naasten, familie
en vrienden, dit aankunnen.

De themamiddag op 7 oktober wil
u behulpzaam zijn om het ant-
woord op deze vraag voor uzelf te
formuleren. De middag wordt ge
organiseerd door Welzijn Ouderen
Vorden en de samenwerkende ou-
derenbonden(SBO-V).

Met behulp van een videofilm ver-
telt Mevrouw M.Hazebroek het
één en ander over palliatieve zorg,
dit is de zorg waarbij heel veel
aandacht is voor goede pijnbestrij-
ding. Daarna zullen de deelne
mende organisaties op het gebied

van thuiszorg, zowel professionele
zorg als vrijwilligersorganisaties,
alsmede instellingen op het ter-
rein van uitvaart en begrafenis
zich presenteren. Na deze presen-
tatie is er volop gelegenheid om in-
dividueel uw vragen te stellen aan
de deelnemers en om informatie
materiaal mee te nemen. De mid-
dag wordt gehouden in het Stam-
pertje (Dorpscentrum)
Iedereen is van harte welkom. De
zaal is ook toegankelijk voor rol-
stoelen.

Heeft u vragen of heeft u proble
men met vervoer, dan kan men
contact opnemen met Welzijn
Ouderen Vorden, tel. 55 34 05.
Voor informatie over aanvangstijd
zie advertentie in dit blad.

Geheugen
Woensdag 29 september a.s.
komt mevrouw Nieuwenhuis
uit Eerbeek met een lezing over
het "geheugen", een prima the-
ma voor senioren.

Aanvang is weer om 14.30 uur en de
middag duurt tot ca. 1630 uur, in
het St.Ludgerusgebouw in Vierak-
ker. Bij deze heten we alle senio-
ren/60+'ers natuurlijk van harte wel-
kom om er bij te zijn, het is altijd
leerzaam en/of gezellig, denk maar
aan onze feestavond in augustus.



Zaterdag 2 oktober
10.00-1 5.00 uur

hondentrimster

13.30-1 5.00 uur

dierenarts
«fl@QQ

V.O.F.
Weenk-ter Maat

Stationsweg 16
Tel.(0575)551583
VORDEN

•KKRAU

De juridisch specialist voor deze regio.

Betrouwbaar en betaalbaar.

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

Voor nformatie /ie:
www.hofinans-iuridisch-advicshurcau.nl
infcXt/ihoi'mans-iuridisch-adviesbureau.nl
Telnr: 06-2002 0186 (maandag gehele dag, di. t/m do na 18.00 uur).

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaas/innen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

H. van Bramerenstraat 11
7251XH Vorden

Tel. 06 - 47 88 66 75

Volwassen knippen
Kind knippen
Pony knippen

Permanent
Deel permanent
Coupe soleil
Highlights
Verf
Verf + coupe soleil

€12.-
€9,-

€45.-
€36.50
€20.50
€11,50
€20.50
€25-

€12,50
€12.50
€50.-

Erkende Dierenspeciaalzaal Trimsalon Molenkamp biedt u op
350 m2 een ruime keus voor uw hobby's

Waarom komt men van ver bij ons??
Kom dat zelf eens bekijken!!

Knip deze advertentie uit en ontvang
20% korting op uw aankopen

(geldt niet voor voeders)

Dierbaar

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon
MOLENKAMP

Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem - Tel.: 0314-621735
www.dierenspeciaalzaak.com / www.hondenbrillen.nl

DINSDAG T/M ZATERDAG

Na het succes van onze fruitvitaminentas
nu een groente pakket voor dezelfde prijs!

1 rode kool
1 witte kool
1 spitskool
1 kilo winterpeen
1 kilo uien c A A
Samen voor € «JP • \f \f
en uw groenteman doet er nog eens
GRATIS een komkommer bij!

Nieuwe oogst Cox Orange

2 kilo nu € l • 3 W

Bildtstar vastkokende aardappel

2 CA• J W
^ _ . _ _ . . _ _ -^

, -*
Klein

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

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES

De salade van de week!

WALDORFF SALADE
250 gram NU

€1.50
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

AARDAPPELGRATIN
500 gram

c1.75
Dagelijks snijden wij een heerlijke

fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!

Rust in mijn kop!
... met kapsalonautomatisering van Da Vinci

Abonnement op PC-Coiffure €45,- per maand:

* Kassa & Kaartenbak
* Voorraad
* Management & Marketing

Incl. * Omzetvergelijking
* Basiswebsite
* 100 Haarpuntenpassen

Eén keer €475,- (of 12 x €47,50) voor een instructie in uw
salon en het programma gevuld met uw salongegevens.

Speciale kassacomputer voor €86,- per maand.



Hamza Sahin, eigenaar jubilerend "Asya"- restaurant

"Onze formule: kwaliteit, service,
hygiëne en bovenal betrouwbaar"!

Eigenaar Hamza Sahin

Hamza Sahin is een druk bezet
baasje en dan in positieve zin
bedoelt. Als eigenaar van het
"Asya- restaurant" in Vorden en
Hengelo, is hij momenteel druk
in de weer met een derde res-
taurant dat hij "elders" in de re-
gio in 2005 wil gaan openen. Hij
wil nog niet zeggen waar, want
je moet in dit stadium niemand
wijzer maken, zo is zijn devies.

"In ieder geval heb ik wel een "der-
de gat" in de markt ontdekt", zo
zegt hij geheimzinnig lachend.
Voorlopig eist het restaurant aan
de Bleekstraat in Hengelo zijn

meeste aandacht op. "Wij zijn
daar volop aan het verbouwen, het
wordt een pand met een opper-
vlakte van 200m2. Wanneer het
eind van dit jaar klaar is, biedt het
plaats aan circa 85 personen", zo
zegt hij trots. En bovenal is hij
trots op het feit dat hij binnenkort
met zijn restaurant in Vorden het
10 jarig bestaan gaat vieren!

hi 1994 is Hamza op persoonlijke
titel in diverse plaatsen in Oost Ne
derland op zoek gegaan om te kij-
ken of er mogelijkheden waren
om een pizza restaurant te begin-
nen. Hamza Sahin: " Een onder-

zoek in 22 plaatsen, waaronder
Vorden. Na de enquête viel mijn
keus inderdaad op Vorden. Ik kon
hier aan de Zutphenseweg een
pand huren. Horeca Nederland gaf
mij weinig kans van slagen. Toch
ben ik erin gesprongen en met suc-
ces. Ik heb er nooit spijt van gehad,
integendeel. Wij hebben hier in-
middels een vaste klantenkring
van circa duizend personen opge-
bouwd. Dat varieert van klanten
die drie keer in de week komen of
pizza's laten bezorgen, of klanten
van bijvoorbeeld eens per maand.

Waar ik blij mee ben is, dat ze te

rug komen. Je moet de klant ook
niet voor de gek houden, zoals dat
na de invoering van de euro in tal
van horecabedrijven is gebeurd.
Wij hebben de prijzen altijd op
een normale manier gehanteerd
en alleen de index toegepast," zo
zegt hij. Sahin wijst in dit verband
op een ander aspect van zijn suc-
cesformule. Zegt hij:" Onze kracht
is betrouwbaarheid en kwaliteit.
Wij onderscheiden ons in product,
in service en vooral de hygiëne.
Dat laatste is een heel belangrijke
factor. De Keuringsdienst voor Wa-
ren, komt hier regelmatig binnen.
Ik krijg steeds complimenten voor
de wijze waarop wij hier werken.
En daar ben ik best trots op. Ik be
treur het dat dit in de pizza bran-
che in Nederland niet overal het
geval is. Keuring of geen keuring je
moet gewoon zelf zorgen datje al-
les prima voor elkaar hebt", zo
zegt Hamza Sahin.

BESTE PIZZABAKKER
VAN NEDERLAND
En over kwaliteit gesproken. In
2002 werd het "Asy- reastaurant"
in Vorden uitgeroepen tot de beste
Pizza- bakker van Nederland. En
wel in de categorie "De origineel-
ste pizza". De pizza, gebakken
door zijn naaste medewerkster
Urada kreeg de naam "Pizza
Light", een pizza, de naam zegt het
al, met zo min mogelijk calorieën.
Een bokaal zo groot als een Euro-
pacup viel "Asya" ten deel. Op on-
ze vraag of Urada door haar suc-
ces, wellicht door de concurrentie
is weggekocht, moet Hamza la-
chen. " Natuurlijk heeft zij aanbie
dingen gehad. Ze heeft er niets op
uit gedaan, omdat ze zich prima
bij ons op haar gemak voelt en wij
zijn natuurlijk heel erg blij met
haar". Trouwens de " Pizza Light"
heeft wel de verkoop gestimu-
leerd, zo zegt Sahin.

Na het succes van 2002 heeft het
bedrijf zich niet meer voor een
wedstrijd ingeschreven." Prachtig,
zoals het is gelopen maar je moet
altijd stoppen op je hoogtepunt"

zo zegt hij gekscherend om vervol-
gens weer heel serieus op het vak
van pizzabakker in te gaan. Zelf
bakt hij ook nog steeds, niet meer
zoveel als vroeger. Dit vanwege het
management van zijn twee restau-
rants en de (toekomstige) derde! In
totaal staan er 16 personen (vaste
krachten en parttimers) op de
loonlijst.

Asya- restaurant heeft elke maand
naast de "normale" pizza' s, steeds
drie pizza' s c.q. gerechten in de
aanbieding die nieuw zijn. Hamza
Sahin: " Wij bieden ze tegen een
stuntprijs aan. Ik vraag aan mijn
klanten wat ze er van vinden. Aan
de hand van die gegevens kan ik
de smaak van de consument bepa-
len. Datzelfde geldt bij de catering.
Wanneer mijn klanten bijvoor-
beeld in die maand drie keer de
zelfde pizza bestellen, spreekt dat
voor zich. Voor mij is het een leer-
stof. Producten uit de genoemde
aanbiedingen die goed "lopen" ko-
men in een later stadium (hetzij
een half jaar of een jaar later) wel
op "herhaling" terug.

Op de menukaart van het restau-
rant prijkt een grote variatie aan
pizza' s. "We gebruiken circa 20
tot 30 verschillende soorten pizza-
kaas. Bijna alle ingrediënten voor
de pizza' s worden speciaal door
de groothandel aan mij geleverd".
Wat zo leuk is in dit vak, je weet
nooit precies wanneer de consu-
ment komt. De ene keer denk je,
het wordt een rustige week en dan
blijkt het juist een drukke week te
worden. In de zomerdag weet je
dat er veel toeristen komen. Veelal
geen extra omzet, want juist in die
periode zijn veel van je vaste klan-
ten met vakantie. Dat houdt el-
kaar qua omzet zo' n beetje in
evenwicht. De komende tijd ver-
wacht ik overigens wel meer klan-
ten. De consument zal het via di-
verse aanbiedingen merken dat
wij hier tien jaar bestaan, want
één ding is zeker, jong of oud, ze
lusten allemaal wel een pizza", zo
zegt Hamza Sahin vol overtuiging.

Dianne Mombarg
schutterskoningin linde

Dianne Mombarg is er de afge-
lopen vrijdagavond in geslaagd
om tijdens de jaarlijkse "Linde
se Feesten"de vogel naar bene-
den te halen, zodat zij zich voor
een jaar de Schuttterskoningin
van Linde mag noemen.

Bij het vogelgooien werd Berdie
Tolkamp winnares en kreeg zij de
fraaie titel "Knuppelkoningin van
Linde". Zaterdag middag speelden
zich de festiviteiten af nabij de lin-
dese Molen, er werd begonnen
met de huldiging van de nieuwe

Schutterskoningin en Knuppelko-
ningin. Speciaal voor hen presen-
teerde Herbert Hulstein het oude
vaandel. Henk Nijland zwaaide het
ten teken dat de volksspelen offi-
cieel waren begonnen. De muziek-
vereniging "Sursum Corda "was de
gehele middag aanwezig om de
feestvierders met vrolijke muziek
te vermaken.

De toneelvereniging "Linde "on-
der regie van Henk Broekgaarden
deed donderdag avond al van zich
spreken .In een goedgevulde feest-

tent werd het blijspel "Woar een
wil is ...." opgevoerd. Aan dit stuk
werkten mee: Henk Sleumer, Jan-
nie Tuinman, Anja Bosch, Jan
Bosch, Herbert Hulstein, Bastiaan
Meijerink, Janny Haaring, Antwan
Havekes, Netty Arfman en Dianne
Mombarg.

Zij werden ondersteund door souf-
fleuse Annie Ruiterkam. De grime
werd gedaan door Ina Wesselink
en Genie Berenpas, het decor is
verzorgt door Erik Ruiterkamp en
Roelof Knoef.

Ook vond op de donderdag avond
de huldiging plaats van de erele
den te weten G.Bloemendaal, H.
Havekes, H. Berends, H. Weenk, E.
Wasseveld, W. Nijland en K. Hiet-
brink. G. Berends werd bedankt
omdat hij dit jaar al 25 jaar com-
missielid is. Een speciaal woord
van dank ging uit naar Burgemees-
ter en Wethouders, voor alle jaren
dat zij aanwezig waren op het Lin-
des feest. Aan hun werd een ge
dicht, geschreven door Jopie Hul-
stein genaamd "Een goede reden,
voor tevreden", aangeboden.

Zaterdagavond werd het "Lindes
Feest" besloten met een spette
rend dansfeest in de feesttent on-
der begeleiding van de band "Fla-
mongo's".

UITSLAGEN ZIJN ALS VOLGT:
Vogelschieten
Romp: Dianne Mombarg

(Koningin)
Kop: Marco Arfman
Rechtervl.: Gerard Lenselink
Linkervl.: Gerrit Enzerink
Staart: Wouter Pelgrum

Vogelgooien
Romp: Berdie Tolkamp

(Knuppel koningin)
Kop: Mini Sleumer
Rechtervl.: Jannie Tuinman
Linkervl.: Bianca Walgemoed
Staart: Joke Harmsen

Kegelen
1. Arne Koning; 2. Arne Koning; 3.
Christiaan Knoef; 4. Erik Bouw-
meester; 5. Erik Pardijs; 6. Derk
Nijenhuis

Sjoelen
1. Gerdien Enzerink; 2. Henny Ko-
ning; 3. Henk Monbarg; 4. Gerard
Bloemendaal; 5. Wendy Wasseveld;
6. Michel Oldenhave

Boemerang bowling
1. Erik Hulstijn; 2. Wilbert Enze
rink; 3. Erik Ruiterkamp; 4. Martin
Roeterdink; 5. Annet Grooters; 6.
Linette Roeterdink

Dogkarrijden
1. Ingrid Huurneman; 2. Gerrie
Nijenhuis; 3. Annemarie van de Pe
ijl; 4. Petra Bosch; 5. Mimie klein
Bramel; 6. Hentiette Fokkink

Gaveldarten
1. Annie Ruiterkamp; 2. Jan Kor-
negoor; 3. Johan Lenselink; 4. Mi-
nie Meijerink; 5. Martin Roeterd-
ink; 6. Martin Roeterdink

Tolrace baan
1. Yvonne Koning; 2. Nicolet Jager;
3. Martin Roeterdink; 4. Joke
Harmsen; 5. Joke Harmsen; 6. Erik
Hulstijn

Rol de bal
1. Yvonne Koning; 2. Yvonne Ko-
ning; 3. Wendie Nijland; 4. Jannie
Tuinman; 5. Anabel v. Veen; 6. Jo-
landa Bloemendaal

Schijfschieten
1. Martin Roeterdink; 2. Harry Len-
selink; 3. Martin Roeterdink; 4.
Harry Lenselink; 5. Jan Lenselink;
6. Gerrit Uilenreef

Geluksbaan
1. Max Kleine; 2. Petra Bosch; 3.
Peggy Nosek; 4. Jan Lenselink; 5.
Harry Lenselink; 6. Gerrit Hiet-
brink

Ballero
1. Jopie Hulstijn; 2. Annet Bloe
mendaal; 3. Dika Harmsen; 4. Ger-
rit Nijenhuis; 5. Gerdien Enzerink
6. Alie Schouten

Pony
l.J.W. Nijland



DE MARKT. VAN ALLE /MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ROOMBOTER

BANKET-
STAVEN

2 VOOR

ALLE
SOORTEN
BROOD

(IP.U.V. Brood van Toen)

3 VOOR

300
f

SPECULAAS
GEVULDE
KOEKEN

10 VOOR

SURINAAMSE
BROODJES
NU 10 STUKS

Fruithandel F. Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

ELSTAR APPELS OF ^ c

CONFERENCE PEREN ikglfc
98

HOLLANDSE MALSE
SLABONEN 1 kg

50

HOLLANDSE PRACHT
BOSPEEN

50

GROTE MAAT
NEW SEALAND
ZESPRI KIWI'S 10 STUKS 1

98

BILDTSTAR
AARDAPPELEN 10 kg2;50

Bloemen en planten
DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

20 ROZEN

2 MINI CYCLAMEN

BOLCHRYSANT

10 WINTERVIOLEN

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

RUNDERBLOEMSTUK
KLASSESTUK
MAGER RUNDVLEES
500 gram

RIB-HAAS
KARBONADE
500 gram

BALKENBRIJ
500 gram

BOERINNEN-
SCHNITZELS
PANKLAAR
500 gram

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038)37641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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

ZEER VOORDELIG,

GOED EN

SNEL d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



Dierenfeestweek bij Welkoop PCOB-afdeling hield lezing over
het ophalen van herinneringen

Evenals bij alle andere Wel-
koopvestigingen in deze regio
wordt er deze week bij Welkoop
Vorden een Dierenfeestweek ge-
houden. Zo zijn er op zaterdag 2
oktober een hondentrimster en
een dierenarts te gast aan de
Stationsweg 16. Verder kunnen
kinderen van maandag 27 sep-
tember tot en met zaterdag 2
oktober bij Welkoop Vorden
meedoen aan een Spoorzoeker-
vragenspel waarmee leuke prij-
zen te winnen zijn.

In het kader van het Spoorzoeker-
vragenspel zijn er verspreid over
de winkel tien pootsporen van die-
ren te vinden waaraan enkele vra-
gen zijn gekoppeld. Het is de be-

doeling dat de antwoorden bij de
kassa worden ingeleverd. Voor elk
kind ligt daar een leuke attentie
klaar. Daarnaast maken ze kans op
één van de vele prijzen die de Wel-
koop in het kader van Dierendag
weggeeft. Ook kan er bij de kassa
een kleurplaat worden afgehaald.

De hoofdprijs van deze landelijke
kleurplatenactie is een skelter
maar kinderen maken ook kans op
een abonnement naar keuze op de
Donald Duck, Tina, Bobo of Sesam-
straat.

Het hoogtepunt van de Dierenfees-
tweek bij Welkoop Vorden wordt
ongetwijfeld de zaterdag. Honden-
trimster Cristel Geerligs uit Ruur-

lo is de hele dag te gast en zal di-
verse demonstraties geven. Verder
houdt dierenarts Arjen den Hertog
's middags 'spreekuur' en beoor-
deelt hij de huisdieren van klan-
ten op gezondheid en conditie. In
verband met de verwachte drukte
kunnen klanten zich hiervoor van-
af woensdag 29 september al aan-
melden bij de kassa zodat op de
dag zelf geen wachttijden ont-
staan.

Verder is bij Welkoop Vorden de
nieuwe collectie winterkleding
binnen en zijn er weer volop
bloembollen. In verband met weg-
werkzaamheden is de Stationsweg
momenteel alleen bereikbaar van-
af de rotonde.

De PCOB afdeling Vorden hield
een goed bezochte middagbij-
eenkomst met als thema "Het
ophalen van herinneringen".
Voorzitter Jan Olthaar kon op
deze eerste bijeenkomst na de
vakantieperiode een groot aan-
tal belangstellenden welkom
heten. In het bijzonder de in-
leidster voor deze middag me-
vrouw Thico van Noort-Wiersin-
ga uit Putten.

Zij begon haar interessante lezing
met herinneringen of "beleefd ver-
leden" met het gedicht "Toen was
geluk heel gewoon" uit 1948 van
Koot en De Bie. Iedereen denkt
soms met weemoed of nostalgie te
rug aan de tijd van vroeger. Veel
beelden van vroeger zijn echter
zoek geraakt, ook door geestelijke
achteruitgang van oudere men-
sen. Zij het een aantal oude voor-
werpen zien, zoals een kruik, kof-
fiemolen en oude kinderboeken.
Eén van de aanwezigen kwam
spontaan met een gedicht over de
koffiemolen.
Toch kan het schrijven van een "le-
vensboek" eenzame mensen of
mensen in een Verpleeghuis hel-
pen hun gevoel van eigenwaarde
te versterken. Ook kunnen nega-
tieve ervaringen positief worden
verwerkt. De gezamenlijke kerken
hebben voor het samenstellen van
een levensboek een project ge
maakt met het oog om de een-
zaamheid te bestrijden.

De inleidster liet als voorbeeld een
levensboek zien ter gelegenheid
van de 90-ste verjaardag van haar
moeder. Dit was een belangrijk do-
cument voor de kinderen en klein-
kinderen om te zien wie hun moe
der was en onder welke omstan-
digheden zij heeft geleefd. Aan
"gekend worden"heeft ieder mens
behoefte. Daarom is een naam
voor ieder mens belangrijk. Zij ver-
telde het gedicht "een naam van
Ida Gerhard.

Hierna werden de aanwezigen in 4
groepen verdeeld en wisselden
met elkaar van gedachten over de
jeugd, de lagere school, de oorlogs-
jaren en de zondagservaringen.
Dit ontlokte bij elke groep veel
herinneringen van weleer. Opge
merkt werd dat het erg belangrijk
is bij oude foto's de namen te ver-
melden, zeker voor het nageslacht.
De voorzitter was de tolk van de
aanwezigen de inleidster hartelijk
te bedanken voor het gebodene,
waardoor het een geslaagde bij-
eenkomst was geworden.

Verder wees hij op de komende bij-
eenkomsten op 7 oktober a.s over
"ziek zijn en thuis sterven , kan
dat?" door de SWOV samen met de
Ouderenbonden en op vrijdag 14
oktober over de Europese tuinen,
gezamenlijk van de ANBO en
PCOB. Beide bijeenkomsten vin-
den om 14.00 uur plaats in het
Stampertje (Dorpscentrum).

KWF Kankerbestrijding
zoekt collectanten
Iedereen kan iets doen tegen
kanker. Gewoon, door een paar
uur te gaan lopen als collectant,
in de collecteweek van KWF
Kankerbestrijding.

Met het geld dat onze collectanten
ophalen, kunnen we meer onder-
zoek mogelijk maken. Met dit on-
derzoek kunnen betere en minder

ingrijpende behandelingen ont-
wikkeld wórden. Wie zich als col-
lectant wil inzetten of meer infor-
matie wil over het collecteren kan
bellen met A. de Vries, Hoetinkhof
51, tel. 55 19 41 of H. Wichers, Hoe
tinkhof 49, tel. 55 23 07.

Meer informatie staat ook op
www.kwfkankerbestrijding.nl

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

Namens onze passagiers: hartelijk dank.

www. ietsdoenvoordezonnebloem.nl

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

KEUZE UIT:

Dunne Franse FRIET
Standaard FRIET

Dikke Vlaamse FRIET
Aardappelschijfjes en
Aardappelkroketjes

2e SLIGRO-PLAZA AKTIE
50.000 dozen snacks extra ingekocht voor al
onze 250 cafetaria's voor de maand oktober.

DE GEHELE MAAND OKTOBER:
Bij aankoop van een gezinszak friet:

FRIKANDEL EN KROKET € 0,60
BAMI EN NASISCHIJF € 0,70
FRIKANDEL SPECIAAL € 1,00
KAASSOUFLÉ

2 HALEN, 1 BETALEN
(zie coupon maandfolder)

ALS EXTRA DOEN WIJ ER NOG GRATIS
EEN BEKER FRITESSAUS BIJ!!

(de eerste honderd afhalers krijgen ook
nog een blikje light frisdrank.)

Alle dagen geopend, nu ook dinsdag open!
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Zondag 3 oktober

5-gangen buffet
met keus uit ongeveer
40 gerechten
inclusief 1 consumptie €

Voor reserveringen: tel. (0575) 43 13 36.

maandag, woensdag en donderdag

3-gangen keuzemenu
inclusief 2 consumpties.
U kunt zelf uw menu samen-
stellen uit meer dan 30 voor-/
hoofd-/nagerechten €

Voor reserveringen: tel. (0575) 43 13 36.

RESTAURANT

19550

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel.(0575)431336
E-mail: info@heteethuus.nl

7 OKTOBER
van 14.00 tot 16.00 uur

Themamiddag over

"Ziek zijn en thuis sterven.
Kan dat?"

HET STAMPERTJE (Dorpscentrum)

Toegankelijk voor een ieder
die belangstelling heeft.

De kleine adverteerder
blijft belangrijk!

Daarom wordt een
weekblad 'echt' gelezen.

AUTOMATISCHE GARAGEDEUREN:
^INBRAAKVEILIG, FRAAI EN STERK

Streek Lochem
heeft automatische garagedeuren

voor alle denkbare toepassingen.

Kies voor het model, het materiaal,

de stijl én de kleurstelling, passend

bij uw enkele of dubbele garage.

U kiest ook voor comfort,

zekerheid, kwaliteit

'n een veilig gevoel!

DE NOVOPORT-GARAGE-

DEUREN BIEDEN TAL VAN

EXTRA OPTIES/VOORDELEN:STRccK DAGLICHTVENSTERS-LOOP-

DEUREN, RUIMTEBESPARENDE

CONSTRUCTIE, OPVALLEND

LAGE AANSCHAFPRIJS

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

Aalsvoort16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
N KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

Streek Lochem
heeft al het betere hout en
de juiste bouwmaterialen
die u nodig heeft voor alle
denkbare bouwklussen,
groot en klein. Profiteer nu
van de gedegen materiaal-
kennis en de opvallend
lage materiaalprijzen.

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

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338
www. streekbouwmaterialen.nl

Aanbieding
Gewolmaniseerd
tui n hout
Kopmaat
19x 145mm
per meter nu €

Wereldwinkel Vorden
is verhuisd naar Kerkstraat f

Met dank aan:

Fa. Barendsen
Fa. Berentsen

Helmink Meubelen
Fa. Ruiterkamp

Camping de Kleine Steege
Klussenbedrijf Schotsman

Fa. Spiegelenberg
Theetuin de Peppel
Fa. W. Kronenborg

M. Wolsink

En natuurlijk alle handen, hoofden en schouders
die ons bijgestaan hebben, onze donateurs,

klanten en oud-medewerkers!

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

A WERELD
f AJ; WINKEL
V. 9? van en v o o r w e r e hvan en v o o r w e r e l d b u r g e r s

Vereniging voor protestants-christelijk onderwijs te Vorden

Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging voor protestans-christelijk
onderwijs u uit tot het bijwonen van de

LEDENVERGADERING
Deze zal gehouden worden op dinsdag 12 oktober
in de gemeenschapsruimte van de basisschool "het Hoge"
Aanvang 19.45 uur

AGENDA
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 6 oktober 2003.
3. Jaarverslag van de basisschool 'Het Hoge".
4. Finacieel verslag.
5. Ingekomen stukken.
6. Verkiezing leden van het schoolbestuur.(zie onder a)
7. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR).
8. Jaarverslag van de oudercommissie(OR)
9. Verkiezing van de oudercommissie (zie onder b).

10. Rondvraag.
11. Korte pauze.
12. Harry Hendertink en Jenny Nijsink gaan uitleg geven over "Adaptief

Onderwijs".
13. Sluiting

a. Aftredend en niet herkiesbaar is Karin Heij. Het bestuur is nog zoekende
naar een nieuwe kandidaat.

b. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Irma Heijink en Ariëtte de Hart.
De oudercommissie stelt voor om Ria Gerderz, Anita Wensink en Christi-
ne Klein Brinke als nieuwe leden te benoemen.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de keisdatum kunnen tenminste 5 kiesgerechtigde
personen
namen van tegenkandidaten inleveren. Deze kandidaten moeten schriftelijk
met hen kandidatuur instemmen.

Namens het bestuur,
Karin Heij (secretaris)
p/a Het Hoge 36, 7251XX Vorden

Christofffel
vlaai

klein

groot

Deense Vlin-
ders

Australisch
Oogstbrood

Een brood vol vitaminen

en paarse tarwe.

Het is een cholesterol-

verlagend brood.

Bij aankoop van een Australisch Oogstbrood maakt u kans op 1 van 10
VlP-arrangementen van Burgers Zoo voor 4 personen!

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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



Univé verrast winnaar Bumperkleven:
verkeersagressie nummer twee

In het kader van haar 110-jarig
bestaan biedt Univé Oost gedu-
rende het gehele jaar diverse
aantrekkelijke acties. Ook po-
tentiële klanten van Univé Oost
plukken daar de vruchten van:
ze maakten kans op een geheel
verzorgd weekend naar Parijs
voor twee personen ter waarde
van € 500,=.

Wie bij Univé Oost tussen 7 juni en
15 augustus een doorlopende reis-
verzekering afsloot, maakte kans
een weekend naar Parijs te win-
nen. De prijs omvat twee over-
nachtingen in een hotel, inclusief
ontbijt en twee drie-gangen-diners
met wijn en koffie in een gezellig
Frans restaurant. Ook de reis per
Thalys is inbegrepen.

PRIJSUITREIKING
Onlangs is uit alle aanvragers van
een doorlopende reisverzekering
een winnaar getrokken. De geluk-
kige is H. Loman. Hij kreeg op 20
september uit handen van E.G.J.
ter Beest van Univé Oost de prijs
uitgereikt. Bijgevoegde foto toont
de overhandiging aan de gelukki-
ge winnaar. "Wij feliciteren de
winnaar van harte en wensen hem
uiteraard veel plezier tijdens zijn
verblijf in Parijs", zegt dhr. Ter
Beest van Univé Oost.

ONTSTAAN UNIVÉ OOST
Univé Oost bestaat uit vier kanto-
ren in Markelo, Ruurlo, Lochem en
Delden en is in 2000 ontstaan uit
een fusie tussen Univé Gelre en
Univé Hof van Twente.

De voorlopers daarvan zijn echter
opgericht in 1894, waardoor Univé

Oost nu in 2004 haar 110-jarig be-
staan viert.

Gedurende het gehele jaar kan ie
dereen die bij Univé Oost een ver-
zekering afsluit of een offerte aan-
vraagt, profiteren van diverse ac-
ties die in het kader van het jubi-
leumjaar worden gehouden.

Leden Paardentoerisme brengen bezoek
aan stal Ljönshjartashof
Diverse leden van de Vereni-
ging Paardentoerisme hebben
vorige week een bedrijfsbezoek
gebracht aan stal Ljönshjartas-
hof van Gerard en Wilma ter
Schure aan de Nieuwenhuis-
hoekweg in Ruurlo. Gerard en
Wilma ter Schure zijn sinds een
aantal jaren lid van de Vereni-
ging Paardentoerisme dat in
het voorjaar van 1999 werd op-
gericht. De vereniging onder
voorzitterschap van Ruurloër
Gerrit Dijkman streeft ernaar
dat ruiters en menners routes
kunnen rijden in de zeer aan-
trekkelijke gebieden.

In en rond de voormalige lig-
boxenstal van de familie Bats ver-
zorgen Gerard en Wilma ter Schu-
re in stal Ljönshartashof sterk voor
de individuele benadering van
paard en ruiter. Daarnaast kunnen
lessen en buitenritten worden ge
maakt en heeft men de beschik-
king over diverse pensionstallin-
gen voor paarden. Tevens houdt
het tweetal zich bezig met het af-
richten en het trainen van IJslan-
ders en andere gangenpaarden.
Ljönshjartashof betekent in het IJs-
lands 'Leeuwenhart'. Gerard ter
Schure maakte tijdens het bedrijfs-
bezoek de aanwezigen duidelijk
dat men zeer gericht kiest voor de
individuele benadering van paard
en ruiter. Ter Schure: "IJslandse
paarden zijn onze specialiteit. Wij
geven lessen aan bij voorkeur klei-
ne groepen en verzorgen lessen
voor beginnende ruiters, en voor
diegenen die meer uit hun IJsland-
se paard willen halen." Gerard en
Wilma die zelfde beschikking heb-
ben over vijf IJslanders hebben
zich gespecialiseerd in het beleren
en trainen van de IJslanders in
hun speciale gang, de tolt. "Maar
ook andere paardenrassen met
aanleg voor 'tolt' kunnen bij ons
een opleiding krijgen. Zo hebben
we ook goede ervaringen met töl-
tende harddravers. Ook organise-
ren wij doelgerichte weekeindcur-
sussen met internationaal beken-
de gastdocenten en bieden we ge-
legenheid tot stalling aan, ook aan
rondtrekkers of vakantiegangers
voor een of enkele dagen. Vlakbij

ons bedrijf vindt men gelegenheid
tot overnachtingen (hotel of cam-

En als men bijzondere wensen
heeft zullen we ons best doen
daaraan te gemoed te komen", zo
verklaarde Gerard ter Schure tij-
dens het bedrijfsbezoek terwijl
Wilma in de buitenbak een de-
monstratie gaf met een van haar
vijf IJslanders (zie foto). De belang-
stelling voor het bedrijfsbezoek
die de Vereniging Paardentoe-
risme had georganiseerd viel voor-
zitter Gerrit Dijkman wat tegen.
Naast stal Ljönshjartashof werd
ook een bezoek gebracht aan de
Western Riding Achterhoek van
Sylvia Pardijs aan de Slootsdijk in
Ruurlo.

De Stichting Hippisch Toerisme
Nederland heeft in de afgelopen
jaren door de mooiste delen van
Nederland routes voor ruiter en
koetsier uitgezet. Vanzelfsprekend
ook in de Achterhoek. Verschillen-
de Ruurlose ondernemers hebben
zich aangesloten bij de Vereniging
Paardentoerisme als aftakking van
deze landelijke vereniging. De uit-
gezette routes starten en eindigen
meestal bij een manege of een
toeristisch bedrijf met stalling- of
verzorgingsmogelij kneden voor
paarden. Deze bedrijven zijn be-
halve start- en eindpunt uitermate
geschikte pleisterplaatsen. Er zijn
maneges met dressuur, springles-

sen en of western ridinglessen en
bedrijven die buitenritten of zelfs
trektochten verzorgen met ver-
maak voor kinderen, zuivelboerde-
rijen, kampeerterreinen en biolo-
gische boerenbedrijven. Kenmerk
is dat hier altijd op een verant-
woorde wijze met paarden wordt
omgegaan.

De Vereniging Paardentoerisme
heeft alle deelnemende bedrijven
vooraf gekeurd en hen van het
logo van de vereniging voorzien.
Bovendien liggen er aan bijna elke
route verschillende door de vereni-
ging erkende pleisterplaatsen. De
meeste ruiterroutes zijn van dui-
delijke routebordjes voorzien. Er is
keus uit routes voor een tocht van
een tot twee uur. Maar ook kan
men kiezen voor een halve of een
hele dag paardrijden. Diegene die
een meerdaagse trektocht met
overnachtdichtingen op verschil-
lende plaatsen wil maken kan ook
in de Achterhoek terecht. Zeker is
dat de routes door de prachtige na-
tuur voeren, veelal over bospaden
en zandwegen en dat er onderweg
voldoende stalling- en verzorgings-
mogelij kheden zijn. Het aantal
deelnemende ondernemers dat
zich aansluit bij de Vereniging
Paardentoerisme groeit dan ook
nog steeds. Voor meer informatie
over de routes zie wwwJiippisch-
toerisme.nl en de deelnemende be-
drijven www.paardentoersime.nl

EN DE NUMMER ÉÉN IS...
Bumperkleven, het dicht op de
voorganger rijden is gevaarlijk.
Maar het wordt ook vaak als
agressief ervaren. Bumperkle-
ven is dan ook verkeersergernis
nummer twee. Wat zou dan
nummer één zijn?

BUMPERKLEVEN
Dicht achter iemand anders rij-
den, "bumperkleven", is gevaar-
lijk. Je beperkt je eigen uitzicht en
kunt dus niet anticiperen op on-
verwachte ontwikkelingen vóór je
op de weg. Bovendien heb je, als je
voorganger plotseling remt, vaak
niet meer de tijd om te reageren,
en voor je 't weet zitje er bovenop.
Bumperkleven is dus gevaarlijk.
Maar bumperkleven is voor de
voorligger ook buitengewoon hin-
derlijk. Die voelt zich opgejaagd
en bedreigd. Als hij plotseling zou
moeten remmen...

NUMMER ÉÉN...
Rest de vraag wat er dan nog erger-
lijker is dan bumperkleven. Dat is:
als anderen onnodig links blijven
rijden. Ze houden het verkeer
daarmee op en veroorzaken

daardoor grote ergernis bij de
achterliggers. Die ergernis leidt
weer tot eigen agressief gedrag zo-
als bumperkleven, en zo is het
kringetje weer rond: ergernis
nummer één leidt tot ergernis
nummer twee.

FIKSE BOETES
De politie houdt rekening met zo-
wel de ergerlijkheid als de gevaar-
lijkheid van agressief gedrag in
het verkeer. Onnodig linksrijden
wordt beboet met een bedrag van
95 euro. Bumperkleven is nog veel
gevaarlijker, en wordt bovendien
gevaarlijker naarmate je dichter
op de voorligger rijdt en de snel-
heid waarbij het gebeurt hoger is.
Dat komt tot uiting in het boetebe-
drag. Bumperkleven tot 80 km/u
kost 145 euro, en 215 als je op min-
der dan drie meter van je voorlig-
ger rijdt. Boven de lOOkm/u wordt
dat meteen al 320 euro, en zelfs
400 euro als je boven de 100 op
minder dan drie meter van je voor-
ligger rijdt. Niet alleen gevaarlijk
en hinderlijk dus, dat bumperkle-
ven, maar ook duur.
Nadere informatie vind men op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl

Samenwonen goed geregeld!
U houdt van elkaar, maar wilt niet trouwen en toch uw zaken goed regelen.
De wet regelt daar niets over, dus zult u het zelf moeten vastleggen.
Tap Tromp van Hoff notarissen helpt u hierbij. Het eerste adviesuur is gratis!
Kijk ook op www.tthnotarissen.nl.

^^

Lochem.Tel.: 0573-298 398. Zutphen.Tel.: 0575-584 584

Wederom spetterende Superavond in Witkamp

The Gibson Brothers en
Papa di Grazzi speciale gasten
Al jaren organiseert Witkamp
in Laren (Gld.) met veel succes
de Superavond. Voor een vaste
all-in prijs per persoon wordt er
een avond topentertainment
geboden met heerlijk eten en
drankjes. Dit verdeelt over vier
zalen met voor ieder wat wils én
voor zowel jong als oud. De
Superparty is een prima gele-
genheid voor bedrijven, vrien-
dengroepen en verenigingen
die eens wat anders willen op
hun jaarlijkse uitje. De datum
voor deze editie is vrijdag 5 no-
vember.

Ook dit jaar heeft Witkamp weer
een topprogramma voor je in pet-
to. Grote trekkers op deze editie
van de Superavond zijn dé Discot-
opper The Gibson Brothers, super
showorkest Papa di Grazzi, de Ha-
zes act Lesley Williams en Kees Ou-
wejan & Makkers. In de grote Ba-
lustradezaal verzorgt show- en
dansorkest Papa di Grazzi voor de
muzikale invulling. Naast dat deze
band muzikaal perfect is, is ook
het showelement bij Papa di Graz-
zi van groot belang. Zo heeft de
band, net als de Crazy Piano's,
twee grote vleugels op het podium
waarop superlenige danseressen
hun kunsten zullen vertonen. Ook
wordt er van een paal gebruikt ge
maakt bij de danscapriolen van de-
ze bloedmooie dames. Daarnaast
heeft de band een prima blazers-
sectie, een heus SMS spel en een vi-
deoshow. Papa di Grazzi is niet zo-
maar een band, Papa di Grazzi is
een belevenis! Op hetzelfde podi-
um staat ook een van de populair-
ste Discobands ter wereld, The Gib-
son Brothers. "Come to America",
"Non Stop Dance", "Que Sera Mi VI-
da" en "Ooh What A Life" zijn stuk
voor stuk top-10 hits in de hele
wereld geweest. Bij deze "broers" is

stilstaan gewoonweg geen optie.
We zijn dan ook bijzonder blij de
komst van deze wereldact. Lesley
Williams, dé André Hazes imita-
tor, zal de grootste hits van André
in de Balustradezaal ten gehore
brengen. Dat wordt ongetwijfeld
inhaken en meezingen! De Funbar
staat deze avond geheel in het te-
ken van het Ierse Lied. Speciale
gast op de Ierse Avond is Kees Ou-
wejan & Makkers. Deze zeer veel-
zijdige band speelt al meer dan 25
jaar iedere zaal compleet plat en
staat bovendien bekend om hun
supergezellige optredens. Het re-
pertoire is zeer divers, van Ierse tot
Hollandse meezingers, van blues
tot country en van Ierse jigs tot
chanson. Feest gegarandeerd! Voor
de jongeren is de Beachclub "the
place to be". In deze super partyzo-
ne veel beats, zomerse hits en
feest! DJ Jeronimo is hierbij uw
gastheer en bij hem gaat het dak er
zekers van af! Ten slotte staat de
Dancekelder geheel in het teken
van de Disco- en Danceclassics. On-
der het motto back to the seventies
& the eighties is dit de plek om he-
lemaal uit je dak te gaan op alle
grote danskrakers uit het verleden.
DJ Berry Elsman zal u begeleiden
in een muzikale tocht vol jeugd-
sentiment. Naast het muzikale ge-
deelte is het eten ook uitstekend
verzorgd. Er is een uitgebreid
warm en koud buffet waar je onge-
limiteerd gebruik van kunt ma-
ken. Ook zijn de drankjes inbegre-
pen bij dit unieke all-in concept.
Voor een betaalbare prijs biedt
Witkamp een avond vol topenter-
tainment, heerlijk eten en drank-
jes. Kaarten zijn te bestellen bij
Witkamp. Dit kan per tel. (0900)
948 52 67 of via mail, info@wit-
kamp.com Meer info over wit-
kamp vind je op de uitgebreide
website: www.witkamp.com
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Dance kelder: DANCE TRANCE EN RCB
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Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

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

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

Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,

Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

Drukkerij Weevers b.v. is een middelgroot grafisch bedrijf, ISO 9001 en
milieu gecertificeerd.
Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij twee kleinere
drukkerijen in Zutphen en Lichtenvoorde met een filiaal in Groenlo, een
IT-bedrijf in Vorden en twee verkoopkantoren in Ruurlo en Zelhem.
Naast het vervaardigen van drukwerk in de ruimste zin van het woord is
Drukkerij Weevers ook uitgever van verschillende weekbladen.

Wie Wil bij Weevers Werken?

Vanwege een toename van de werkzaamheden in de prepress

van Drukkerij Weevers b.v. in Vorden zijn wij op zoek naar een

medewerker
prepress m/v

drukke r i j

Naast de toename van werkzaamheden op gebied van drukwerk

hebben wij tevens het bericht ontvangen dat Weekblad Contact

het gemeentenieuws mag gaan verzorgen voor de nieuwe

gemeente Bronckhorst, hetgeen ook extra werkzaamheden met

zich meebrengt

Uw functie bevat o.a. het verrichten van prepress werkzaam-

heden, waarbij u het digitale traject zeer goed beheerst. Een zeer

gedegen kennis van Xpress, Illustrator en Photoshop is vereist.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer en houdt

van openheid.

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollicitatie en

CV ta.v. de heer L.J.H.M. Derksen.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:

vacatu res@weeve rs. n l

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nlWeevers

ledere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en de groenteman te bieden hebben.
Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.

DEtJjSPANNEVOGEL

... gel&uf'tof neet, mouw '

GORDIJNEN, TAPIJTEN,
INBETWEENS EN VINYL
kunnen wij nu aanbieden
met een grandioze
fabriekskorting van liefst

... 't fa YVicuyr do/j 't wet, k&m/mo&r kiek/n/...

ACTIE LOOPT IN OKTOBER,
NOVEMBER EN DECEMBER

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

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken
•^^*" •

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

TUINHUISJES
COMPLEET MET DAKSINGELS
BLOKHUIS BLOKHUT
MET l DEUR (HOOGTE 190)

AL VANAF € 615,-
MET l RAAM ^ oor

EN l DEUR ^ OZ J,-
I DEUR MET 2 RAMEN
DEURHOOGTE 190

€ 1048,50

NIEUW!
BUITENSAUNA'S
NU VOOR ECHTE
BODEMPRIJZEN
INCLUSIEF DAKSINGELS
EN TERRAS. EXCL. KACHEL

€ 1170,-
h
o

-•chutUngen
••Mini'*
-tulnhul«|««

W
brummelman

t
-pompen
«p r oei t r»

-ondtrhoud

e
r

Scheuterdijk 25 - 7211 ER Eefde - tel. 0575-541056 - www.brummelman.com
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Deze week GRATIS EXT
Dat BOST

13 november een H

voor de

A

in aktie
TOZEGELS op onze aanbiedingen.

R AAN en schenkt u op
OL Kaarten

Troeven
Kansen

en 50 tassen vol levensmiddelen (€ 50,00)
Bij elke € 1O,OO een gratis zegeltje. Met 2O zegels een volle kaart. Tel uitje kansen! (kaarten).
Kans op een gratis auto of 5O tassen vol levensmiddelen. Ook bij Gall & Gall is het genieten!

GROLSCH BIER T9
KRAT 24 FLESJES NU i

99

PAGE
TOILETPAPIER 4*

pak van 8.67 voor

99
r*l RUNDER
w ' GEHAKT

kilo van 4.99 voor

Oh WASMIDDEL
tabs / vloeibaar / poeder
STUK 1.5 liter of 1.35 kg

van 2.99 voor 1:99
GULDEN KRAKELING
SPECULAAS
BROKKEN „a* „uO

CÉCfe99

Je blijft je verbazen!
Gun je zelf het grote voordeel van Albert Heijn

GALL^GALL
Dl SARRONO ORIGINALE

AMARETTO
4920:FLES 1 Itr. NU

+ 10 GRATIS SENSEO KOFFIE-PADS

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

Oh HENGELO (G)
(0575) 46 12 O5 FAX (O575) 46 46 12
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00 -21.00 uur
zaterdag 8.00 -17.00 uur
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BRONCKHOR
LAAT UW STEM NU OOK HOREN!
Uw antwoorden worden gebruikt bij de
debatavonden en tijdens de politieke karavaan.
Reageer deze week op de volgende stelling:

Reageren kan via de website
van radio Ideaal
of
GRATIS per briefkaart naar:
Gemeente Bronckhorst i.o.
Gemeentegriffier
Antwoordnummer 1514
7020ZXZelhem

jongens ik denk
dat we de afslag naar
Bronckhorst hebben

gemist

In contact
met de politiek
Vanaf nu besteden de weekbladen Contact en het
Zelhems journaal wekelijks ruim aandacht aan de
gemeenteraadsverkiezingen van Bronckhorst i.o.
op 17 november.

Uw toekomstige gemeenteraadsleden maken zich
op voor de verkiezingen. Ze laten zich overal zien,
u kunt ze overal spreken. Luister en lees wat ze te
zeggen hebben. Want op 17 november zijn de ver-
kiezingen, en van uw stem hangt veel af! Steun de
ideeën waar u achter staat, help de politici die ze
willen uitvoeren. Als u stemt, wordt u immers
(meegeteld....

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

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

www.bronckhorst.nl
al het een en ander te vinden op de website van de

toekomstige gemeente. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
foto's van de bouw van het tijdelijke gemeentehuis.

En de politieke partijen:
www.d66bronckhorst.nl
www.wdbronckhorstjnl
www.cdabronckhorstjnl
www.bronckhorst.pvda.nl
www.groenlmks.nl
www.bronckhom.sgpchristenwiie.iil

IN ALLE VIJF HUIDIGE GEMEENTEN KOMEN DE ZES POLITIEKE PARTIJEN GEZAMENLIJK. TE WETEN:

Wo 27 oktober 20.00 uur Lijsttrekkersdebat in de Gouden Karpet' in Humim>lo en Koppel.
Organisatie: Journaal Zelhem/drukkerij Van Barnevekl.

Za 30 oktober 11.00 - 15.00 uur Start politieke karavaan in Bronkhorst. Vandaar lopend naar do markt in Suvtiii

Do 4 november 20.00 uur Lijsttrekkersdebat in zaal Leemreis in Hengelo. Organisatie: de Bronckhorstor

Za 6 november 11.00 -15.00 uur Politieke karavaan op de markt in Vorden.

Za 13 november 11.00 - 15.00 uur Politieke karavaan op de markt in Zelhem.

Wo 17 november verkiezingen Afsluitende avond in en rond het gemeentohuis /olhom. Organisatie: Radio UU-aal.

Ouderen en/in Bronckhorst
"Ik heb eerbied voor jouw grijze haren" zongen ooit Gert en Hermien Timmerman. Een hit, en de ouderen
weten dat nog wel. Ze weten natuurlijk nog veel meer. Hun kennis en ervaring, hun ondersteuning
bij allerlei activiteiten kunnen we goed gebruiken. Bronckhorst is voor iedereen! Dus verdienen ouderen ook
goede zorg, wonen in hun vertrouwde omgeving, goed vervoer, enzovoort. Kortom: een 'goede ouwe dag". Hoe
ziet die goede ouwe dag er volgens de politieke partijen in Bronckhorst uit? Waar zet de politiek zich voor in?

D66: Ouderen gaan een goede tijd tegemoet
Ouderen zijn vaak tot op hoge leeftijd actief en
gezond. "Hoe oud moet je zijn om 'oudere' te
heten?", vraagt Wim van der Kraan, nummer
vijf op de lijst van D66, zich af. "Ergens moetje
een grens trekken, zeg eens bij de pensioen-
leeftijd. Maar ouderen zijn daarmee niet uit-
geteld."

Veel gepensioneerden krijgen tijd voor recreatie,
reizen en hobby's. Wim van der Kraan: "Bronck-
horst is voor deze groep een ideaal woongebied;
goed te bereiken voor hun kinderen, ook als die ver
weg wonen. En een gemeente met veel recreatie-
mogelijkheden." Van der Kraan denkt daarbij aan
de wandeltochten die in elk jaargetij mooi zijn.
"Maar ook cultuur is hier volop aanwezig. Neem de kerken, ka-
stelen, fraaie dorpsgezichten, de galerieën en andere vormen
van kunst."

VERRIJKING
Voor de ouderen is Bronckhorst i.o. een verrijking vindt D66. "Ze
wonen opeens in een grote gemeente met veel keus op gebied
van recreatie en cultuur. De samenvoeging is een mooi moment
om een nieuwe wandelkaart van heel Bronckhorst samen te

stellen, en een handig boekje vol historische gege-
vens en andere wetenswaardigheden. Misschien
kunnen oudere vrijwilligers daarbij een handje
helpen. Onder hen zijn veel mensen die geïnteres-
seerd zijn in geschiedenis, cultuur en natuur." De
term vergrijzing vindt D66 te negatief klinken.
"Oudere inwoners kunnen door al dit soort vrijwil-
ligerswerk een verrijking zijn voor Bronckhorst."

TOEGANKELIJK
Natuurlijk heeft Bronckhorst ook ouderen die niet
meer zo gemakkelijk uit de voeten kunnen. Zij
moeten volgens D66 voorzieningen krijgen om zo
lang mogelijk in hun eigen huis te kunnen blijven
wonen. De gemeente kan dit bevorderen.

Van der Kraan: "Wegen, trottoirs en oversteekplaatsen moeten
goed begaanbaar blij ven. Mensen met rollators en andere hulp-
middelen kunnen daar dan gemakkelijker gebruik van maken.
Stichting Welzijn Ouderen is het aanspreekpunt als het gaat om
wensen en problemen in deze leeftijdsgroep. Deze stichting
onderhoudt nauwe banden met de zorgcentra en weet wat er
speelt." Wat D66 betreft gaan ouderen, "én zeker ook de jonge-
ren", een goede tijd tegemoet in Bronckhorst.

BRONCKHORST i.o. /elheni Hutnmelo & Keppcl
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CDA: Wie het oude niet eert,
is het jonge niet weerd
Dirk-Jan Huntelaar, vierde op de lijst van
het CDA, vertolkt het standpunt van zijn
partij over ouderenzorg. "Ouderen kun-
nen heel goed zelf aangeven welk beleid
zij wensen. Allerlei zaken ontwikkelen
waar geen oudere bij betrokken is ge-
weest, heeft geen enkele zin."

Eén van de speerpunten in de 'CDA top vijf-
tien' gaat over het instellen van een commis-
sie ouderen. Dirk-Jan Huntelaar: "Met deze
commissie kan het ouderenbeleid in Bronck-
horst worden ontwikkeld. Dit beleid moet de
peiler zijn. Huisvesting is een belangrijk
item. Op lange termijn blijkt-er niet zoveel te
veranderen qua samenstelling van de bevol-
king. Met name starters op de woningmarkt
en ouderen vragen om hetzelfde soort wo-
ningen. Daar houdt het CDA rekening mee.
We moeten bouwplannen ontwikkelen die
voor jong en oud aantrekkelijk zijn."

MOGELIJKHEDEN
Het CDA wil de verpleeghuisplaatsen in de
kernen van Bronckhorst behouden en stimu-
leren. Huntelaar: "De mogelijkheden om
hier direct invloed op uit te oefenen zijn ech-
ter beperkt. Indirect kan dat wel, door bouw-

vergunningen te verstrekken en mee te wer-
ken aan bestemmingsplan wijzigingen." Wil-
len ouderen ergens kunnen (blijven) wonen,
dan moet er wel openbaar vervoer zijn. Het
CDA wil het aanbod van openbaar vervoer
tussen de kernen behouden en verbeteren.
"We willen vervoer op maat, zoals de regio-
taxi, stimuleren."

BELANGRIJKE ROL
Het CDA ziet dat
ouderen een belang-
rijke rol vervullen
in de samenleving.
"Wie het oude niet
eert, is het jonge
niet weert", vindt
Huntelaar. "Iedereen
voegt iets toe aan
de cultuur en samen-
leving van Bronck-
horst. We hebben

hier een rijk verenigingsleven.
Dit wordt vooral in stand gehouden door
vrijwilligers, die ook uit ouderen bestaan.
Dat moet je meewegen in de beslissing om
subsidies te verstrekken en voorzieningen in
stand te houden."

ChristenUnie-SGP: Ouderen hebben
recht op verzorgde oude dag
"De hele bevolking vergrijst, dus ook Bronck-
horst. En als jongeren naar de stad trekken,
wordt de vergrijzing in Bronckhorst relatief
groter dan in andere delen van het land."
Maarten Ebbers, vierde op de lijst Christen-
Unie-SGP, vindt het belangrijk om evenwicht
in de samenleving te houden. "Oud en jong
hebben recht op een plaats in hun directe
woonomgeving. Biedt beide groepen woon-
ruimte aan."

ChristenUnie-SGP wil ouderen een geïntegreerde
en zelfstandige plaats in de samenleving bieden.
"Dat deze groep niet meer productief is mag
nooit betekenen dat deze groep geen plaats heeft
in onze samenleving. Wat er nu is, is door hen ge-
groeid", vindt Ebbers. "Zij hebben de cultuur
hier bepaald. Tegenwoordig bepalen ze trouwens
ook een groot deel van het sociale leven op straat.
Veel jongeren verdwijnen uit het straatbeeld om-
dat zij verplicht zijn een tweeverdieners huis-
houden te voeren."

MEERGENERATIE HUIS
Ebbers vindt het belangrijk dat ouderen zelfstan-
dig kunnen blijven wonen. "Dat kan door gerich-
te zorg aan te bieden, bijvoorbeeld hulp aan
mantelzorgers. Ook meergeneratie woningen
kunnen hieraan bijdragen." Deze meergeneratie
woningen zijn vooral geschikt voor het platte-
land. "Bestaande woningen worden uitgebreid.
Enerzijds gaat dit de verpaupering van het plat-
teland tegen, en anderzijds wordt woonruimte
geboden aan oud en jong." Ebbers heeft zelf erva-

ring met deze woonvorm. Tot volle tevredenheid,
kan ik wel zeggen."

OUDERENRAAD
In de grotere kernen wil de partij zorgcentra in-
richten. "Daar kunnen in de nabijheid verschil-
lende combinaties van wonen en zorg aangebo-
den worden. De zorgbehoevende ouderen uit de
omliggende kleinere kernen en buurtschappen
hoeven dan maar één keer te verhuizen. Zorgcen-
tra krijgen ook een breder werkgebied dan alleen
de directe omgeving. Zo kunnen ze zorg leveren
aan de oudere die nog zelfstandig woont maar
wel wat extra hulp nodig heeft. Denk aan de
maaltijdservice, het alarm-opvolgsysteem of tij-
delijke verzorging bij ziekte. Deze vorm van zorg,
extramurale verzorgingsthuiszorg, wordt ook ge

profileerd in de
profielschets van
de toekomstige
gemeente Bronck-
horst."

Om aan de wen-
sen van ouderen
qua wonen en re
creatie tegemoet
te komen, wil de
CU/SGP een oude
renraad instellen.
'Daar moet de ge
meente altijd bud-
get voor reserve
ren.'

Groenlinks: Ouderen moeten actief kunnen blijven
Met de levenswijsheid, ervaring en kennis die ouderen hebben opge-
daan moet je iets doen. vindt GroenUnks. "We zouden een initiatief
toejuichen om een afdeling van het Gilde op te richten net zoals in Zut-
phen. Hier kunnen 55-plussers hun kennis doorgeven", vertelt
Christien Brengers, lid werkgroep GroenLinks.

Brengers legt uit hoe een gilde werkt: "Mensen geven aan waar ze iets meer
van zouden willen weten, bijvoorbeeld een land of een taal. Een gildelid met
dergelijke kennis gaat dan met de mensen aan de slag. Deze vrijwilligers wor-
den ook ingezet om mensen uit andere landen de Nederlandse taal en cul-
tuur te leren. Gewoon door één keer per week een uurtje te gaan praten." Vol-
gens Brengers is een gilde mogelijk omdat Bronckhorst nu zo groot wordt.
"Bovendien biedt een grote gemeente meer kansen voor goede huisvesting.

WD: Oud is 'out'
gaat bij ons niet op
Voor de WD is het glashelder.
"Onze oudere medebewoners
moeten zo lang mogelijk in hun
eigen vertrouwde omgeving kun-
nen blijven functioneren," vindt
Piet Noordijk. Hij is derde op de
lijst van de WD en voormalig di-
recteur van een zorgcentrum.
Over ouderenzorg kan hij dus
meepraten.

Toen Piet Noordijk in 1972 begon bij
het zorgcentrum was de gemiddelde
leeftijd 68 jaar. "We hadden zeven-
tien personeelsleden. Toen ik weg-
ging was de gemiddelde leeftijd 90,
hadden we zestig personeelsleden
en zeventig vrijwilligers." Het geeft
aan dat ouderen tegenwoordig op
veel latere leeftijd naar een zorgcen-
trum gaan. Noordijk: "We willen de
tijd niet meer terug draaien. Ook ou-
dere mensen hebben het recht om
zolang mogelijk zelfstandig te zijn."
In de ouderenzorg zijn vrijwilligers
onontbeerlijk. "Ik heb altijd geroe
pen: 'als de vrijwilligers weg gaan,
ren ik er heel hard achteraan.' We
kunnen niet zonder ze, en ook de
mantelzorg kan niet functioneren
zonder vrijwilligers. Hier noemen
we het van oudsher al 'noaberschap':
de directe omgeving en familie die
voor elkaar zorgen."

RESPECT
Oud is 'out' gaat voor de WD niet op,
stelt Noordijk. "De ouderen van nu
hebben eerder bijgedragen aan wat
we nu hebben. Dat verdient respect,
en wij vinden het belangrijk dat te
geven. De WD wil de levenservaring

van ouderen benutten. Bronckhorst
zal heel frequent moeten overleggen
met Stichting Welzijn Ouderen over
hoe en waar we ouderen kunnen in-
schakelen. Maar vooral willen we
niet over, maar mét hen beslissen
over zaken die hen aangaan." Het li-
berale gedachtegoed komt ook in ou-
derenzorg en recreatie naar voren.
"Mensen moeten kunnen zeggen als
ze iets niet willen, ook al staan er
dan net vrijwilligers klaar. Gelukkig
hebben allerlei verenigingen als de
UW en Zonnebloem recreatie op het
programma staan, er zijn genoeg
keuzemogelijkheden."
Qua huisvesting moet Bronckhorst
nog één en ander aanpassen, ziet
Noordijk. "De zorgcentra in de vijf
kernen zijn goed. Daarnaast moeten
er snel betaalbare huur- en koop-
woningen komen.

Wij zouden graag zien dat ouderen en jongeren zo veel mogelijk bij elkaar wonen.
Dus ouderen niet concentreren in grote kernen, maar zorgen dat ze op hun eigen
boerderij of in hun dorp kunnen blijven."

GEMAKKELIJK CONTACT
Het uitgestrekte Bronckhorst biedt diverse huisvestingsmogelijkneden. "Ouderen
in het buitengebied moeten daar zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Je kunt
als gemeente ondersteuning bieden bij de inrichting van seniorenwoningen op
boerderijen. Het landelijke karakter komt ouderen niet alleen qua ruimte ten goede,
mensen benaderen elkaar hier ook gemakkelijker. Ze groeten elkaar en leggen vlot
contact. Je staat hier nooit lang met een lekke band langs de weg. De gemeente kan
contacten bevorderen door bijvoorbeeld het verenigingsleven te stimuleren. Daar
leren mensen elkaar kennen."

MANTELZORG
Niet alle ouderen zijn even actief, weet Brengers: "Je hebt twee koes. Een positieve

fase als je stopt met je werk om te gaan genieten van watje hebt verworven: kennis, ervaring, netwerk en middelen.
Die tijd moetje dan nog wel hebben, ik geloof niet in eeuwig werken. Maar het leven verandert als ouderdom een last
wordt door vereenzaming en ziekte. Dan moet er goede zorg en mantelzorg zijn. Ondersteun de mantelzorgers met
bijvoorbeeld een steunpunt, vakantieweken voor ouderen en tijdelijke opvang in zorginstellingen."

PvdA:
Een E-tje vindt een voetballer van 35 al 'oud'
Een voetballer wordt met 35 al oud genoemd, zeker
als je zelf een E-tje bent. Met deze opmerking maakt
Anetta Roenhorst, negende op de lijst van de PvdA,
meteen duidelijk dat 'oud' moeilijk te definiëren is.
"Misschien is 'oud' dat je op een bepaald moment
in je leven behoefte hebt aan extra zorg door het
ouder worden."

De PvdA vindt het een mooie en uitdagende taak om sa-
men met ouderen Bronckhorst te ontwikkelen, zegt
Anetta Roenhorst. "We kunnen hun ervaring en kennis
daarbij goed gebruiken. Ouderdom is positief als je er-
van uitgaat dat ouderen essentiële zaken aan Bronck-
horst hebben toegevoegd en dat nog steeds doen. Het
uitgangspunt van de PvdA is 'niemand aan de kant'. Wij
vinden het belangrijk dat ouderen actief blijven mee
doen aan het sociale en maatschappelijke leven. Die mo-
gelijkheden zijn er. In de krant en andere weekbladen
staan heel veel activiteiten waar ouderen aan mee kun-
nen doen."

RANDVOORWAARDEN
De PvdA wil verenigingen in staat (blijven) stellen een
breed scala aan activiteiten te ontwikkelen. "Zodat vere
nigingen in de zich wijzigende behoeften van ouderen
kunnen voorzien. De politiek moet de randvoor-
waarden scheppen. We leggen ons oor te luister bij di-
verse ouderenorganisaties. Mochten er vanuit de samen-
leving signalen komen dat er op een bepaald gebied iets
ontbreekt, dan zal de PvdA alles doen om het nodige te
realiseren."

STRUCTUUR- EN WOONVTSIE
In het ouderenbeleid van de PvdA wordt uiteraard aan-
dacht besteed aan de woon- en zorgaspecten. Roenhorst:
"Er moet zo snel mogelijk een ruimtelijke structuurvisie
en een woonvisie voor Bronckhorst worden opgesteld.
Dan weten we waar we kunnen starten met het verder
ontwikkelen van levensloop bestendige woningen en
combinaties van wonen en zorg. Dit kan in overleg met
diverse woningcorporaties. Als Bronckhorst zo'n
krachtige gemeente wordt als het pretendeert, dan kan
er ook een krachtig ouderenbeleid ontwikkeld worden.
Daar zullen wij als PvdA alles aan doen."

Anetta
Roenhorst

en Jaap
Hulshoff,

ANBO-
bestuurslid

en oud
PvdA-

secretaris.

Hulshoff: "Het doet ons goed dat de politiek in Bronck-
horst zo snel reageerde op onze wens voor een zorg-
loket. De bestuurders snappen dat goede voorlichting
dringend nodig is in de wirwar van sociale wetten. Hulp-
vragen moeten direct en correct behandeld worden.
Nu dienen ouderen nog vaak door onkunde geen <
verkeerd verzoek in."



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
ncndeiTTSgfïO.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Positieve reacties
op nota over
'Zelfstandig
wonen in Vorden'
Het huidige woonaanbod voor
ouderen voldoet niet meer aan
de vraag. En dat moet veranderen.
Steeds meer ouderen willen
zo lang mogelijk zelfstandig
wonen. Nederland vergrijst
bovendien snel. Ook gehandi-
capten en andere mensen met
een functiebeperking worden
gestimuleerd om zelfstandig
te gaan wonen, buiten de
reguliere instellingen. Door
die ontwikkelingen neemt de
behoefte aan passende woningen
en een geschikte woonomgeving
om zelfstandig te wonen de
komende jaren snel toe. Belang-
rijke voorwaarde daarbij is de
aanwezigheid van zorg- en
welzijnsdiensten en voorzie-
ningen als winkels, openbaar
vervoer etc. in dezelfde wijk of
buurt. Daarnaast zou er in de
omgeving dan verpleeghuiszorg
moeten zijn voor als zelfstandig
wonen echt niet meer mogelijk is.

Op dit moment is de zorg in ons
land nog nauwelijks op deze
manier geregeld. Dat geldt
ook voor Vorden. Om in te
kunnen spelen op deze ontwik-
kelingen, hebben de gemeente
Vorden, woningcorporatie
De Stiepel en zorgaanbieders
Sensire en Sutfene gezamenlijk
het beleidsplan 'Zelfstandig
wonen in Vorden; Vanzelf-
sprekend!' opgesteld.

In dit plan is een gewenst toe-
komstbeeld weergegeven en
concrete handreikingen om
projecten op het gebied van
woningbouw, welzijn, diensten
en zorg te realiseren. Belangrijk-
ste doel is dus ouderen en men-
sen met een beperking zo lang
mogelijk zelfstandig te laten
wonen. De nota is mede dankzij
een groot aantal inwoners
totstandgekomen. Onder ruim
600 Vordenaren in de leeftijd
van 50 tot 80 jaar is een enquête
verspreid. 66% heeft de uitgebrei-
de vragenlijst ingevuld en aan
de hand daarvan werden hun
wensen en behoeften duidelijk.
Zij lieten daarmee zien het van
groot belang te vinden dat hun
mening wordt gehoord. De uit-
komsten zijn meegenomen in het
beleidsplan. Daarnaast is het
bestaande beleid van de vier
instanties geanalyseerd.

Naast de veranderde vraag naar
zorg (zo lang mogelijk zelfstandig
wonen heeft steeds meer de
voorkeur boven het wonen in
reguliere instellingen), vormt
de grote behoefte aan verpleeg-
huiszorg in Vorden aanleiding
voor het ontwikkelen van
gezamenlijk beleid. Voor het
realiseren van verpleeghuis-
plaatsen zijn onder meer grote
gezamenlijke investeringen
nodig. Dan is het belangrijk dat

Nieuwe huisstijl Bronckhorst een feit
Op l januari start de nieuwe
gemeente Bronckhorst. Zoals u
weet is het nieuwe gemeentehuis
al in aanbouw en om de nieuwe
organisatie ook meteen een
eigen gezicht te geven is nu ook
een nieuwe huisstijl ontworpen.

Drie zorgvuldig geselecteerde recla-
mebureaus hebben een voorstel
voor de nieuwe huisstijl van de ge-
meente Bronckhorst gemaakt. Een
klankbordgroep huisstijl met 13
medewerkers uit de gehele aan-
staande Bronckhorst-organisatie is
samengesteld om daaruit een keu-
ze te maken. Zij kozen met ruime
meerderheid voor de huisstijl die
de Vormgeversassociatie uit Hoog-
Keppel presenteerde. Vervolgens is
dit aan de stuurgroep (de colleges
van burgemeester en wethouders
van de vijf gemeenten) voorgelegd
en die stemde er onlangs ook
mee in. De nieuwe huisstijl is ont-
worpen met de volgende uitgangs-
punten in het achterhoofd:

• Bronckhorst is een prachtige ge
meente met historie en mooie
natuur, waar de inwoners van nu
met plezier wonen en werken.

• Bronckhorst is een gemeente
die een hele nieuwe, frisse start
maakt.

Zoals u kunt zien, bestaat het
nieuwe logo uit twee symbolen
uit de heraldiek die op een mo-
derne, krachtige manier zijn
neergezet. De levendige
afbeelding van de haas is het
leven/de natuur, de dynamiek en
de vooruitgang waar de nieuwe

organisatie voor staat en aan
werkt. De toren staat voor de
cultuur, historie, dat wat blijft en
sterk is. Het kleurgebruik (donker-
paars en fuchsia) is warm, positief
en verrassend/ verfrissend.

Het logo komt op vele, wat
we noemen, huisstijlitems.
Bijvoorbeeld briefpapier, enve-
loppen, trouwboekjes, de nieuwe
afValkalender, gemeentepagina
etc. Verschillende huisstijlitems
worden nog dit jaar nog ontwik-
keld, andere worden in 2005
opgepakt.

gemeente Bronckhorst

Het nieuwe logo van de gemeente Bronckhorst.

Wegwerkzaamheden Stationsweg/Enkweg
en Almenseweg

Zoals u weet worden op dit mo-
ment verschillende wegen in
Vorden gereconstrueerd. De werk-
zaamheden vorderen gestaag.
De stand van zaken.

Stationsweg

Op de Stationsweg wordt het
asfalt vernieuwd en er worden
rode suggestiestroken aange-
bracht. Het werk wordt in twee
fasen uitgevoerd. Het deel tussen
de rotonde op de Ruurloseweg en
de Welkoopwinkel is, op de dek-
laag na, klaar en weer openge-
steld. Aan het deel tussen de
Welkoopwinkel en de Enkweg
wordt nu hard gewerkt. Op don-
derdag 30 september en vrijdag
l oktober wordt het asfalt aange-

bracht. De aanliggende bedrijven
zijn wel bereikbaar.

Enkweg

Na de Stationsweg is de Enkweg
aan de beurt. Op deze weg wordt
de asfaltdeklaag verwijderd en
opnieuw aangebracht en er ko-
men ook rode suggestiestroken.
Op de kruisingen van de Enkweg
met de Julianalaan en de Groene-
weg worden bovendien plateaus
aangebracht. Als de weersomstan-
digheden het toelaten wordt op
maandag 4 en dinsdag 5 oktober
de deklaag aangebracht. De weg
blijft tijdens de werkzaamheden
zoveel mogelijk open om de aan-
liggende bedrijven bereikbaar te
houden.

Almenseweg
De reconstructie van de Almense-
weg binnen de bebouwde kom
vordert gestaag. Het gescheiden
rioolstelsel is aangebracht, vanaf
het kruispunt de Overweg tot de
komgrens is de weg opnieuw be-
straat (maar het wegdeel is nog
niet weer toegankelijk voor het
verkeer). De aanleg van het pla-
teau op de kruising Almenseweg -
Overweg om verkeer af te rem-
men start binnenkort. Op dit
moment ligt de weg van het
kruispunt de Overweg tot de
spoorwegovergang nog open.
Als laatste wordt het stuk weg
van de spoorwegovergang tot de
Burg Galleestraat opnieuw be-
straat. De werkzaamheden moe-
ten eind november klaar zijn.

er een gemeenschappelijk beleids-
plan bestaat met een toekomst-
visie waarin zo'n voorziening
past.

Betrokkenheid bij uitvoering

Het plan "Zelfstandig wonen
in Vorden; Vanzelfsprekend!"
heeft tot 31 augustus ter inzage
gelegen in het gemeentehuis
van Vorden. Een groot aantal
inwoners en instanties heeft
de nota ingezien en schriftelijk
of mondeling een reactie
ingediend. Velen gaven aan
het plan zeer positief te vinden
en graag bij de uitvoering
betrokken te willen zijn.
De gemeente wil aan dit laatste
bij de uitwerking waar mogelijk
gehoor geven. De ingekomen
reacties hebben niet geleid
tot wijziging van de inhoud
van het plan. Op 28 oktober
behandelt de gemeenteraad
de nota.

UlT D E R A A D
"Op 23 september jl. vergaderde de gemeenteraad besluit-
vormend. De raad stemde in met.de aanpassing van de Rege-
ling Regio Stedendriehoek om de fusie tussen de GGD van de
regio Stedendriehoek en de GGD van de regio Achterhoek
juridisch mogelijk te maken. Ook ging de raad akkoord met
het verzoek van burgemeester en wethouders om hen een
bedrag van € l .500,- ter beschikking te stellen om een extern
bureau opdracht te geven te adviseren over een verzoek om
planschadevergoeding die voort zou vloeien uit de vaststelling
van het bestemmingsplan 'Werkveld-Oost'. Tot slot was de
stand van zaken rond de bouw van de MultiFunctionele
Accommodatie (MFA) onderwerp van gesprek. De raad gaf aan
ontevreden te zijn over het voorstel van woningcorporatie
De Stiepel. Deze wil de MFA alleen ontwikkelen
als zij ook de beschikking krijgt over het pand
van Sietsma (het oude schoolmeestershuis).
Burgemeester en wethouders en de raad
willen dit echter niet. Zij willen de
bestemming van het pand als onderdeel
van de Centrumvisie in eigen hand
houden. De raad besloot voor de verdere
projectontwikkeling en procesbege-
leiding rond de bouw van de MFA
adviesbureau ICS in te
schakelen." Raadsvoorzitter

E.J.C. Kamerling



Wet Werk en Bijstand biedt langdurigheidstoeslag voor wie het echt nodig heeft!

Sinds l januari jl. geldt de nieuwe
bijstandswet, de Wet Werk en
Bijstand. Deze nieuwe wet heeft
vooral gevolgen voor de werk-
wijze van de afdeling sociale
zaken. De hoogte van uw uitke-
ring verandert niet door de wet,
die blijft gelijk.

Wel kan het zijn dat u recht heeft
op een toeslag als u al lang in de
bijstand zit of een ander mini-
muminkomen hebt.
• U krijgt deze toeslag alleen als

u al vijfjaar of langer een uitke-
ring heeft.

• U mag in die vijfjaar geen an-
dere inkomsten gehad hebben,
dus bijvoorbeeld geen loon of
WW-uitkering.

• Ook mag u geen werk of scho-
ling hebben geweigerd.

• U moet tussen de 23 en 65 jaar
oud zijn en er alles aan gedaan
hebben om een baan te vinden.

• Daarnaast mag uw vermogen
zoals bijvoorbeeld spaargeld
niet hoger zijn in de vooraf-
gaande vijfjaar dan € 5.065,-
voor een alleenstaande en
€ 10.130,- voor een gezin.

• Hetzelfde geldt als u leeft van
een Algemene Nabestaanden-

uitkering.
• Als u in de Ziektewet zit, heeft

u geen recht op de langdurig-
.heidstoeslag.

• U heeft geen recht op de lang-
durigheidstoeslag als u een
maatregel of boete hebt opge-
legd gekregen in verband met
uw uitkering.

• U heeft geen recht op de lang-
durigheidstoeslag als u in voor-
afgaande vijfjaren in detentie
bent (geweest).

• Het kan zijn dat u recht heeft op
de langdurigheidstoeslag als u
volledig arbeidsongeschikt bent.

• Dit betekent in de praktijk dat
u voor 80 tot 100 % bent afge-
keurd.

• Als u denkt dat u recht heeft op
de langdurigheidstoeslag dan
kunt u die aanvragen bij de
afdeling sociale zaken.

• Een medewerker van die afde-
ling bekijkt of u daadwerkelijk
recht heeft op de langdurig-
heidstoeslag.

• U kunt de toeslag l x per 12
maanden aanvragen.

• U dient de langdurigheids-
toeslag zelf na 12 maanden
weer opnieuw aan te vragen.

• De hoogte van de bedragen zijn
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voor het jaar 2004 vastgesteld
op;
- alleenstaande € 324,
- alleenstaande ouder € 415,
- samenwonenden of € 462,
gehuwden

Gemeentepagina Bronckhorst verschijnt
in weekblad Contact Bronckhorst
Ook in 2005 als Hengelo Gld.,
Hummelo en Keppel, Steende-
ren, Vorden en Zelhem zijn
samengegaan in Bronckhorst wil
de gemeente u natuurlijk weke
lijks informeren over datgene
waar de gemeente mee bezig is
en uw directe leefomgeving be-
treft.

Onlangs besloten de vijf gemeen-
ten de wekelijkse gemeentepagi-
na van Bronckhorst vanaf l janu-
ari 2005 te publiceren in week-
blad Contact Bronckhorst. Druk-
kerij Weevers te Vorden die nu
het blad Contact maakt voor de
gemeenten Hengelo en Vorden
en drukkerij Van Barneveld die
het Journaal Zelhem/Halle uit-

geeft in de gemeente Zelhem
gaan dit blad gezamenlijk uitge-
ven. Het huidige Contact dat nu
in Vorden en Hengelo uitkomt,
wordt hiervoor van een nieuwe
layout voorzien en met meer
kleur uitgevoerd. Naast de ge-
meentepagina, komen in het
blad veel nieuwsartikelen uit de
hele gemeente Bronckhorst. Er
blijft echter ruimte voor zeer lo-
kale nieuwtjes, doordat de krant
in drie edities, weekblad Contact
Bronckhorst Noord, Midden en
Zuid gaat verschijnen.

Weekblad Contact Bronckhorst
wordt vanzelfsprekend huis aan
huis bezorgd in de gehele ge-
meente Bronckhorst.

Regioraad Regio Stedendriehoek vergadert

De Regioraad van de Regio Steden-
driehoek vergadert op 6 oktober
a.s. in het Regiokantoor, Prins
Willem Alexanderlaan 1419 in
Apeldoorn. De vergadering is
openbaar begint om 11.00 uur. De
agenda en de bijbehorende voor-

stellen liggen op het gemeente-
huis van Vorden ter inzage. In de
Regio Stedendriehoek werken 12
gemeenten samen: Apeldoorn,
Bathmen, Brummen, Deventer,
Epe, Gorssel, Lochem, Olst, Voorst,
Vorden, Warnsveld en Zutphen.

Bouwaanvragen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Nieuwstad 61, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

15 september 2004
• P. van Vollenhovenlaan 3, voor het bouwen van een schutting, datum ontvangst:

15 september 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Horst 2, voor het vergroten van een agrarisch bedrijfsgebouw, datum

ontvangst: 16 september 2004
• Kapelweg 6, voor het vernieuwen van een loods, datum ontvangst: 16 september

2004
• Schapenmeer 8 en 9, voor het veranderen van twee recreatiewoningen, datum

ontvangst: 17 september 2004
• Schuttestraat l, voor het vervangen en vergroten van een bijgebouw, datum

ontvangst: 16 september 2004
• Warkenseweg 4, voor het samenvoegen van twee woningen tot één woning en

het bouwen van een woning, datum ontvangst: 21 september 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Het Hoge 66, voor het bouwen van een sanitaire voorziening in de molen,

vrijstelling voor: breedte en hoogte toiletruimte

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Burg. Galleestraat 6, voor het gedeeltelijk veranderen van een winkelruimte
• Komvonderlaan 6, voor het veranderen van een woning, vrijstelling voor:

daglichttoetreding, vrije doorgang en vrije hoogte

A a n l e g v e r g u n n i n g e n
• Broekweg 7 in Wichmond, voor het aanleggen van een poel

M o n u m e n t e n v e r g u n n i n g e n
• Komvonderlaan 6, voor het veranderen van een woning

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Koekoekstraat 8

in Vierakker, in periode van 13 t/m 27 oktober

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het plaatsen van zes marktkramen en het maken van

levende muziek op 6 november van 11.00 tot 15.00 uur op het marktplein in
Vorden

• Vergunning verleend voor het verstrekken van zwakalcoholische drank tijdens
het Kranenburgs Carnaval op 4, 5 en 6 februari 2005

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met wegwerkzaamheden is de Burg. Galleestraat, tussen de
Molenweg/het Jebbink en de Stationsweg van 4 oktober t/m 3 december
afgesloten voor het verkeer.
Door onderhoudswerkzaamheden (asfalteren) zijn de onderstaande wegen van
27 september t/m 5 november afgesloten voor het verkeer: Galgengoorweg

(tussen de Oude Zutphenseweg en de Molendijk), Wilmerinkweg (tussen de
Gazoorweg en de Joostinkweg), Gazoorweg (tussen de Wilmerinkweg en de
Rietgerweg), Boshuisweg (tussen de Vierakkersestraatweg en de Koekoekstraat),
Brandenborchweg (tussen de Vordenseweg en de spoorwegovergang),
Hilverinkweg (tussen de Lindeseweg en de Hengeloseweg) en de Nij land weg
(tussen de Wildenborchseweg en de Stuwdijk). Aanwonenden blijven, zij het met
enige hinder, bereikbaar.

Gemeenteraadsverkiezing Bronckhorst
De verkiezing voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente BronckhorsTiTop
17 november a.s. Als grootste van de vijf gemeenten die Bronckhorst gaan vormen,
is Zelhem aangewezen om de organisatie van de verkiezing op zich te nemen. In
Zelhem komt ook het hoofdstembureau waar alle stemmen na sluiting van de
stembureaus in de vijf gemeenten worden verzameld en de uitslag bekend wordt
gemaakt. Voor politieke partijen die aan de verkiezing deel willen nefttea is
onderstaand bericht van belang:

Gemeente Zelhem

Z i t t i n g v a n h e t h o o f d s t e u m b u r e a u i n z a k e b e s l i s s i n g
g e l d i g h e i d i n g e l e v e r d e k a n d i d a t e n l i j s t e n
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 17 november 2004 te houden
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bronckhorst maakt,
ingevolge artikel 14 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op 8 oktober 2004
om 16.00 uur, in het gemeentehuis te Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 5
(vergaderzaal 1) in een openbare zitting beslist over:
• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke

groepering.

N u m m e r i n g v a n d e l i j s t e n v a n k a n d i d a t e n
B e s l i s s i n g g e l d i g h e i d li j st e n co m b i n a t i es
T e r i n z a g e l e g g i n g g e l d i g e l i j s t e n v a n k a n d i d a t e n
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente Bronckhorst maakt bekend dat op 7 oktober 2004 om 16.00
uur, in een openbare zitting in het gemeentehuis te Zelhem, Burgemeester
Rijpstrastraat 5 (vergaderzaal 1) de nummering van de ingeleverde lijsten van
kandidaten en de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de
op 17 november 2004 te houden verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Bronckhorst plaatsheeft.

De lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan toegekende nummers
worden voor een ieder ter inzage gelegd bij Bureau verkiezingen (balie 3),
Burgemeester Rijpstrastraat 5, 7021 CP Zelhem, vanaf 8 oktober 2004.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, met vrijstelling ex artikel
19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 1982', medewerking te willen verlenen voor het bouwen van een 'Stelten-
berg' ter vervanging van de bestaande schuren op het perceel Sekdijk l in Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen en de ruimtelijke onder-
bouwing voor de vrijstelling liggen met ingang van 30 september t/m 27 oktober
2004 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek en in het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons kenbaar te maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n twe r p - b es lu i t ( a r t . 1 3 . A Wmb
en a r t . 3 = 19 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
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openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van l t/m 29 oktober 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
• VOF H.J. Berenpas en Zn., Mosselseweg 3, 7251 KT Vorden, voor: een nieuwe, de

gehele inrichting omvattende, vergunning voor een melkrundveehouderij met
camping, datum aanvraag: 29 juni 2004, adres van de inrichting: Mosselseweg 3,
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie D, nr. 2157 - 2158

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting 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.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
30 oktober 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indie-
ner van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan
wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Monde-
linge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 30 oktober 2004.

Honderdste koppeling voor
gastouderbureau Blokkentoren

Goede prestatie R.T.V.ploeg
op N.C.K. te Drenten

Het Gastouderbureau van Stich-
ting De Blokkentoren heeft
haar honderdste lopende kop-
peling tussen vraag- en gastou-
der afgesloten. Gastouder Merel
Wabeke is per 16 september jl.
gestart met de opvang van Pim
Adema, zoon van vraagouders
Meike Wesselink en Sjoerd Ade-
ma. De honderdste koppeling is
voor de medewerkers van het
Gastouderbureau reden voor
een feestje. Gastouder, vraagou-
der en kinderen werden ont-
vangen met koffie, limonade en
gebak, er waren bloemen voor
de gastouder en vraagouder en
natuurlijk voor de kinderen
een cadeautje.

In 1996 startte De Blokkentoren
met het Gastouderbureau. Sinds
die tijd is het Gastouderbureau al-
leen maar gegroeid. Het blijkt dat
steeds meer ouders kiezen voor de
ze professionele, kleinschalige en
flexibele vorm van kinderopvang.
Was het werkgebied van het gast-
ouderbureau in het begin alleen
Zutphen en omliggende gemeen-
ten, inmiddels opereert het bu-
reau ook in de gemeente Voorst.
Joke Dinkelman, hoofd van het
Gastouderbureau, is vanaf het be
gin werkzaam bij het Gastouder-
bureau.

HONDERDSTE KOPPELING
Joke: "Het gaat om de honderdste
lopende koppeling en dat wil zeg-
gen dat er op dit moment honderd

lopende contracten zijn tussen
vraag- en gastouders voor opvang.
Het gastouderbureau heeft in de
afgelopen acht jaar natuurlijk veel
meer koppelingen gehad. Alleen is
een gedeelte van deze contracten
inmiddels ontbonden."

GROEI
Joke heeft de enorme groei van het
gastouderbureau van de afgelopen
jaren meegemaakt.

"Wij hebben de afgelopen jaren
veel aandacht besteed aan de kwa-
liteit van de gastouder. Iemand die
zich wil inschrijven als gastouder,
wordt ten eerste tijdens een inta-
kegesprek op een aantal wezen-
lijke punten gescreend. Daarnaast
bekijken we of het huis waarin de
potentiële gastouder woont ge
schikt is voor de opvang van kinde
ren".

SCHOLING
Wanneer iemand geschikt blijkt te
zijn als gastouder wordt er aan
scholing van de gastouder ge
werkt. Zo volgt iedere gastouder
de basiscursus gastouderopvang.
Een cursus waarin veel aspecten
van het werk aan bod komen.

Daarnaast wordt ieder jaar een
aantal thema-avonden aangebo-
den, die zorgen voor verdieping op
een bepaald gebied en worden al-
tijd door professionele docenten
gegeven. De gastouder kan boven-
dien altijd terecht bij de medewer-

kers van het gastouderbureau voor
begeleiding. Om het contact tus-
sen de gastouders onderling te sti-
muleren, zodat zij ervaringen met
elkaar kunnen uitwisselen, wordt
er ieder jaar een aantal koffieoch-
tenden georganiseerd.

UITLEENMATERIALEN
Het gastouderbureau zorgt er ook
voor dat gastouders beschikken
over goede en mooie materialen,
zoals kinderstoelen, campingbed-
jes en fietsstoeltjes. Het gastouder-
bureau leent dit uit aan gastou-
ders. Dit geldt ook voor speelgoed.
Sommige gastouders krijgen de
mogelijkheid gebruik te maken
van de Speel-o-theek.

KWALITEIT
"Ik ben ervan overtuigd dat goed
geschoolde en begeleide gastou-
ders zorgen voor kwalitatief goede
opvang en dat is wat ouders wil-
len. Bovendien is gastouderopvang
een kleinschalige en flexibele
vorm van kinderopvang. Ook dat
vinden ouders prettig", aldus Joke.

NIEUWE GASTOUDERS
Het gastouderbureau blijft op
zoek naar nieuwe gastouders. Jo-
ke: "Omdat de vraag naar gastou-
deropvang alleen maar toeneemt,
zijn wij altijd op zoek naar nieuwe
gastouders. Geïnteresseerden kun-
nen telefonisch contact met ons
opnemen (0575 525100). Op onze
website www.blokkentoren.nl is
ook veel informatie te vinden."

De R.T.V. Vierakker / Wichmond
reed in Dronten naar een ver-
dienstelijke 40e plaats, de ploeg
bestond dit jaar uit 6 sterke
R.T.V.ers.

Dit maal had de trainer Rudi Pe
ters keus uit tien renners, in de
trainingen vooraf werd er voor een
plaats geknokt om uiteindelijk
met de zes sterkste R.T.V. renners
aldaar in de polder te starten. De
navolgende renners stonden daar
aan de start, Arne Kornegoor, Pe
ter Makkink, Marco Loman, Rey-
nold Harmsen, Martij n Verstege
en Bart Besemer, reserve was Jan
Weevers dit jaar. De nodige trai-
nings uurtjes waren niet voor niks
geweest, het team draaide perfect

ze kregen daar in de polder weer te
doen met krachtige wind, de 55 ki-
lometer werd afgelegd in l .07.06
uur, de E.T.P. Zutphen deed het in
1.11.55 uur deze werden 77e in het
algemeen klassement, de Jonge
Renners uit Oosterhout werden
eerste in een tijd van 1.01.07 uur.
De jeugd van de R.T.V. deed het
ook niet slecht, zij reden 36 kilo-
meter in 52.27.18 min, dit was
goed voor een 56e plaats, de ploeg
bestond uit de navolgende renners
Roy Hartman. Niek Verstege, Ri-
chard Sleumer en Niels Vlierman.
Als R.T.V.ploegleider fungeerde
Martin Weijers met als mechanie
kes Berry en Wim Besemer het
voorzitters echtpaar uit Leuven-
heim.

Franse tv-zender vereeuwigt leerlingen, ouders en leerkrachten

'Ronald Walpot'-reisje
succesvol verlopen
Vorige week dinsdagochtend
was het duidelijk drukker op
het station van Zutphen dan op
andere dinsdagochtenden. Het
was de derde dinsdag van sep-
tember en dan is het Prinsjes-
dag. Ook 30 leerlingen van ba-
sisschool "De Garve" uit Wich-
mond (groep 7/8) en 13 begelei-
dende ouders en leerkrachten
waren aanwezig. Ze maakten
voor de tweede keer in het be-
staan van "De Garve" de trip
naar Den Haag.

De eerste reis in 2002 werd bedacht
en grotendeels georganiseerd door
Ronald Walpot, de echtgenoot van
Annemarie Hagoort, de dominee
van de Hervormde Gemeente in
Wichmond. Inmiddels is dominee
Annemarie dominee van Sint Lau-
rens, gemeente Middelburg. Ronald
Walpot is na een zeer kortstondig
ziekbed aldaar overleden. Hij was
een man, echtgenoot en vader, die
midden in de maatschappy stond
en waarvan allerlei maatschappe-
lijke organisaties nog veel goeds te
verwachten hadden. Zijn gezin niet
op de laatste plaats. Het mocht alle
maal niet meer zo zijn. Om Ronald
tot in lengte van jaren in Wich-
mond te blijven gedenken is de
tocht naar Den Haag op Prinsjesdag
voortaan naar hem vernoemd.

De reis, die om 6 over 9 begon, ein-
digde om 3 voor 11 op het Centraal
station in Den Haag. Vandaar trok-
ken de 43 mensen uit Wichmond
en Vierakker te voet naar het Lan-
ge Voorhout, langs Rode Kruis-
medewerkers, brandweerlieden,
volle tribunes en veel politie, mili-
tie en M.E., langs waterkanonnen
en motoren. De kinderen keken
hun ogen uit. Er werd een prima
plaats gevonden langs de drang-
hekken. Toen begon het wachten
tot even vóór l uur. In de uren er-
voor hoefden ze zich echter niet te
vervelen, want voor hen langs

trokken, muziekkorpsen, politie
en militairen te paard en honder-
den militairen van land-zee-en
luchtmacht. De verstandhouding
met de politiemensen was uitste-
kend. Iedereen had goede zin, ze
ker toen onder leiding van een
"hoge"agent enkele malen de "wa-
ve" werd ingestudeerd. Die viel
ook bij een Franse cameraploeg in
goede aarde. Speciaal voor de Fran-
se televisie werd de "wave"nog en-
kele malen herhaald. Daarna kwa-
men de verschillende koetsen
voorbij. Zo zagen ze o.a prinses
Margriet en meester Pieter Van
Vollenhove en als hoogtepunt ko-
ningin Beatrix, Prins Willem
Alexander en Prinses Maxima.
Toen de Gouden Koets gepasseerd
was werd er koers gezet, door de
binnenstad, naar het Malieveld.
Daar was een ontzettend grote ker-
mis en ook het kanonschieten met
kanonnen uit de tijd van Napole
on. Zolang de koningin in de Rid-
derzaal is werden er vreugdesa-
luutschoten gelost.

Het was prachtig en interessant
om te zien hoe vroeger met deze
kanonnen werd geschoten, daar
zou je nu de oorlog niet meer mee
kunnen winnen. Vervolgens werd
de wandeling naar het Binnenhof
begonnen. De hofvijver en het
Binnen-en Buitenhof werden beke
ken. Op het Binnenhof was het een
drukte van belang en vele bekende
leden van het kabinet konden "li-
fe" worden aanschouwd en deel-
den soms zelfs handtekeningen
uit aan de leerlingen. Zo zag men
o.a. Thom de Graaf, Gerrit Zalm,
minister Veerman en nog vele an-
dere bekenden.

Beladen met handtekeningen en
een hoofd vol indrukken gingen
de kinderen en hun begeleiders
om 8 over 4 weer met de trein
terug naar de thuishaven. Het was
een onvergetelijke dag.



Bridgen

UITSLAGEN
VORDENSE BRIDGECLUB
maandag 20 september
Groep A:
1) de dames van Gastel/Wortel
61,3%; 2) de dames van Burk/
Hendriks 56,3%; 3) de hr. en mw.
Meijerink 55,4%.

Groep B:
1) de dames de Bruin/Lamers
61,5%; 2) de hr. Feij en mw. van
de Ven 59,4%; 3) de heren Olden-
have/Duinkerken 57,8%.

Woensdag 22 september
Groep A:
1) Mw. D. Hoftijzer/Mw. K. Vruggin
59,72%; 2) Mw. R. Thalen/Dhr. E.
Thalen 58,33%; 3) Mw. N. Hend-
riks/Dhr. G.G. Bergman 55,56%.

Groep B:
1) Dhr. H. Enthoven/Dhr. A. Vrug-
gink 62,50%; 2) Mw. C.E. Smit/Dhr.
H. Groot Bramel 60,94%; 3 Mw.C.
v.d. Stouwe/Mw. T. Velde 58,33%.

Aktiemarkt
Op vrijdag l oktober a.s. houdt de
marktvereniging weer haar aktie-
markt. Bij uw aankopen op de
markt krijgt u één of meerdere en-
veloppen waarbij u kans heeft op
een leuke prijs. Bij de kraam van
de marktvereniging kan men dan
uw gewonnen prijs uitzoeken.
Men heeft vele leuke prijzen in de
aanbieding.

Voetbal

RATTI
Programma 2 oktober
Grol 12 - Ratti 4; Sallandia B2 - Rat-
ti BI; Ratti Cl - sp Lochem C3; Rat-
ti Dl - Zelos D3; Ratti El - Brum-
men E4; Keijenburgse Boys E3 -
Ratti E2; Kilder F2 - Ratti Fl

Zondag 3 oktober
SHE l - Ratti 1; Ruurlo 6 - Ratti 2;
Ratti 3 - sp Lochem 6; Unitas '28 -
Ratti l (dames)

Ratti Dames
Rattil-AWCl
Voorafgaand aan de wedstrijd
werd het nieuwe tenue officieel
aangeboden door de nieuwe spon-
sor van de dames, 't Olde Lettink.
Tevens werd er een bord soep en
broodje genuttigd.
Na de nederlaag van vorige week
stonden de dames weer met frisse
moed op het veld om het op te ne-
men tegen AWC uit Wijchen. An-
nemiek van Vleuten maakte haar
entree na een lange blessure perio-
de. Ratti creëerde meteen in het
eerste kwartier enkele kansen. In
de vijfentwintigste minuut was
het dan ook Ratti dat voor het ope-
ningsdoelpunt zorgde. Een vlotte
en strakke ingooi van Petra Ooster-
dij k zorgde ervoor dat Genie
Brummelman de bal perfect voor
het doel kreeg. Rianne Meijerink
was alert voor het doel van AWC
en zorgde voor de 1-0. Nog geen
vijf minuten daarna was het AWC
dat een cadeautje kreeg. Via een
cornerbal was het een speelster
van Ratti die voor de 1-1 zorgde.

Na de rust kwam er een veelbewo-
gen tweede helft. AWC kreeg meer
ruimte voorin, maar door uitste-
kend keeperswerk van Marijn Bon-
tje werd de 1-2 voorkomen. One-
nigheid tussen de scheidsrechter
en speelsters van AWC zorgde voor
irritatie. De irritatie liep zo hoog
op dat een speelsters van AWC een
rode kaart kreeg tijdens een dis-
cussie met de scheidsrechter en
het veld moest verlaten. Zo moest
AWC noodgedwongen de wed-
strijd uitspelen met 10 man. AWC
werd hierdoor alleen maar fanatie-

ker en feller. Het doelpunt viel ech-
ter aan de Ratti zijde. Een afstand-
schot van Evelien Norde zorgde
vijf minuten voor tijd voor het
overwinningsdoelpunt. Daarna
werd de wedstrijd met uitstekend
verdedigingswerk uitgespeeld,
waardoor de eerste drie minuten
van Ratti binnen zijn. Na de neder-
laag van vorige week stonden de
dames afgelopen zondag weer met
frisse moed op het veld.

VORDEN
Uitslagen 25 september
Vorden Al - Colmschate A2: 5-1
Vorden BI - Kon. UD BI: 1-8
Eerbeekse Boys C2 - Vorden Cl: 1-7
Vorden C2 - AZC C3: 24
DZC '68 D5 -Vorden D2: 2-3
Vorden D3 - Rijnland D2: 2-3
Vorden El-AZC El: 2-3
DZC '68 E4 - Vorden E2:94
Vorden E3 - WHCZ E4:140
Vorden E4 - Sp. Doesburg E2:0-8
AZC E3-Vorden E5: 7-4
Concordia-W Fl -Vorden Fl: 1-0
Vorden F2 - WHCZ F4:15-0
DZC '68 F5 - Vorden F3: 5-0
Warnsv. Boy F6 - Vorden F4:6-1
Vorden F5 - HC '03 F5:1-5

Uitslagen 26 september
WG'25 l-Vorden 1:3-0
HSC '21/Brein 3 -Vorden 2: 0-1
Zelhem 2 - Vorden 3:1-2
Vorden 4 - Erica '76 10: 5-3
Vorden 6 - Hoven de 4: 3-5

Programma zaterdag 2 oktober
V en L AID - Vorden Al; Witkam-
pers BI - Vorden BI; Vorden Cl -
Steenderen C1D; SCS C1D -Vorden
C2; Vorden D1D - AZC Dl; Vorden
D2 - DVC '26 D3; Concordia-W D4 -
Vorden D3; DZC '68 E2 -Vorden El;
Vorden E2 - Brummen E2; Brum-
men E3 - Vorden E3; DZC '68 E9 -
Vorden E4; Vorden E5 - Doetinchem
E4; Vorden Fl - Brummen Fl; Con-
cordia-W F3 -Vorden F2; Vorden F3
- Zelos F2; Vorden F4 - Keijen. Boys
F2; Worth Rheden Fl - Vorden F5

Programma zondag 3 oktober
Vorden l - RKZVC l; Vorden 2 - DVC
'26 4; Vorden 3 - Witkampers 3; HC
'03 5 - Vorden 5; HC '03 7 - Vorden

WG'25 - VORDEN 3-0
De Gaanderense ploeg had slechts
10 minuten nodig voor de volle
winst. Vorden was in de tweede
helft geen schim meer van de uit-
stekende eerste helft van de wed-
strijd. Vorden had in de eerste 45
minuten afstand van haar oppo-
nent moeten nemen. Wie niet
scoort zal ook niet de overwinning
smaken. De 3-0 nederlaag was een
bittere pil voor de Vordenaren.
Ook een toegewezen strafschop
werd op slag van rust niet verzil-
verd. Vorden begon de wedstrijd
met goed voetbal en WG'25 kwam
er helemaal niet aan de pas.

De eerste kans was voor Ronald
Visser, die een voorzet van Hugo
van Ditshuizen langs de verkeerde
van de paal schoot. Ook een kopbal
van Hugo van Ditshuizen werd
door de uitstekende keeper van
WG uit de bovenhoek getikt. Vor-
den faalde in de afwerking, want
na 30 minuten voetbal had het ze-
ker 5 doelrijpe kansen gehad. Een
corner van Bert Jan Esselink werd
hard ingekopt door Rob Enzerink,
maar hij richtte iets te hoog. Ook
Visser kreeg een uitstekende kop-
kans, maar ook hij kon de juiste
richting niet vinden. Dat het Vor-
den aan geluk ontbeerde bleek op
slag van rust, toen een strafschop
van Rob Enzerink door doelman
Schepers uitstekend werd gestopt.
In de tweede helft verloor Vorden
geleidelijk aan het overwicht en
kwam WG'25 een aantal keren
goed door.

De voorste linie bij Vorden leek
leeg gespeeld en met aansluiting
van het middenveld was geen spra-
ke meer. In de 80e minuut stomp-
te doelman Bourgonjen een cor-
nerbal uit zijn doel, maar op de re-
bound had hij geen enkel verweer

1-0. Enkele minuten later werd het
zelfs 2-0 toen de buitenspelval van
Vorden niet klopte en de Gaande
rense spits eenvoudig konden sco-
ren. Even voor het eindsignaal
werd 3-0 door een gelukstreffer. De
rechterspits zag tot zijn eigen ver-
bazing een als voorzet bedoeld
schot over de keeper in het net be-
landen.

Volleybal

Uitslagen zat. 25 september
Willems Gemini D5 - Pelgrum
Dash D5: 0-4
Harfsen MB1 - Pelgrum Dash MB2:
3-2
Willems Gemini H2 - Pelgrum Dash
Hl: 1-3
Vios D2 - Pelgrum Dash D4:4O
DVO H4 - Pelgrum Dash H3:4-0
Pelgrum Dash MC2 - Marvo 76
MCI: 04
Pelgrum Dash D3 - DVO D3: 3-1
Pelgrum Dash MCI - VCV MCI: 04
Pelgr. Dash D2 - Marvo 76 Dl: 3-1
Pelgrum Dash D6 - Rivo D6:1-3
Pelgrum Dash Dl - DVO Dl: 4-0;
(25-1825-1825-1125-12)
Pelgrum Dash H2 -Victoria H3: 3-2

Programma vrijdag l oktober
Mintonette D4 - Pelgrum Dash D6

Programma zaterdag 2 oktober
WIK Dl - Pelgrum Dash D2
Longa '59 D5 - Pelgrum Dash D3
Huevo '85 MB1 - Pelgr. Dash MB1
Dijkman MCI - Pelgrum Dash MCI
Doe Stap Orion D2 - Pelgr. Dash Dl
Doe Stap Orion H3 - Pelgr. Dash H2
Sv Halle MCI - Pelgrum Dash MC2
Pelgrum Dash MB3 - Blok '71 MB1
Pelgrum Dash H3 - Blok '71 H2
Pelgrum Dash MB2 - Longa '59 MB1
Pelgrum Dash D4 - Dyn. Neede D5
Pelgrum Dash D5 - Harfsen D3
Pelgrum Dash Hl -Vios Eefde H2

Eerste wedstrijd voor Pelgrum
Makelaars Dash dames l een
succes
De dames van Dash begonnen za-
terdag goed voorbereid aan de
competitie. In de voorbereiding
zijn acht wedstrijden gespeeld,
waarvan er 6 werden gewonnen,
hi deze wedstrijden kon iedereen
goed wennen aan het nieuwe sys-
teem. Vol vertrouwen begon het
eerste team van Pelgrum Make-
laars Dash dan ook aan de eerste
wedstrijd die gespeeld werd tegen
de dames van DVO uit Hengelo.

In het begin van de eerste set gin-
gen de teams nog gelijk op, maar
halverwege de set kreeg Dash de
overhand door een hogere service-
druk. Hierdoor liep de aanval bij
DVO steeds minder. Deze set werd
dan ook gewonnen met 25-18.

De tweede set was min of meer
een kopie van de eerste set. Ook nu
won Dash de set door een goede
servicedruk en veel enthousiasme.
Deze set eindigde in dezelfde
stand als de vorige, 25-18.

Halverwege de derde set raakte de
libero van DVO geblesseerd. Hier-
door werd het team behoorlijk ver-
zwakt. De dames van Dash konden
nu echt vrijuit spelen, en dat resul-
teerde in de eindstand van 25-11.

In het begin van de vierde set liep
de stand gelijk op tot 6-6. Dames l
moest zich nog echt even concen-
treren, ze wilden de volle vijf pun-
ten natuurlijk pakken. Gelukkig
zorgde de servicebeurt van Barbara
Oolthuis voor een mooie voor-
sprong. Barbara versterkt sinds
kort de selectie, door het onver-
wachte vertrek van Janneke Meek-
es. De opgebouwde voorsprong gaf
Dash niet meer uit handen, de
vierde set werd gewonnen met
25-12. Een vrij gemakkelijke over-
winning dus voor de Vordense da-
mes. De volgende wedstrijd wordt
aanstaande zaterdag gespeeld om
15:00 uur in Doetinchem tegen
Orion dames 2.

Jaarringen
Er is een tweede boek versche-
nen over het leren en leven op
een kweekschoolinternaat.

Honderden aspirant-onderwijzers
uit Achterhoekse en Twentse ge-
zinnen vertrokken in de vorige
eeuw naar de Aartsbisschoppelijke
kweekschool St.-Ludgerus in Hil-
versum om daar vier en vanaf
1957, vijfjaren te studeren voor
onderwijzer resp. hoofdonderwij-
zer. Het grootste deel van de stu-
denten keerde als onderwijzer te
rug naar zijn geboortegrond om
daar op een school en in de pa-
rochie de plaatselijke jeugd te vor-
men. In vrijwel elke Oost-Gelderse
plaats trof je oud-Ludgerianen aan.

Het eerste boek, getiteld 'Jongens
van het internaat', is in 2002 ver-
schenen en is door de schrijver
Rien Overvelde uit Vierakker bij
Zutphen, in eigen beheer uitgege-
ven. Hij beschrijft daar in de perio-
de 1959-1964, de tijd dat hij zelf op
het internaat zat en een dagboek
bijhield. Dat boek is, mede door de
vele foto's een enorm succes ge-
worden. Toch waren er kennelijk
nog enkele 'losse eindjes' en mede
door de vele reacties die het eerste

boek opriepen, ontstond het idee
een vervolgdeeltje te schrijven. In
'jaarringen' zoals dat boekje heet,
beschrijft hij in vogelvlucht de
stichting, de groei, de bloei en de
sluiting van het eens zo bekende
kweekschoolinternaat. De nadruk
ligt op de periode 1966-1972 en er
wordt een duidelijk beeld neerge-
zet van het leven op een internaat,
de ontwikkelingen binnen het on-
derwijs en de reden van de sluiting
van het internaat. De ondertitel
luidt dan ook: 'wegens omstandig-
heden gesloten'.

Ook wordt er een hoofdstukje ge-
wijd aan de kwekeling zelf. Wat
voor soort jongens bezochten de
kweekschool, wat was hun reden
om daarvoor te kiezen en hoe ver-
ging het hun. Door vele gesprek-
ken en interviews met studenten
uit genoemde periode ontstaat
een goed beeld over het wel en wee
van een leven op een internaat.

Onlangs is tijdens een reünie in de
oude kweekschool waar nu de om-
roepvereniging EO haar domicilie
heeft, het eerste uitgereikt. Belang-
stellenden kunnen meer informa-
tie vinden op wwwjienovervelde.nl

Voetbal

SOCII
Afgelopen zondag moest Socii te-
gen buurtvereniging Ratti het
doen met vier veldspelers uit het
tweede en doelman Vreman uit
het A-team in de basis, dit alles
door de enorme blessure golf bij
het eerste team. Dat dit het spel
niet ten goede komt zal niemand
verbazen maar de grote inzet ver-
goede veel. Het was Johan Riefel
die na de eerste 5 minuten de 0-1
noteerde. Het matige spel ging
over en weer en de scheidsrechter
paste zich moeiteloos aan, door
vooral niet op te treden, overigens
van beide kanten. Het kleinste
mannetje van het veld maakte
naar 25 minuten 1-1 en zelfs voor
de rust werd het nog 2-1 maar kort
daarop mocht Martin Rietman een
vrije trap nemen en deze ging er
keurig in, ruststand 2-2.
m de 60e minuut een combinatie
van tweede elftal spelers Jos Peters

en Johan Riefel die keurig afrond-
de, zijn 2de 2-3. Ratti probeerde
het nog wel maar Henri Eggink
maakte aan alles een eind door de
2-4 te noteren. In deze matige wed-
strijd toch 3 punten mee naar huis
nemen is het enigste wat telt. Hier
waren de Wichmonders blij mee.

Uitslagen
Socii Fl-Halle Fl: 7-5
Socü El - Pax E5: 7-0
Loil Dl-SociiDl: 3-2
Erica '76 Cl - Socii Cl: 4-2
VNLAl-Socii Al: 1-1
Socii 2 - Reunie 3 :"*£*-—
Zelhem 4 - Socii 3: \A
Socii 4 - Turkse Kracht 5:0-2
Zutphen 4 - Socii 5:11-1

Programma 2/3 oktober
Zelhem Fl - Socü Fl; De Hoven El -
Socii El; Socii Cl - Klein Dochteren
Cl; Socü Al - ABS A2; Ede Victoria -
Socii; Be Quick Z. 3 - Socii 2; Socü 3
- Kleind Dochteren 3; Zutphen 5 -
Socii 4; Socü 5 - Loenemark 7

Snijbloemenaktie
'de Vogelvriend'
Vogelvereniging "De Vogermend'
organiseert op 6 en7 november
de jaarlijkse vogelshow in het
Dorpscentrum.

Om de onkosten van deze tentoon-
stelling te dekken en de bevolking
van Vorden gratis toegang te
kunnen geven om het prachtige
kweekresultaat te laten zien,
houdt "De Vogelvriend" weer de

jaarlijkse verkoopactie met snij-
bloemen.
Aanstaande donderdag, vrijdag en
zaterdag zullen de leden van "De
Vogelvriend" de bewoners van de
gemeente Vorden bezoeken en de
bloemen te koop aanbieden. De le-
den van "De Vogelvriend" hopen
op een groot support van de Vor-
dense bevolking om deze actie te
laten slagen.

Enorme deelname '35+ dubbel-bakker*
Van donderdag 7 tot zondag 10
oktober organiseert de tennis-
vereniging VTP Vorden het jaar-
lijkse 35+ dubbel-bakker toer-
nooi. Afgelopen weekend sloot
de inschrijvingsperiode.

Meer dan 150 deelnemers afkom-
stig van een 25-tal tennisverenigin-
gen uit de regio hebben zich hier-
voor ingeschreven.
Het toernooi wordt nu voor de 7e
keer georganiseerd en nog nooit
hebben zich zoveel deelnemers in-
geschreven.

De naam "dubbel-bakker" is aan
dit toernooi gegeven omdat de

warme bakker van Asselt en hotel
Bakker de hoofdsponsors zijn.

Er worden herendubbels, dames-
dubbels en gemengd dubbels ge-
speeld in de klasse 5, 6, 7 en 8.

De wedstrijden worden gespeeld
op de donderdag- en vrijdagavond
en in het weekend. In die korte pe
riode worden maximaal 110 partij-
en gespeeld.

Direct na afloop van het toernooi
worden de tennisbanen voor een
paar weken gesloten in verband
met het vernieuwen van het
kunstgras.



L KEUKENS

^ SANITAIR

^B TEGELS

W NATUURSTEEN

F ROLLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

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

HOLTSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

DANCING jj niSCOTHKl.K

PRESCnTEERT

ZOADflG l OKTOBER ' 19:00 UUR- 25:00 UUR
Kflflimn V.YERKOOP € 12.50 * O/D Zflfll € 15.00
YOORVERKOOPflDREIJEn : HDIIRf fllOn FIGARO lOCHEffl Efl UIITKfimP IflRED

TH. REJERVERCfl :0900-918S267 YOl=YOl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Kijk voor
nieuws
ook op:

De kleine adverteerder
blijft belangrijk!

Daarom wordt een weekblad
'echt' gelezen.

Ook als
kadobon
verkrijgbaar.

Vanaf 13 okt.

Balance by touch
massagepraktijk

Monique Oltvoort
Haver 5, 7261 JD Ruurlo
tel: 0573-453909 / 06-40236798
E-mail: balancebytouch@hetnet.nl

Kenni smakingsaanbieding
Stoelmassage nu €10,-
ledere woensdagavond bij Total Fit.

Centrumlocatie RUURLO

— TE HUUR—

• in het centrum van
Ruurlo

• achter "de Spannevogcl'
• ca. 220 nv t.b.v.

detailhandel ot kantoor ^^^^^^^
• ruimte nog vrij indeelbaar ot'op te delen in 2 kleinere un i t s
• parkeergelegenheid direct voor de deur

Voor nadere informatie:

B e d r i j f s m a k e l a a r s

0570-608 900

A L L S O O R N

DRUKWERK

drukker i j Weevers Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

studio Contact

Barchemseweg 7
7261 DA Ruurlo
Tel. (0573) 45 12 86
Fax (0573) 47 14 02



Dames van SV Ratti
in nieuw tenue gestoken

Opening kantoor en werkschuur
natuurmonumenten

Afgelopen zondag presenteerden
de dames van SV Ratti trots hun
nieuwe tenue aangeboden door
Restaurant 't Olde Lettink.

Boven: v.l.n.r. Genie Berendsen,
Ciske Sipman, Christiaan Wichers
(leider), Antoon Peters (trainer),
Carlien Nijenhuis, Petra Ooster-

dijk, Evelien Norde, Yvonne Wenz-
kowski-Lancee, Wieteke Schots-
man en dhr en mevr. Klaassen van
't Olde Lettmk.
Ondenv.l.n.r. Hanneke Nijenhuis,
Annemiek van Vleuten, Annemie
Nijhof, Rianne Meijerink, Marijn
Bontje, Wencke Olthuis, Mikkie
Steenbreker, en Marielle Peters.

aanwezig teamlid: Rowena Peters.

Vooraf aan de presentatie hebben
we een soep/brood lunch aangebo-
den gekregen door onze sponsor,
dit heeft geholpen want de won-
nen smiddags onze westrijd tegen
AWCmet2-l.

Race of the Champions te Assen

Op 25 en 26 september werden
in Assen de voorlaatste races
verreden voor het Nederlands
Kampioenschap. Aangezien de
weersomstandigheden op za-
terdagmorgen beter waren dan
's middags werden de trainings-
tijden van de ochtend uiteinde-
lijk beslissend.

Hans Smees haalde in de 250cc de
pole en Bram Appelo een 6e trai-
ningstijd. In de Supersport reed
het Pajic-Kawasaki team met Arie
Vos naar een 4e tijd ondank een
onschuldige schuiver. Swen Ah-

nendorp reed naar een 18e plek.
Hartelman-Yamaha rijder Harry
van Beek zette een 7e tijd neer.

De wedstrijden op zondag werden
gereden met lekker najaarsweer.
Hans Smees wist zijn Ie plek in de
training niet om te zetten in een
podiumplek tijdens de race. Hij
was in gevecht met Emiel Ütjens
en Bram Appelo. Uiteindelijk haal-
de hij een 4e plek en Bram een 5e.

De wedstrijd werd gewonnen door
Randy Gevers. Patrick Lakerveld
ging naar huis met de Nederland-

se titel. Arie Vos werd in de Super-
sport 3e achter de Zweed Jan Hans-
on en Barry Veneman. Na een
spannend verlopen race werd Har-
ry van Beek uiteindelijk 6e en Sven
Ahnendorp uitstekend 9e nadat
hij van een 18e plek gestart was.
Op het rennerskwartier werden de
gehele dag pocketbike demonstra-
ties gegeven met vele rijders uit
onze regio.

Op 16 en 7 oktober worden in het
Belgische Francorchamps de laat-
ste races voor het Nederlands Kam-
pioenschap gereden.

Op 2 oktober vindt de officiële
opening plaats van het nieuwe
beheerkantoor en bijbehoren-
de werkschuren van Vereniging
Natuurmonumenten, beheer-
eenheid de Graafschap. Om
1430 uur zal, aan de Baakseweg
IA te Vorden, de openingshan-
deling worden verricht. Na die
tijd wordt er uitleg gegeven
over het werk van Natuurmonu-
menten in de Graafschap. Ook
zijn er vrijwilligersgroepen
aanwezig die over hun werk-
zaamheden vertellen. Een door-
lopende presentatie laat zien
hoe de verbouw van boerderij
tot kantoor in zijn werk gegaan
is. De medewerkers van de
Graafschap ontvangen u graag!

OUD EN NIEUW
GECOMBINEERD
Na enige jaren vanuit diverse loca-
ties te hebben gewerkt, zijn de me
dewerkers van beheereenheid de
Graafschap nu allemaal onderge-
bracht in het nieuwe kantoor aan

de Baakseweg IA. Het kantoor, dat
gevestigd is in de boerderij Wues-
tenenk, is zoveel mogelijk in oude
staat hersteld. Het voorhuis is ook
nu weer als woonhuis in gebruik
en de deel is omgebouwd tot kan-
toor.
Rondom de boerderij is een aantal
schuren gebouwd/ herbouwd. On-
danks dat alles in oude stijl opge
trokken is, zijn er toch moderne
hoogstandjes toegepast. Zo is de
nieuwe werkschuur voorzien van
een wel heel vernuftig verwar-
mingssysteem. De Nuon heeft een
installatie geschonken aan Natuur-
monumenten, die ervoor zorgt dat
de vloer middels aardwarmte ver-
warmd wordt. Een nieuwe manier
van milieuvriendelijk verwarmen.

WELKOM!
Bent u benieuwd geworden naar
de nieuwe locatie van beheereen-
heid de Graafschap of naar het
werk van Natuurmonumenten?
Kom dan gerust een kijkje nemen
op zaterdag 2 oktober.

NDA V O R D E N
Iedere dag:

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

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

SEPTEMBER
28 PCOB Vorden mevr. T. van

Nooit over "Ophalen van her-
inneringen".

28 De Knupduukskes bij Passage
Folklorisch dansen.

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

Dorpscentrum.
29 Handwerkmiddag + kraamver-

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

ne Steege.
30 Klootschietgroep de Vordense

Pan.

OKTOBER
4 Vordens Bridgeclub in Dorps-

centrum.
6 HVG Linde over Cesar Oefen-

therapie.
6 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.

6 HVG Wichmond, middag voor
ouderen en leden.

6 ANBO klootschieten bij de klei-
ne Steege.

7 Klootschietgroep de Vordense
Pan.

7 Bejaardenkring reisje dorps-
centrum.

11 Vordense Bridgeclub in Dorps-
centrum.

13 Vordense Bridgeclub in Dorps-
centrum.

13 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

13 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis de Wehme.

14 Klootschietgroep de Vordense
Pan.

15 PCOB dhr. Hensrix over Euro-
pese tuinen met ANBO.

15 SBO dhr. Hendrix Europese tui-
nen.

16 St. Vriendenkring Klein Axen
Bianca Hulst Lezing opvoeden.

16 Boekenbeurs rondom NH Kerk.
18 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
19 HVG Linde Ringmiddag.
19 HVG Vorden Dorp Ringmiddag.
19 HVG Wichmond Ringsamen-

komst.
20 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
20 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
20 HVG Vorden dorp bestuurmid-

dag.
21 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum.
25 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
26 Vrouwenbeweging Passage IVN.
27 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop Welfare in de Wehme.
27 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
27 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
28 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
31 Theater onder de Molen, Henk

van Hulsen.

De laatste lootjes
Vorig jaar in juli is Achter-
hoek FM begonnen met de
nieuwbouw van de radio stu-
dio in Vorden. Deze verbou-
wing was zeker nodig omdat
de huidige studio te klein was
geworden.

Er werden plannen en tekeningen
gemaakt voor de nieuwbouw. Na
alle verwachtingen waren allen
vergunningen voor de nieuwbouw
snel binnen. De vloeren werden ge-
stort en de muren werden opge
trokken, dit alles werd gedaan

door de vrijwillige medewerkers.
Wat er allemaal nieuw is bijgeko-
men is een nieuwe ingang een ont-
vangst ruimte, een nieuwe toilet
groep, een tweede regel en inter-
view kamer een opslag ruimte
voor locatieapparatuur, een oplag

ruimte voor alle muziekdragers,
tevens komt er op de Ie verdieping
een ruimte waar reclame en pro-
motie materiaal kan worden opge
slagen.
Achterhoek FM hoopt dat ze in ok-
tober in de nieuwe studio kunnen

gaan plaats nemen. Wie alvast een
kijkje wil nemen in de nieuwbouw
kijk dan op www.achterhoekfm.nl
Als alles klaar is zal er zeker een
opendag zijn, zodat men ook kan
zien hoe de nieuw en verbouwing
is geworden.



BIJ GERRIT ONSTENK IN HENGELO GLD.
U KUNT ER TERECHT VOOR DIVERSE KOOPJES WAARONDER DRAAISTOELEN,

EETHOEKEN, KASTEN, BANKSTELLEN, SALONTAFELS, RIETENSTOELEN, DRESSOIRS, T.V.- EN STE-
REOMEUBELS, INRUIL MEUBELS, COMPUTERMEUBELS EN BEDDEN

ALLES DIRECT LEVERBAAR
\eoer

e\Ken \noe- ^maten.

DONDERDAG 30 SEPTEMBER VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR

VRIJDAG 1 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR

ZATERDAG 2 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR

TOT ZIENS BIJ ONS IN DE TENT

GERRIT EN RIA ONSTENK
MOLENENK 20 HENGELO (GLD) TEL. (0575) 46 31 53-46 35 04



Arjan Mombarg 'onder contract' bij Free-wheel

Opening schaatsseizoen
op 2 oktober a.s. in Vorden

Stoelmassage, thuis of
op het werk, het werkt!

Op de foto van links naar rechts: Raymond Mars, Arjan Mombarg, Arne Hassink en Mark Ritsma

De laatste skeelenvestrijd is
nog niet verreden of de ijzers
worden al weer ondergebon-
den. Schaats- en skeelerspeci-
aalzaak Free-wheel uit Vorden
opent het schaatseizoen op za-
terdag 2 oktober met o.a. de-
monstraties schaatsen slijpen,
rondingcontróle, presentatie
van nieuwe produkten en acces-
soires. Ook is er een schaatsruil-
beurs. De voltallige marathon-
ploeg van Free-wheel zal aanwe-
zig zijn en last but not least Ar-
jan Mombarg in zijn nieuwe rol
als verkoper.

SCHAATSVERKOOP
ALS SPECIALISME
Schaatsen verkopen wordt steeds
meer een zaak van specialisten. Er
worden steeds hogere eisen ge
steld aan het materiaal en de ont-
wikkelingen volgen elkaar razend-
snel op. De tijd dat men met een
paar Vikings onder de arm de win-

kel uitging als het begon te vriezen
is definitief voorbij. Er zijn veel
merken bijgekomen en de consu-
ment ziet soms door de bomen het
bos niet meer.

Freewheel is een van de 4 speciaal-
zaken in Nederland waar een
schaatsschoen precies op maat
kan worden aangemeten.

Ook op het gebied van kleding, ac-
cessoires en onderhoud is er elk
seizoen weer veel nieuws op de
markt. En iedereen wordt uitgeno-
digd om op zaterdag 2 oktober
weer helemaal op de hoogte te
worden gebracht van al het moois
dat komend seizoen te koop is.

Steeds meer schaatsers ontdekken
Oostenrijk, Zweden en Canada als
alternatieve schaatsbestemmin-
gen en willen daar alles over we
ten. Ook hiervoor kan men bij
Freewheel terecht.

ARJAN MOMBARG ALS VERKOPER
Als er iemand is die een belangrij-
ke bijdrage heeft geleverd aan de
promotie van de Skeelersport in de
Achterhoek is dit Arjan Mombarg
geweest. Zijn eindoverwinning in
het UniveTopklassement staat nog
vers in het geheugen.

Met Mombarg heeft Freewheel ie
mand in huis gehaald, die ook op
schaatsgebied het nodige te mel-
den heeft. Er was volgens Martien
Pater van Freewheel weinig over-
redingskracht voor nodig om hem
over de streep te trekken. Sinds de
winkel in Vorden werd geopend is
Mombarg een van de trouwste
klanten, die altijd wel een verhaal
heeft en graag zijn kennis en erva-
ring met anderen wil delen.
De kennis en ervaring van Free
wheel stond al op een hoog ni-
veau, maar met Arjan Mombarg in
de gelederen wordt hier nog een
extra dimensie aan toegevoegd.

Blauwe broodzak centraal
in week van het brood
Dit jaar ziet de Week van het
Brood er spectaculairder uit
dan de afgelopen jaren. Het
Voorlichtingsbureau Brood
heeft een speciale "Week van
het Brood' zak ontwikkeld. Bij
aanschaf van brood in deze
unieke broodzak kunnen con-
sumenten meedoen aan een
wedstrijd met als hoofdprijs
een auto. Bij ruim 6.000 warme
bakkers en supermarkten zal
(een deel van) het broodassorti-
ment hierin worden aangebo-
den. De Week van het Brood
vindt van maandag 4 tot en met
zaterdag 9 oktober plaats.

Sinds de oprichting in 1981 orga-
niseert het Voorlichtingsbureau
Brood de Week van het Brood. Met
activiteiten op de winkelvloer bij
de warme bakker en in super-
markten wordt er in die week

extra aandacht gevraagd voor
brood. De Week van het Brood
vindt altijd plaats in de eerste
week van oktober. Voor dit jaar be
tekent dat van maandag 4 oktober
tot en met zaterdag 9 oktober.

UNIEKE SPELCODE
OP BROODZAK
Tijdens de Week van het Brood
wordt (een deel van) het broodas-
sortiment verpakt in de speciale
blauwe 'Week van het Brood' zak.
Zowel bij de warme bakker als bij
de supermarkt. Op de broodzak
staat een unieke spelcode die recht
geeft op deelname aan de wed-
strijd op de site www.brood.net. De
hoofdprijs is een Nissan Micra evi-
sion t.w.v. € 14.910,-. Daarnaast
zijn er honderden andere fantasti-
sche prijzen te winnen zoals 20
kasteelontbijtarrangementen. Al-
leen tijdens de Week van het Brood

én alleen met de speciale broodzak
maken consumenten kans op deze
prijzen. Voldoende redenen om
juist deze week een (extra) bezoek-
je te brengen aan de plaatselijke
warme bakker of supermarkt. Te
vens wordt er aandacht gevraagd
voor het thema 'Brood verwent op
elk moment'. Het ontbijt en de
lunch zijn van oudsher bekende
broodmomenten. Maar brood valt
inmiddels ook goed in de smaak
op andere tijdstippen. Tussendoor
wordt steeds vaker een boterham
of broodje gegeten om de lekkere
trek te stillen. Ook wordt brood in
toenemende mate bij de warme
maaltijd gebruikt. En brood past
natuurlijk heel goed bij het borre
len, of dat nu in de namiddag of
avond is. Met de grote verscheiden-
heid aan gewone en bijzondere
broodsoorten verwent brood op
elk moment.

Hectische tijden, gespannen si-
tuaties, op de werkvloer of bij u
thuis. Dat kan wel even, maar
de boog kan niet altijd gespan-
nen staan. Dan is het tijd om
een moment van ontspanning
te zoeken. U komt terecht bij
Stoelmassage.

Balance by touch, opgericht door
Monique Oltvoort, is een praktijk
voor Stoel-, Ontspannings- en
Sportmassage. De behandelingen
verbeteren de circulatie, verhogen
het lichaamsbewustzijn en wer-
ken op die manier preventief. Hier-
door worden spanningen en klach-
ten doorgaans eerder herkend of
voorkomen. Stress, RSI, hoofd-,
schouder- en nekklachten, ver-
moeidheid en andere fysieke
klachten kunnen verminderen.
Door regelmatig te ontspannen
herstelt ons lichaam en komen we
weer in balans. Na een massage
voelt u zich ontspannen, opgefrist
en alert.

STOELMASSAGE
Dit is een effectieve drukpuntmas-
sage van hoofd, nek, schouders,
rug, heupen, armen en handen.
De massage wordt door de kleding
heen gegeven en er wordt geen
olie gebruikt. De standaardmassa-
ge duurt 15-20 minuten en wordt
gegeven op een comfortabele, er-

gonomische stoel. Het grote voor-
deel t.o.v. tafelmassage is dat deze
Stoelmassage 'tussen de bedrijven
door' gegeven kan worden, bij uw
werkgever, bij u thuis of bij mij in
de praktijk.

BEDRIJVEN
Stoelmassage is een effectief mid-
del in de strijd tegen ziektever-
zuim. Door regelmatige massage
blijft de circulatie van bloed, lymfe
enz. goed en is de werknemer zich
veel beter bewust van de gevoelens
in zijn/haar lichaam.

Het geven van massages op de
werkplek neemt hand over hand
toe. Het is verstandig om Stoelmas-
sage wekelijks of tweewekelijks
toe te passen, maar het kan ook in-
cidenteel voor of na een vergade
ring, tijdens een periode van hoge
werkdruk, tijdens een evenement,
congres, personeelsfeest of als ein-
dejaarsgebaar toegepast worden.
Investeren in het welzijn van uw
medewerkers = investeren in de
toekomst!

Wilt U meer weten over Stoelmas-
sage, dan bent U van harte wel-
kom op de Open Dag van Total Fit
op zondag 3 oktober. U kunt ui-
teraard ook vrijblijvend contact
met ons opnemen. (Zie de adver-
tentie elders in deze krant).

Tweede honingmarkt op de
zaterdagmarkt te Zutphen
De Zutphense/Warnsveldse af-
deling van de Nederlandse Vere-
niging tot Bevordering van de
Bijenteelt houdt op zaterdag 2
oktober van 9.00 uur tot 16.00
uur weer een Honing- en Milieu-
markt op de Zaterdagmarkt in
Zutphen.

De imkers zijn het hele seizoen be
zig om te zorgen voor een honing-
product. Het wisselvallige weer
heeft ervoor gezorgd dat er een
aanvoer is van Nederlandse bloe
men- en raathoning van prima
kwaliteit.

Er wordt gelet op zuiverheid, per-
centage vruchtensuiker, verpak-
king en dergelijke. In verband met
de vele regen zal er toch wat
Nederlandse heidehoning van dit
jaar worden aangeboden.

Bovendien zullen imkerartikelen
verkrijgbaar zijn en kunnen be
langstellenden door een imker
worden geïnformeerd over hou-
den van bijen als hobby. Ook is er
een observatiekast met een bijen-

volk aanwezig. De imkerij is dus
niet alleen zo maar een fascineer-
de liefhebberij, maar bovendien de
voornaamste taak van de bijen in
de natuur is de kruisbestuiving
van bloemen en alzo de vruchtzet-
ting te bevorderen. Hoe beter de
bestuiving, hoe groter de opbrengst.

Het aanbod van fruit, zaden en
bessen, komt mens en dier ten goe
de. En ook is het opzetten van een
bijenvolk en het nut van een bijen-
volk voor de bestuiving van land-
en tuinbouwgewassen enz.

Een bezoekje aan de bijenstal is
erg leuk en leerzaam. Voor groe
pen, jeugd en volwassenen hebben
wij een introductiecursus over de
honingbij en het imkeren.

Wij verheugen ons erop om U
eventuele vragen te beantwoorden
op de honingmarkt en/of de intro-
ductiecursus bijen, die wij zullen
houden aankomend voorjaar. Men
kan voor meer informatie alvast
bellen naar Willem Velberg, tel.
51 56 46 b.g.g. 06 145 188 88

Homo?? Nou en??
Of ben je lesbisch of biseksueel?
Dan is er voor jou Stichting de
Kringen, die al 40 jaar praat-
groepen/gezelligheidsgroepen
voor homo's/lesbo's organiseert,
ook in de Achterhoek o.a. in
Ruurlo.

In zo'n praatgroep leer je anderen
kennen en kun je mensen leren
kennen die in ieder geval snappen
waar je over praat.

Het is nu eenmaal iets dat bij je
hoort en dat is geen drama. Je
kunt pas gelukkig worden als je je
zelf kunt zijn! Als je denkt; een

praatgroep dat klinkt zo zwaar.
Dat is het dus niet, het is ook een
hoop gezelligheid. Er is ook een
groep voor biseksuele mannen/
jongens. Meer informatie op de site
van de landelijke St. de Kringen,
waar we onderdeel van uitmaken
www.dekringen .nl

Verschuil je niet langer, want dat
is echt niet nodig. Voor informatie
en aanmelding voor deze praat-
groepen kun je bellen/mailen met;
Mannen/jongens (0573) 45 23 75
(Wim); Vrouwen en meiden (0315)
68 32 49 (RieAnne)
Of mail achterhoek@dekringen.nl

Al gekeken op lAflAfW.COntact.nl

voor het allerlaatste plaatselijke nieuws?
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Gamaentaniauws
Warnsveldse Zelfstandigheid
In Sinteridaasverpakking
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Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 5123 06

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 4512 86

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 4618 28



Goede voorlichting verbetert dierenwelzijn
Huisdieren in Nederland hebben het goed. Samen met Groot-Brittannië
en Duitsland behoort Nederland tot de drie Europese landen waar het
dierenwelzijn waarschijnlijk het meest serieus wordt genomen. Dat is
onder andere te merken aan de wetgeving ten aanzien van (huis)dieren,
die in deze landen strenger is dan in de meeste andere Europese landen.

Honden aan de staart en oren coupe-
ren of ze aan de ketting leggen mag
hier niet, en (ras)katten bijvoorbeeld,
mogen van overheids-
wege niet meer dan
drie nestjes in een aan-
eengesloten periode van 24 maanden
ter wereld brengen. Bekende interna-
tionale dierenbeschermingsorganisa-
ties zijn hier zeer actief en de
Dierenbescherming mag zich met
bijna 200.000 leden één van de meest
kapitaalkrachtige 'goede doelen' in
Nederland noemen.

De dierenspeciaalzaak...
het woord zegt het al.

Hooi is het hoofdvoer van alle konijnen.

'Huisdier van het Jaar'
verkiezing 2004

In samenwerking met de
dierenspeciaalzaken en de
TROS organiseert de
stichting 'Met dieren meer
mens' in 2004 voor het zesde
achtereenvolgende jaar de
'Huisdier van het Jaar'
-verkiezing. Dit jaar zijn er
drie nieuwe categorieën:
het liefste huisdier, het
dapperste huisdier en het
slimste huisdier. In elke
categorie worden drie
dieren genomineerd, die
strijden om de eerste plaats
binnen hun categorie.
Uit die drie
winnaars
kiest een
vakkundige
jury tij-
dens de
finale het
'Huisdier
van het
Jaar'.

Vindt u ook dat uw huisdier
de liefste, dapperste of
slimste is? Haal dan nu een
inschrijfformulier bij uw
dierenspeciaalzaak en schrijf
uw huisdier in voor de
'Huisdier van het Jaar'
-verkiezing 2004. U maakt
dan kans op de unieke 'Met
dieren meer mens' Award,
een digitale camera of
andere mooie prijzen. De
verkiezing start op maandag
4 oktober, Werelddierendag.
Op 10 december sluit de
inschrijving.

Meer weten?
Neem dan een kijkje op de
site van de Stichting 'Met
dieren meer mens':
www.metdierenmeermens.nl

Het zit wel goed met het dierenwel-
zijn in Nederland, zult u misschien
denken.Toch wijst de praktijk van alle-

dag anders uit. Het is
een bekend gegeven
dat dieren vaak in een

opwelling in huis worden gehaald. Er
wordt soms te weinig informatie inge-
wonnen over wat zo'n dier nu eigen-
lijk precies nodig heeft om gezond
oud te kunnen worden. De praktijk
wijst helaas uit dat men zich soms pas
gaat afvragen wat er fout is gegaan
nadat het dier ziek is geworden of
zelfs is gestorven.

Verkeerde voeding?
De oorzaak is meestal verkeerde voe-
ding. Van verkeerd voer wordt een dier
ziek, of gaat het zelfs dood. Dat hoeft
niet van de ene op de andere week te
zijn: sommige tekorten komen pas na
jaren aan het licht. En dan is het vaak
te laat. Zo ziet een groene leguaan er
misschien wel uit als een miniatuur
draak, het is een echte vegetariër,

Ook al vindt hij het nog zo lekker: chips past niet in een gezond dierenmenu.

wiens nieren niet zijn ingesteld op
dierlijke eiwitten. Honden zijn bijvoor-
beeld prooi-eters, en geen pure vlees-
eters noch alleseters zoals varkens (en
mensen). Toch krijgen ze vaak nog
vette en zoute tafelresten, brood met
melk en zelfs puur runderhart als enig
voedsel. Het gevolg - een slechte
gezondheid en dierenartsbezoek -
laat zich raden.
Het houdt niet op met honden: goud-
vissen die broodkruimels gevoerd krij-
gen, waardoor hun darmen verstop-

pen; katten die koemelk geserveerd
krijgen, en konijnen die naast het vro-
lijk gekleurde kant-en-klare konijnen-
voer zo nu en dan een plukje hooi toe-
gestopt wordt, terwijl juist hooi het
belangrijkste bestanddeel is van hun
menu. De beruchte 'haarballen' en
andere, soms fatale, darmproblemen
van konijnen kunnen simpelweg wor-
den voorkomen door hen kruidig en
vers hooi als hoofdvoer te geven. Ook
krijgen papegaaien en andere vogels
vaak zout en vet voedsel als extraatje:

Leuk om te weten
De eerste keer dat in Nederland
dierendag werd gehouden was
in 1930. Een jaar eerder werd
deze dag door een groep die-
renbeschermers uitgeroepen
tot Werelddierendag. Dat was
op een congres in Wenen. Er is
gekozen voor juist de vierde
oktober omdat het de sterfdag
is van Sint-Franciscus van Assisi
(1181-1226), een katholieke
heilige die bekendstond als die-
renvriend.

een patatje of een stukje chips.
Natuurlijk is hier geen kwade opzet in
het spel. Iedereen wil het beste voor
zijn huisdieren, maar niet iedereen is
goed geïnformeerd. Voorlichting is en
blijft dan ook heel belangrijk. Het is
niet moeilijk om aan de juiste informa-
tie te komen: ga eens langs bij de die-
renspeciaalzaak. Daar werken mensen
die een speciale opleiding hebben
gehad en dagelijks geconfronteerd
worden met vele vragen over uiteen-
lopende huisdieren. Zij hebben daar-
naast alles in huis om een dier opti-
maal te kunnen verzorgen en voeden,
en zo u wilt: verantwoord verwennen.

Dierendag: extraatjes of... noodzaak?
Op dierendag krijgen dieren wat extra's. De een maakt een extra lange
wandeling met de hond, de ander gebruikt juist deze dag als aanleiding
om naar het asiel te gaan en een nieuwe huisgenoot uit te zoeken, maar
verreweg de meeste mensen associëren dierendag met'verwennen'. En bij
verwennen denken we vaak aan lekkere dingen. Een duur merk blikvoer
voor de poes, een smakelijke honden klu if voor de hond, of een snoepstaaf
met kersensmaak voor de parkiet; juist met dierendag gaan deze luxe
producten als zoete broodjes over de toonbank.

Er is niets mis mee om dieren op één
specifieke dag wat extra's te geven.
Alleen zijn er producten die als luxe of
cadeautje worden gezien, terwijl ze
voor de lichamelijke én geestelijke
gezondheid van het dier eigenlijk tot
de dagelijkse routine zouden moeten
behoren. Dingen dus, die we te weinig
aan onze dieren geven.

Hondenkluif: een must
Neem bijvoorbeeld een kluif of bot
voor de hond. Er zijn steeds meer hon-
denbezitters die het gebit van hun
hond dagelijks poetsen met speciale
dierentandpasta en een aangepaste
tandenborstel. Maar ze zijn nog steeds
in de minderheid en het hondengebit
heeft net als dat van mensen veel te lij-
den.Ook een hondengebit is onderhe-
vig aan tandplaque, cariës en (wortel)-
ontstekingen. Vraag het de eerste de

beste dierenarts die u tegenkomt:
gebitssanering bij honden is inmiddels
een routineklus geworden. Maar wel
een routineklus waarvoor de hond
onder narcose moet. Door te kluiven
op taai kauwmateriaal kan de hond
zijn eigen gebit beter schoonhouden.
Het kauwen verdrijft tevens de verve-
ling - want weinig honden hoeven
vandaag de dag nog te werken voor
de kost. Zo'n kluif voorkomt meer dan
eens dat de hond uit verveling aan
andere zaken in huis gaat knagen. Een
must dus, zo'n kluif, geen extraatje.

Verantwoorde speeltjes
Maar de liefde gaat niet altijd door de
maag. Onze huisdieren hoeven over
het algemeen niet veel te doen voor
hun kostje. Ze zijn veilig in ons huis of
in hun kooi, worden geaaid en geknuf-
feld en krijgen elke dag hun eten en

EIke dag kauwen houdt het hondengebit gezond.

drinken. Het gevolg is dat veel huisdie-
ren, van hond tot kanarie, te dik zijn. In
dierentuinen weten ze het al langer:
dieren willen graag bezig zijn. In die-
rentuinen worden dieren dan ook
gestimuleerd om zich te bewegen en
zich - ook geestelijk - in te spannen
voor hun voedsel. Dit voorkomt verve-
ling, stereotiepe gedragingen en vet-
zucht. Dierendag is een ideale aanlei-
ding om de bezigheden van uw eigen
dieren eens kritisch onder de loep te
nemen. In de dierenspeciaalzaak wor-
den allerhande verantwoorde speel-
tjes verkocht die uw dier bezighouden.
Slingertouwen en buffelhuidspeeltjes

voor de parkiet of papegaai bijvoor-
beeld, een opwindbare muis of een
écht stevige en leuke krabpaal voor de
kat, en levende watervlooien als inter-
actief voer voor de goudvissen en
guppen. De watervlooien die niet wor-
den opgegeten, houden het water lek-
ker schoon en zeven de algen eruit.
Voor honden zijn er in de dierenspeci-
aalzaak ballen en kubussen te koop
die u kunt vullen met brokjes. Er zit een
klein gaatje in en de bedoeling is dat
de hond de kubus of bal zo draait dat
er steeds een hapje uit valt. Reken
maar dat dit hem uren zoet houdt, en
vervelen doet hij zich geen moment.

Huisdier houdt baasje fit!
Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, onafhankelijk van elkaar
en in verschillende landen,zijn eenduidig: huisdieren houden hun baasjes
fit. Het cholesterolgehalte van huisdierbezitters is lager, zo ook de bloed-
druk, en huisdierbezitters hebben minder last van stress dan mensen
zonder huisdieren. Hoe komt dit?

Veel huisdieren zijn te dik. De remedie:
meer beweging en aangepaste voeding.

Uit talloze onderzoeken is gebleken
dat het houden van huisdieren een
positieve uitwerking heeft op de hart-
en bloedvaten en het geestelijk wel-
zijn. Mensen die een hond hebben,zul-
len het dier dagelijks drie keer moeten
uitlaten en dat betekent lichaamsbe-
weging en frisse lucht. Ook geeft een
hond aanleiding tot sociale contacten
met andere hondenbezitters. Een kat
hoeft niet te worden uitgelaten, maar

het aaien van dit dier, zo wijzen onder-
zoeken uit, verlaagt de bloeddruk en
werkt tevens rustgevend. Ook konij-
nen, cavia's en sommige vogelsoorten
laten zich graag aaien. Ze hebben een-
zelfde werking op hun eigenaars.
Harig of bevederd hoeft een stressver-
lagend dier niet te zijn: rustgevend is
ook een aquarium, dat niet voor niets
juist bij mensen met een drukke baan
populairder is dan ooit. De bewegin-

Aaien van een huisdier werkt stress-
verlagend.

gen van het water en de vissen heb-
ben een helende werking die de stress
van de werkdag naar de achtergrond
verdringt. Bovendien neemt het
moderne aquarium door nieuwe tech-
nieken een minimum aan verzor-
gingstijd in beslag.

Tekst & fotografie Furrytails.nl



Zonder hak- en breekwerk

terwi/l de meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

'LAMECO
plafondsrfls de Timmeriju.
Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)

bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger!.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel: (0575) 52 02 40

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijks-
advertentie als u de kaarten laat

drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

Ruime keus uit onze monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis rustig bekijken.

70 JAM
WEEUIAD
CONTACT

d r u k k e r i j Weevers

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers

\v
Net

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

Weevers

\
NATUURSTENEN

KEUKENBLADEN IN

DIVERSE KLEUREN

VOOR DE PRIJS VAN

KUNSTSTOF!

SHOWROOM-
KEUKENS MET

KORTINGEN
TOT 60%!

KEUKEN-

APPARATUUR

VOOR

SMAKELIJKE

PRIJZEN!

De actievoorwaarden tijdens onze cadeaumaand vindt u in de showrooms

ZATERDAG

| 23 OKTOBER

OVENHEERLIJKE

KOOKDEMONSTRATIE

DOOR MIELE

BouwCenter HCI

is dealer van

SEBASTIAN®

infrarood-cabines.

•BouwCenter.HCI
Alle prijzen gelden inclusief BTW en uitsluitend rechtstreeks geleverd aan particulieren.

Wastafelmeubel

Maddy

Wit of pergamon

Normaal 2.565,-

NU 1.995,-

Vloertegels

Gekalibreerd en in

diverse kleuren

40 x 40 cm

Nu voor 33,60

per meter2

Wastafelmeubel

Vita

Diverse kleuren

Normaal 1.703,-

NU 1.365,-

Wandtegels

20 x 25 cm
in 6 kleuren

Nu v.a. 12,30 m2

In oktober is

het cadeau-

maand bij HCI.

Bezoek één

van onze

showrooms en

profiteer!

Wandtegels

Grootformaat

Gekalibreerd, in div.

kleuren.

33 x 60 / 30 x 45 cm.
Normaal 38,"

Nu 29,9(V

GRATIS OPSLAG

VOOR LATERE

LEVERING

EN BETALING!

HCI. Helemaal mijn idee.
Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 - tel 0575 46 81 81- KEUKENS - TEGELS - SANITAIR
Ulft Ettenseweg 39 tel 0315 69 62 00 I.V.M. VERBOUWING SHOWROOM TIJD. GESLOTEN
Zevenaar u;restraat3 116523201- TEGELS - SANITAIR

Openingstijden showroom bel of ki jk op www.bouwcenterhci.nl



DUIZENDEN ARTIKELEN
PRIJS OMLAAG!

Komo
Huisvuilzakken
Rol 20 stuks.
Was 1.06 wordt O95

Douwe Egberts Senseo
Regular, mild, dark, mocca

of cafeïnevrij.
Zak 18 pads.

Was 1.59
wordt:

Andrélon
Shampoo
Diverse soorten.
Flacon 300 ml.
Was 2.32 wordt

Honig
Cakemeel
Pak 500 gram.
Was 0.71 wordt

Douwe Egberts
Koffie rood
Snelf ilter of grove
maling. Pak 500 gram.
Was 2.39 wordt "

Bambix
Ontbijt
Groei of volkoren.
Pak 225 gram.
Was 0.79 wordt

unox

Unox Stevige soep
Tomaat, groenten

of kip.
Blik 80 cl.
Was 1.15

wordt:

Ariel
Wasmiddel
18 scoops.
Zak 1350 gram.
Was 4.85 wordt

Appelsientje
Appelsap
Pak 1 liter.
Was 0.69 wordt

Scharreleieren wit
Middel groot.
Doos 10 stuks.
Was 1.44 wordt 1

39

Bavaria
Pils
Krat 12 flesjes a 30 cl.
Was 4.09 wordt 3

89
Knorr
Chicken-Tbnight
Diverse soorten.
Pot 500 gram.
Was 1.56 wordt

Lay's Chips
Naturel of

paprika.
Zak 200 gram.

Was 0.75 wordt:

69

Becel
Dieet
Kuipje 500 gram.
Was 1.63 wordt

Grolsch
Pils
Krat 24 flesjes
a 30 cl.
Was 8.79 wordt

Bertolli
Olijfolie
Classico of delicato.
Fles 500 ml.
Was 3.85 wordt

BlueBand
Margarine keuken
Pak 250 gram.
Was 0.57 wordt

Calvé
Mayonaise
Pot 600 ml.
Was 1.21 wordt

Caliré
Pindakaas
Pot 350 gram.
Was 1.05 wordt

Omo
Wasmiddel.tabs
Color
Doos 30 stuks
Was 4.98 wordt

Pringles
Chips
Diverse smaken
Bus 200 gram
Was 1.69 wordt 1

49

Chocomel
Diverse soorten
Pak 1 liter
Was 0.89 wordt O 5
Conimex
Mix
Nasi of bami goreng.
Zak 48 gram.
Was 0.73 wordt O.59

in Ruurlo!
Bij PLUS KOGELMAN zijn
duizenden artikelen in prijs
verlaagd! Dit is slechts een
greep uit onze duizenden

prijsverlagingen.
Van koek tot waspoeder ...

duizenden artikelen!
Kom langs en
overtuig uzelf!

OMuAJVG'.
Delmonte Perziken
op lichte siroop
Blik 825 gram.
Was 1.49 wordt 1

19

Appelsientje

fl Sinaasappelsap
Pak 1 liter.

Was 0.83 wordt:

••PLUS Kogelman in Ruurlo



DUIZENDEN ARTIKELEN
IN PRIJS OMLAAG!
Demak'Up
Wattenschijfjes maxi
Rol 40 stuks.
Was 1.59 wordt 1

Heineken Pils
Krat 24 flesjes

a 30 cl.
Was 8.89

wordt:

Diamant
Frituurvet
Pak 1000 gram.
Was 1.89 wordt

Het
in Ruurlo!

Bij PLUS KOGELMAN zijn
duizenden artikelen in prijs
verlaagd! Dit is slechts een
greep uit onze duizenden

prijsverlagingen.
Van koek tot waspoeder ...

duizenden artikelen!
Kom langs en
overtuig uzelf!
Duyvis
Borrelnoten
Carnaval, cocktail,
poesta. Zak 200 gram.
Was 1.35 wordt

Fa
Bad
Refreshing, Energizing
Flacon 500 ml.
Was 2.37 wordt

Goudband
Koffiemelk
Pak 500 gram.
Was 1.27 wordt

Hak
Appelmoes
Extra kwaliteit.
Pot 720 ml.
Was 0.72 wordt

Heinz
Sandwich spread
Naturel.
Pot 300 gram.
Was 1.19 wordt

Mars, Twix, Milky
Way, Bounty en
Snickers Mini's
Zak 300 gram.
Was 1.64 wordt

Hero
Cassis
Regular of light.
Fles 150 cl.
Was 1.09 wordt

Martini
Vermouth
Diverse soorten.
Fles 75 cl.
Was 4.29 wordt

Honig
Brinta
Pak 500 gram.
Was 1.09 wordt

Honig
Mix "
Voor bami of nasi,
Pak 43 gram.
Was 0.85 wordt

Pampers
Babydry of

IVewbaby mini
Diverse soorten.

Pak 70 stuks,
f Was 12.99 wordt:

Jonker Fris
Witte bonen in
tomatensaus
Blik 800 gram.
Was 0.75 wordt

Karvan Cevitam
Limomadesiroop
Aardbei.
Bus 75 cl.
Was 2.55 wordt

Mora
Kroketten
Zak 1000 gram.
Was 2.25 wordt

Coca-Cola
Diverse soorten.

Fles 150 cl.
Was 0.93 wordt:

Nutella
Hazelnootpasta
Pot 400 gram.
Was 1.55 wordt

Amstel
Pils
Krat 24 flesjes a 30 cl.
Was 8.79 wordt

Ola Viennetta Vanille,
cappuccino, chocolade
en bos vruchten.
Pak 650 ml.
Was 2.35 wordt 2
Olvarit
6 maanden fruit
Diverse soorten.
Pot 200 gram.
Was 0.89 wordt Oï83

Sportlife
Kauwgom
Diverse smaken.
Set 4 pakjes.
Was 1.55 wordt 139

Ariel
Wasmiddel color

18 scoops.
,Zak 1350 gram.

Was 4.85
wordt:

Liga
Evergo
Diverse soorten.
Pak 250 gram.
Was 1.45 wordt

Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de besteli



Vers
"elk uur van de dag"

M»art«n Cotink

n» Monkhortt

"Artikelen met cl* datum van
vandaag?"
Die treft u bij ons niet aan. Deze garantie
geeft U de zekerheid dat alle producten bij
PLUS gegarandeerd vers en goed
Mocht u onverhoopt tóch een artikel
aantreffen met de datum van vandaag,
dan ontvangt u een artikel van recentere
datum geheel gr.

"Vers brood?"
Bij ons kunt u tot sluitingstijd terecht. Ook
als u 's avonds uw boodschappen doet.
vinden wij dat u voldoende keuze in vers
groot- en kleinbrood moet hebben. En dat
kan bij PLUS tot sluitingstijd! Mocht het
echter toch een keer voorkomen dat er
geen brood meer verkrijgbaar is, dan
ontvangt u een tegoedbon voor een <.,
brood dêt u de volgende dag bij ons kunt

Murlnui Buitmk

"Voorverpakt ver»?"
Ne t zo vers en wel zo hygiënisch en
gemakkelijk. Begrippen als versheid,
gemak en hygiëne hebben bij ons de
hoogste prioriteit. Daarom treft u bij ons
«en breed assortiment voorverpakte
producten in allerlei verschillende
gewichtsvarianten aan. Zo blijft de
versheid en hygiëne gegarandeerd en

Kwaliteit
"alle dagen weer"

Inwin Ell»nkamp

Martin W«m«k«mp

E«th«r Rood»

"Uw kassabon?"
Bij ons klopt deze altijd. Bij PLUS vinden
we dat u er op moet kunnen rekenen, dat
de kassabon altijd de juiste prijzen bevat.
We garanderen u dan ook een foutloze
kassabon. En mocht u onverhoopt toch een
foutje ontdekken, dan krijgt u het
betreffende artikel gewoon gratis' mee
naar huisl

"Het PLUSmerk?
Niet goed, geld terug"
Ons eigen PLUS-merk staat garant voor
kwaliteit. Daarom krijgt u, als u om wat
voor reden dan ook niet tevreden bent
over dit merk, onvoorwaardelijk uw geld
terug l Het gaat er ons namelijk om dat u
tevreden bent. Opmerkingen of klachten
willen we daarom graag van u horen. Op
deze manier kunnen we de kwaliteit
optimaal waarborgen.

"Voedselveiligheid?"
Hygiëne volgens strenge HACCP kwaliteits-
normen. Bij PLUS hechten we er veel
waarde aan, dat er zorgvuldig en op de
juiste wijze met alle producten wordt
omgegaan. Daarom werken wij bij PLUS
volgens de zeer consequente strenge
HACCP-richtlijnen. Dat betekent dat u erop
kunt rekenen, dat onze producten altijd
vers, op een juiste temperatuur en in een
schone omgeving aan u worden

PLUS Kogeiman
Borculoseweg 1, 7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552, Fax. O573 - 451814
www.plussupermarkt.nl

Grolsch bier
Pijpjes
Krat 24 pijpjes a 30 cl
Off beugels
Krat 16 beugels a 45 cl.

Opening!
Op donderdag

30 september om 8.00 uur.

Voordeel
"iedere week opnieuw"

"AM

Nlaftra Paul

Scinwarzwalder-
off slagroomschnltte
Doos 350-370 gram

FriesctM Vlag
MnflK0\FmH
Diverse smaken.
Literpak

CMquItav
Bananen.
Kilo

,79

* . *t ALLEEN BIJ PLlf KOGELMAM
— SPEK UW CLUBKAS

KIJK IN DE FOLDER OF IN DE WINKEL
NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN

Rosbieff
Uit eigen oven.
100 gram

Uniekaas
Jong belegen
Vers van het mes. Aan het stuk.
Kilo

toopzegels?"

HONDERDEN HUISMERKEN
IN PRIJS OMLAAG!

Tijgerbrood
Wit of bruin.Van de warme bakker.!
Per stuk

"Uw boodschappen?"
Wij pakken ze met plezier voor u in. De
service van PLUS stopt niet bij het
afrekenen aan de kassa. Want ook daarna
willen we dat u nog plezier heeft van het
boodschappen doen. Dus pakken we graag
de boodschappen voor u in, als u dat
wenst. En we brengen ze ook naar uw
auto, mocht u daar behoefte aan hebben!
Want we vinden het heerlijk om u net dat
beetje extra te bieden.

"Uw boodschappen thuisbezorgd?"
Wij doen dat graag voor u. Op uw verzoek
bezorgen we met plezier alle bood-
schappen bij u thuis. En dat kan bij elke
PLUS supermarkt in Nederland.
Nieuwsgierig geworden? Informeer bij uw
PLUS supermarkt naar de voorwaarden.

"Kleinere hoeveelheden?"
Bij ons kunt u het gewicht krijgen dat u
wenst. Bij PLUS kunt u elke gewenste
hoeveelheid krijgen, zowel voorverpakt als
los. Bij de meeste versafdelingen van PLUS
is er sprake van zelfbediening, waardoor
producten in afgepaste hoeveelheden aan
u worden aangeboden. Indien u een speci-
fieke hoeveelheid wenst, dan kunt u dit bij
PLUS altijd op verzoek krijgen. In principe
is bij ons alles mogelijk!

Openingstijden:
maandag 8.00-20.00 dinsdag 8.00-20.00 woensdag 8.00-20.00
donderdag 8.00-20.00 vrijdag 8.00-21.00 zaterdag 8.00-20.00

ke week een groot aantal aanbiedingen die u echt nergens anders goed-
per aantreft. Treft u Bestsellers elders in deaeelfde week voor een lagere
ijs aan? Het prijsverschil wordt direct aan u terugbetaald. B

PLUS Kogelman
i donderdag 30 september t/t

Opgeteld de beste!
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