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Hotel Bakker timmert letterlijk aan de weg!
Verbouwing opgestart

De inwoners van Vorden zullen
de afgelopen dagen met ver-
bazing hebben gekeken naar de
"kaalslag" tegenover hotel Bak-
ker. Enkele grote lege plekken
maken er het dorpsbeeld niet
bepaald fraaier op. Gelukkig
maar voor tijdelijk, want rond
de bouwvak 2005 verrijst er
naast de parkeerplaats van het
hotel een prachtige accommo-
datie.

Een benedenwoning, met daar bo-
ven op een etage met zes hotelka-
mers. Daarnaast (Insulindelaan)
worden in hetzelfde complex nog
eens 12 hotelkamers gebouwd.
Om dit geheel te realiseren moest
de voormalige bedrijfsruimte (een
stukje van de oude Empo van vroe-

Autoruit
stuk?

Wij repareren of vervangen
uw voorruit...

ger) gesloopt worden en was het te-
vens noodzakelijk om de bosscha-
ges, naast de woning aan de Dorps-
straat, te verwijderen. Klaas en Lo-
ke Bakker laten een tekening zien,
waarop het nieuwe complex staat
afgebeeld. Een fraai geheel. Overi-
gens ligt het in de bedoeling dat
Klaas en Loke Bakker t.z.t. de bene-
denwoning gaan betrekken. Klaas
Bakker over deze nieuwbouw:
"Toen mijn moeder vier jaar gele-
den overleed (zij woonde in de wo-
ning tegenover het hotel) hebben
we ons eerst afgevraagd "waar wil-
len we t.z.t. naar toe, wat willen we
met het pand"? We konden er
rustig over nadenken, want we
konden de woning in eerste in-
stantie voor een paar jaar verhu-
ren. Hier aan de overkant hadden
we naast de woning, vijf hotelka-
mers. Een beetje achterhaald alle-
maal, de kamers voldeden niet
meer aan de eisen van deze tijd".
"Maar, vult echtgenote Loke aan,
wel kamers met een bepaalde uit-
straling. We kregen hier wel eens
gasten, die beslist één van die ka-
mers wilden. Ze vonden het alle-
maal erg nostalgisch. Trouwens
deze nostalgie willen we zo hou-
den, de 18 nieuwe hotelkamers
krijgen straks een uitstraling alsof
de gasten hun eigen woning
binnen stappen. Natuurlijk wel ka-
mers met alle moderne comfort
van dien" zo zegt Loke Bakker.

BUURT OP VISITE
"Toen wij de plannen op papier
hadden (architect Wim Bielder-
man) hebben we de buurtbewo-
ners uitgenodigd en heeft Wim
Bielderman tekst en uitleg gege-
ven over de op handen zijnde ver-
bouwing. De mensen hebben dit
initiatief zeer op prijs gesteld en
toonden zich zeer in de plannen
geïnteresseerd". Klaas Bakker roemt
in dit geval ook de samenwerking

met de gemeente Vorden. Wan-
neer de verbouwing straks klaar is,
beschikt hotel Bakker over 30 ka-
mers (inclusief de hotelkamers die
in 1990 aan de achterzijde van de
tuin zijn gebouwd) Volgend najaar
dubbel feest, want op 24 oktober
2005 bestaat het bedrijf 60 jaar.
"Dat wordt een feest der genera-
ties voor oma' s en opa' s, voor va-
ders en moeders en voor kinderen
en kleinkinderen. Daar komen we
volgend jaar nog uitgebreid op
terug", zo zegt Klaas Bakker.
Het hotel (inmiddels meer dan
honderd jaar oud) behoorde vroe
ger aan de familie Jansen. Op 24
oktober 1945 hebben Willem Bak-
ker en Henny Bakker-Remmelink
(de ouders van Klaas) het hotel ge-
kocht. Nadat Loke en Klaas in 1974
zijn getrouwd, hebben zij het ho-
tel in 1976 overgenomen. Klaas
Bakker: "Nadat ik de Hogere Hotel-
school in Den Haag met succes
had doorlopen, heb ik op verschil-
lende werkplekken de nodige erva-
ring opgedaan, waaronder als ste-
ward op het jacht "Sorrento". Loke
Bakker komt uit de "bandenwe-
reld". Haar opa en vader waren res-
pectievelijk algemeen directeur en
exportdirecteur bij Vredestein.
Haar liefde voor het hotelvak bleek
al snel, want ook Loke Bakker
heeft voor haar huwelijk in een
aantal hotels gewerkt. Toen Klaas
en Loke hotel Bakker overnamen,
zijn ze geleidelijk aan begonnen
wat dingen te veranderen. Niet te
veel want men wilde graag de ei-
gen stijl, zoals het café-gedeelte be-
houden. Wel werd de voormalige
feestzaal omgeturnd en wel zoda-
nig dat deze zaal in 1979 het predi-
kaat "Parel van Vorden" kreeg toe-
bedeeld. In de loop der jaren heeft
hotel Bakker niet alleen in de regio
bekendheid gekregen, maar ook in
den lande. "Wel jaren van hard
werken maar met veel dank aan

ons personeel, waarvan velen al
een jarenlange staat van dienst bij
ons hebben. Wij zijn hen zeer
dankbaar voor hun deskundige en
loyale medewerking", zo zegt Loke
Bakker.

TOERISME
Klaas Bakker: "Het toerisme is na-
tuurlijk voor een zaak als de onze,
erg belangrijk. De mensen kun-
nen hier wandelen, fietsen e.d. Wij
spelen daar als bedrijf op in en bie-
den wij de gasten ook bepaalde ar-
rangementen zoals een tocht per
huifkar, klootschieten, kleiduiven-
schieten. Nu we straks over meer
kamers beschikken, dus ook meer
mogelijkheden. Ook onze catering
in een straal van 40 tot 50 kilome-
ter, hoewel een markt met pieken
en dalen, is voor ons een belangrij-
ke factor. Feesten en partijen zijn
wat minder geworden, maar dat is
een landelijk verschijnsel. Het pu-
bliek is kritischer en zuiniger ge-
worden. Kijk naar de boerenstand,
die gaf in de goede jaren nog wel
eens een feest, 12,5 , 25 of 50 jaar

getrouwd, reden voldoende voor
een bruiloft. Helaas is nu nog
maar tien procent van de boeren-
stand over en dat merk je natuur-
lijk wel", zo zegt hij. Wat betreft
het restaurantgebeuren, speelt ho-
tel Bakker in op de seizoenen. Het
afgelopen weekend is het wildsei-
zoen weer van start gegaan. Het
wild eten wordt gepromoot door
"Wild eten in de Achterhoek", een
samenwerkingverband waarbij
circa 30 restaurants zijn aangeslo-
ten. Het wildseizoen loopt tot eind
december. De maanden mei en ju-
ni zijn de specifieke aspergemaan-
den, terwijl de accenten in de zo-
mermaanden onder meer op vis
e.d. worden gelegd. Intussen staan
Klaas en Loke Bakker er niet meer
alleen voor. Zij hebben hulp gekre-
gen van dochter Liesbeth, schoon-
zoon Jeroen en zoon Willem Paul.
Klaas en Loke hierover: " De ko-
mende jaren runnen we het be-
drijf met zijn vijven. Het is de be-
doeling dat deze "derde generatie"
het bedrijf op gegeven moment
gaat overnemen.

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 har t van C o n t a c t

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 oktober 10.00 uur ds. W. van Buren uit Arnhem.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 oktober 10.00 uur drs. HJ. Boon Zelhem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 oktober 10.00 uur ds J. Enderle, Elburg. 19.00 uur ds. P.W.
Dekker Velp.

RJC kerk Vorden
Zondag 24 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 okotber 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 24 okotber 10.00 uur Woord-/Communiedienst m.m.v. herenkoor.

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 huisartseiipost. 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
23-24 oktober P.J. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44.
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 Stiepd. 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
ThuiszorgwinM, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 090O3856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m yr. 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.

Yuiiio 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
1330-17.30 uur, donderdag 1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Pcrsonenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging 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.
Ogen_Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5.50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer € 0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.

• Tuinen van de Wiersse
open zo. 24 oktober, 10-17 uur,
€ 5,50. Afspraak voor (groeps)-
bezoek op andere dagen is mo-
gelijk: tel. (0573) 45 14 09. Lich-
te maaltijden worden geser-
veerd. Inl. (0573) 45 14 09.

• Zit u op sportniveau (bijna)
aan uw plafond? Laat Herbali-
fe u verbazen! Sneller herstel,
betere spieropbouw. 30 Dagen
niet goed geld terug garantie!
Nieske (06) 543 26 669.

• Nest Mechelse herder
pups. Ideaal voor erfbewaking,
werkhond of kameraad. (06)
533 17790(Halle).

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

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

• Keyboardles voor jong &
oud. ledere week een uur les
in Keijenborg. Voor informatie
kunt u bellen met Robert Ger-
ritsen (0575) 46 49 97 of kijk
op www.duoreality.nl

• Zat. 23 okt. Rommelmarkt
en Speelgoed-(kinder)kle-
dingmarkt van 10.00 tot 14.00
uur bij Fam. Fokkink, Wiersser-
broekweg 8, Vorden.

• Aankomen, afslanken, meer
energie en een betere conditie
op een gezonde manier? Bel
Jerna Bruggink, die helpt u
met gratis begeleiding, advies
en plezier. (0575) 46 32 05
www.vitalcare.nl

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

• Teken je leven, is een leu-
ke manier van jezelf in beeld
brengen, door middel van oe-
feningen met lijn, vorm en kleur.
Je leert op een andere manier
contact met je zelf maken. We
werken met verschillende ma-
terialen. Creatief bezig zijn en
tegelijkertijd meer over jezelf te
weten komen, dus gericht op
persoonlijke groei. Info Rian
Drok (0575) 54 29 37. Rian
drok2003@yahoo.com

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

• Te koop: Heidewachtel
pups, zeer mooi getekend en
lief voor kinderen; met pas-
poort. Tevens blauwe Texe-
laars rammen 11/2 jr. AR-vrij.
Tel. (0544)37 1667.

• Gezocht: woonruimte vanaf
december '04 voor gezin met 2
kinderen voor ca. 1 jaar. Graag
bellen tel. (0315) 231 310, Fam.
Blenkers.

• Extra aandacht voor het toe-
risme met zorg voor natuur
en landschap! Kijk op www.
wdbronckhorstnl

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

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

• Een lieve oppas gevraagd
voor een meisje van 1 jaar op
maandag en dinsdag in
Leesten. Tel. (0575) 572 962.

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

• Verhuisd: mevr. JA Vis-
schers-Zweverink van Gal-
gengoorweg 6, naar de Wehme,
Kamer 153. Tel. 5541 49.

• Te koop gevraagd Holland-
se eikels zonder doppen.
Bezorgen op woensdag en za-
terdag. Peppelman, Kerkho-
flaan 1a. Voor meer info: 55 27
28.

• Zat. 23 okt. Rommelmarkt
en Speelgoed-(kinder)kle-
dingmarkt van 10.00 tot 14.00
uur bij Fam. Fokkink, Wiersser-
broekweg 8, Vorden.

• Te koop: aardappelen en
voerwortelen. André Snel-
link, Beckmansdijk 4, Vorden,
tel. (0575) 55 68 76.

• Te koop: snijbloemen en
volop kalebassen v.a.
€ 0,20. E. Schoenaker, Vier-
akkersestraatweg 22, Vierak-
ker.tel. 52 1780.

• Word warm van binnen met
exotische gerechten! Pandan
rijst uit Thailand nu vanaf
€ 1,15 bij Wereldwinkel Vorden.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Omdat het werkt!

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

/Adv/es en begeleiding:
Jans Bakering

DECORS/GA/
websolutions & computers

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

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd l
info@decorsign.nl

Hef is Herfst

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo • Tel. (0573) 47 1653

Vlaai van de week:

Stoofperenvlaai
6-8 stukken €5.95
Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren € 4.00

Weekendaanbiedingen:

Speculaas
het ouderwets lekkere koekje

250 gram € 3.25

Krentenwegge
5 plakken€1.95

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

VLEESGERECHTEN • RESTAURANT

-AFHAAL EN CATERING

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 • Vorden
Bezorg bestellijn
(0575) 55 42 22

Restaurant

Bleekstraat 2 • Hengelo
Bezorg bestellijn

(0575) 46 12 18 [

Dagmenu's
20 t/m 26 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 2O oktober
Runderbouillon met flensjes / kipfilet met champignonsaus, rijst en
groente

Donderdag 21 oktober
Rundvleesgoulash met gek. aardappels en salade / bavarois met
slagroom

Vrijdag 22 oktober
Champignonsoep / spare ribs met zigeunersaus, frieten en groente

Maandag 25 oktober
Gesloten.

Dinsdag 26 oktober
Wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

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

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

Smakelijk eten!! Bi stro De Rotonde team



Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de geboor-
te van onze zoon en broertje

Dion
Chris Wïllem

Hij is geboren op 13 oktober 2004 om 14.16 uur,
weegt 4210 gram en is 52,5 cm lang.

Henri Eggink en Renate Walgemoet
Nick

Langkampweg 7
7251 PM Vorden
Tel. (0575) 55 40 90

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter
en Bente met haar zusje

is geboren op 17 oktober 2004 om 22.20 uur.
Zij weegt 3690 gram en is 55 cm lang.

Herwin, Sabine en Bente
Wilgenhof-Kosse

Almenseweg 17
7251 HM Vorden
(0575) 55 41 39

Op zaterdag 23 oktober a.s. hopen wij

Tonie en Willenden
Rossel-Pardijs

samen met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Wij
houden receptie van 16.00 tot 18.00 uur in
zaal "Den Bremer", Z.E. weg 37 te Toldijk.

Oktober 2004

"De Pas"
Koekoekstraat 13
7233 PB Vierakker

Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten,
een tijd van ploegen en een tijd van rusten.

Na een energiek leven, vol aandacht, zorg, begrip en
humor voor ons en anderen, geven wij u kennis van
het toch nog onverwachte overlijden van mijn lieve
zorgzame man, vader, opa en overgrootvader

Johannes Hendrikus Nijenhuis

* 6 maart 1917 116 oktober 2004

"Jouw leven moesten wij loslaten, in ons leven houden
wij jou altijd vast"

W.B.M. Nijenhuis-Eggink
Wim en Gerrie
Harrie en Warna
Liesbeth en Bert
Jan en Marja
Annemie en Theo
Benny en Wilma
Agnes en Jan
Alfons en Miranda
Jos en Marietje
Marijke en Hans
Els en Peter
Kleinkinderen
Achterkleinkind

Eikenlaan 11
7251 LT Kranenburg/Vorden

De eucharistieviering zal worden gehouden op don-
derdag 21 oktober om 10.00 uur in de R.K. kerk St.
Antonius van Padua te Kranenburg. Aansluitend volgt
de begrafenis op de R.K. begraafplaats aldaar.
Voorafgaand aan de dienst is er van 9.30 tot 9.50 uur
gelegenheid tot afscheid nemen.

Jij was een lieve, humorvolle, ondeugende opa.

Wij zullen je missen.

Renate en Alex, Lars
Cristian

Mark
Carlien
Niek

Wouter
Maarten

Roy en Eszter
Mariska en Remco

Michèl en Christa
Mariël en Frits

Roald
Barry en Mariëtte
Marije
Bjorn

Miranda en Patrick
Arjan
Rianne
Jeroen
Sabine en Erik
Ariët

Ellen
Rob

Sander
Stefan

G root, is de leegte die hij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden
van mijn lieve zorgzame man, onze vader, schoonva-
der en opa

Willem Nijenhuis
echtgenoot van

W. Nijenhuis-van Zuilekom

op de leeftijd van 92 jaar.

Jouw liefde zal altijd bij ons blijven.

Wim t
Bert t
Henk en Jenny

Peter en Jenneke
Hermien en Benny t

Sabine en Jowilco
Dieter en Liesbeth
Bart

17 oktober 2004

Correspondentieadres:
van Nagellplein 46
7231 KE Wamsveld

De afscheidsdienst zal worden gehouden op donder-
dag 21 oktober om 11.00 uur in uitvaartcentrum Mo-
nuta, 't Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Voorafgaand aan de dienst is er van 10.30 tot 10.50
uur gelegenheid om afscheid te nemen.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Wat heeft een slager, bakker, groenteman uit Zelhem
er aan om in Vorden te adverteren?
Hij laat dit graag aan zijn collega's over.

Daarom komt weekblad Contact met verschillende edities,
wat betaalbaar is.

Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet

Bedroefd om het verlies, maar ook dankbaar voor wat
zij voor ons heeft betekend delen wij u mee dat in haar
eigen vertrouwde omgeving rustig is ingeslapen onze
lieve moeder, oma en opoe

Everdina Antonia van Til-Makkink
Sinds 25 oktober 1980 weduwe van

Berend van Til

op de leeftijd van 90 jaar.

Mede dankzij de inzet van de thuiszorg hebben we
moeders wens kunnen vervullen om thuis te mogen
sterven.

Warken: Jannie en Lammert
Eddy
Joke en llko, Mika
Marijke

Vorden: Wim en Ans
Janneke
Annet

Markelo: Gerrie en Harry
Martijn
Harro t
Jean-Paul

Vierakker: Jan

11 oktober 2004
Koekoekstraat 8
7233 PB Vierakker

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta Y
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Marcel te Boome.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

Nederland b. v.
Assurantiën
Spaar/Pansloenen

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



Tennis Park op de schop Nieuwe bijbel vertaling

De vervanging van de banen
van het Vordens Tennis Park is
afgelopen week gestart. De
kunstgrasmatten van de 6 ba-
nen zijn verwijderd. Er wordt
nieuw lava aangebracht om aan
de vereiste dikte van 10 cm te
voldoen. De machines van Ver-
hoeve zijn op de foto bezig om
de baan te egaliseren. Vrijdag
14 oktober heeft NOC-NSF de
ondergrond goedgekeurd.

NIEUWE KUNSTGRAS BANEN
Deze week worden de nieuwe
kunstgrasmatten aangebracht. Bij
goed weer kunnen ze aan elkaar
worden gelijmd en kan er vrijdag

weer worden getennist. Normaal
gesproken kunnen de banen weer
minstens 10 jaar mee. De kleuren
van de banen zijn oranje voor de
speelvakken, wit voor de lijnen en
groen rondom. De oude banen wa-
ren groen met gele lijnen. Daar-
door was het vaak niet te zien of de
bal in of uitwas.

VERLICHTING
Ook is onlangs begonnen met de
verbetering van de verlichting
rond de banen. Nieuwe kappen op
de 12 masten en nieuwe lampen
zorgen voor 30% meer licht. In-
middels zijn 8 masten klaar rond 4
banen. De kappen en lampen van

de laatste 4 masten zijn na de ver-
vanging van de banen gepland.

TRIBUNE
Op dit moment is er een tribune
bij baan 3. Een aantal vrijwilligers
heeft aangeboden om een verge-
lijkbare tribune te maken bij baan
6. Daardoor wordt het mogelijk
om de wedstrijden op de banen 5
en 6 beter te zien. Na de vervan-
ging van de banen zal begonnen
worden met de bouw van de tribu-
ne. Als de werkzaamheden zijn af-
gerond licht het park er weer pri-
ma bij. Begin volgend jaar zullen
de banen officieel worden geo-
pend.

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

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

Bronchitis
Ons lichaam heeft een constante
toevoer van zuurstof nodig om in
leven te büjven. De longen nemen
de zuurstof op uit de lucht die we
inademen. De voornaamste lucht-
weg, of bronchus, die naar iedere
long gaat, vertakt zich in hoe lang-
er hoe kleinere luchtwegen.Via
het bloed wordt de zuurstof vanuit
de kleinste luchtwegen getrans-
porteerd naar alle delen van het li-
chaam.

Het slijmvlies dat de voornaamste
luchtwegen bedekt, kan gaan ont-
steken. Dit noemen we bronchitis.
In acute gevallen is dit bijna altijd
het gevolg van een verkoudheid of
een griep. Hierdoor krijgt de bacte-
rie die de bronchitis veroorzaakt,
de kans om zich te vestigen in de
luchtwegen. Door de ontsteking
wordt veel slijm geproduceerd,
met hoesten en soms benauwd-
heid als reactie.

Een acute bronchitis gaat meestal
vanzelf over en hoeft dus vrijwel
nooit (homeopathisch) behandeld
te worden.
Bij een chronische bronchitis ech-

ter is de ontsteking van de bron-
chiën blijvend en steeds verslech-
terend. Door herhaalde infecties
kan het slijmvlies van de luchtwe-
gen verdikken en vervormen, ter-
wijl er ook vernauwing van de
luchtwegen optreedt door een gro-
te productie van slijm.

Het eerste verschijnsel van chroni-
sche bronchitis is een ochtend-
hoest waarbij slijm wordt opge-
hoest. Rokers beschouwen dit vaak
ten onrechte als een 'normale' ro-
kershoest. In de loop der jaren
wordt de hoeveelheid slijm die op-
gehoest wordt steeds groter en het
hoesten is ook overdag. In het be-
ginstadium komen de aanvallen
alleen bij zware verkoudheid of bij
griep. Op den duur brengen ook
lichte verkoudheden een hevige
aanval teweeg. Ook kortademig-
heid komt steeds vaker voor, zeker
als men in aanraking komt met
bijv. rook, koude lucht of mist
door een extra prikkeling van de
luchtwegen.

VERDER KIJKEN DAN DE
KLACHT....
Dit is uiteraard een heel 'tech-
nisch' en theoretisch verhaal. Voor
mij als klassiek homeopaat is voor-
al het persoonlijke verhaal achter
de klacht van belang. Achter ieder
mens met wie ik spreek zit een ver-
haal. Op één enkel gegeven als bij
voorbeeld 'bronchitis' kan ik geen
homeopathisch middel voorschrij-
ven. Er zijn meer dan 200 midde-
len die bij bronchitis in aanmer-
king komen. Aan de hand van het
precieze verloop van de klachten
met bepaalde specifieke kenmer-
ken kom ik al een heel stuk verder.

Telkens stel ik me dus de vraag:
Welk middel kan iemand zijn ei-
gen vermogen tot zelf-genezing zo
prikkelen dat er uiteindelijk een
positieve beweging in de klachten
komt?!

Echter, klachten die zich op licha-
melijk niveau uiten, zoals bij voor-
beeld bronchitis, maken deel uit
van een persoon in zijn totaliteit.
Als homeopaat maak ik contact
met de hele persoon. Wie is die
mens die die klachten bij zich
draagt? Waaruit komen de klach-
ten voort? Samen met de patiënt
kan ik dan verbanden gaan leggen
tussen de klacht en bijv. karakter-
kenmerken (emotionaliteit, gevoel
vast te zitten in, het gevoel niet
volledig te leven, etc.). Alleen dan
kan ik de klacht bezien in het licht
van de totale persoon. Op deze ma-
nier is het mogelijk om een wezen-
lijke bijdrage te leveren aan het
oplossen van iemands klachten.
Dan kan de mens die niet in staat
was om een -in dit geval lichame-
lijk- probleem zelf op te lossen, ge
stimuleerd worden tot zelfherstel.
Het probleem kan dan geïnte-
greerd worden, er is heelheid ont-
staan. Met deze aanpak kan bron-
chitis effectief behandeld worden.

Tot de volgende keer.

Frans Quirijnen, Klassiek Homeo-
paat
NVKH geregistreerd - vergoeding
door zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaik-
horst', De Gaikhorst 2 7231 NB
Warnsveld
e-mail: quirijnen.jr@wohnail.nl
Tel. (0575-) 526476

Op woensdag 27 oktober om
17.00 uur wordt in de Evangeli-
sche Boekhandel de Vonk de
Nieuwe Bijbel Vertaling aange-
boden voor de verkoop.

Wilt u een eerste druk op het eer-
ste uur, dan moet u zeker langsko-
men op de Nieuwstadskerksteeg
15.

Ongeveer 10 jaar is er door honder-
den mensen gewerkt aan deze ei-
gentijdse vertaling van het oudste
boek ter wereld. De gebruikte taal
in deze Nieuwe Vertaling is het Ne
derlands wat u en ik gebruiken. Er
is geen afbreuk gedaan aan de
tekst zoals hij oorspronkelijk is ge-
noteerd.
De verwachting is dat veel kerken
en scholen deze Nieuwe Bijbel
Vertaling gaan gebruiken, omdat
de vertalers een brede kerkelijke
achtergrond hebben: Hervormd,
Gereformeerd, Katholiek en ook
uit de evangelische kringen ko-
men vertalers. Een vertaling die zo
breed gedragen wordt, is uniek
voor Nederland. We verwachten
dan ook dat deze bijbel veel ge
bruikt zal gaan worden.
De uitgever van de Nieuwe Bijbel
Vertaling is bereid geweest ons een
groot assortiment aan te bieden.

We zullen dit woensdag 27 okto-
ber kunnen presenteren aan onze
klanten. We zijn hier heel enthou-
siast over.
Een ieder die zelf wil bepalen of de
Nieuwe Bijbelvertaling inderdaad
zo goed is, kan naar de evangeli-
sche boekhandel de Vonk komen.

Op deze feestelijke dag wordt er
een leuke actie gehouden: Alle
christelijke scholen in Zutphen en
omgeving zijn uitgenodigd om
een gratis exemplaar in ontvangst
te nemen om 17.00 uur. En ieder-
een die in het eerste uur van ver-
schijning een NBV-bijbel bij ons
koopt ontvangt hiervan een certifi-
caat. Leuk als aandenken, maar
ook interessant voor bibliofielen.
Daarnaast geven we ook nog bij-
bels weg: De eerste vijf weken ver-
loten we l gratis exemplaar per
week onder de klanten diedie
week geweest zijn. Als u klant in
de evangelische boekhandel de
Vonk bent van 27 oktober tot l de
cember komt ook u in aanmer-
king voor een gratis bijbel in de
Nieuwe Bijbel Vertaling ter waar-
de van € 29,50.

Achtergrond informatie over de
NBV kunt u vinden op www.bijbel-
bond.nl

G 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.
Iedere 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.

OKTOBER
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.

Verkiezingsspecials weekblad
Contactjjoumaal 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.

B R O N C K H C ^ x
Welkom

..- ,ri UJM3 WI>: Luister naar jongeren eii

B R O N C K H O R S T

De redactie Weekblad Contact /journaal Zelhem Halle.



'heo
Timmer- en öchilderwerkzaamheden

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

A K T l E S 10 jarig bestaan Deze akties lopen t/m 15 december 2004

I3rillux
Professionele wandafwerking

5ij aankoop van:
2 x 10 liter

latex muurverf
wit of op kleur

voet ba l d oei
kado
(zolang voorraad)

Totaal pakket I3rillux:

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

wit of op kleur

korting
Bij aankoop van 27 liter

EJrillux grond- of lakverf wit of op kleur

5 liter bitburger KADO korting
TUIMELVENSTER TYPE GGL TOPfinish*
Het in het midden tuimelende (3GL dakvenster is de meest veel-
zijdige van alle VELUX ontwerpen, die u in staat stelt om vrijwel
iedere zolderruimte in een bruikbare leefruimte te veranderen.

TUIMELVENSTER TYPE GGL
• Uitgevoerd in Scandinavisch grenenhout
• Duurzame bescherming met de TOPfinish* afwerklaag
• K.indvriendelijk ontworpen door een sterke vergrendelingsschuif
• VELUX raamdecoratie past direct op de voorgemonteerde

montageblokjes

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

rAN DE LINGERIE
• Speciale collectie BH's met

GRATIS bijpassende string
of slip.

• Bij aankoop van iedere BH
bijpassende slip of string
voor de HALVE PRIJS.

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

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

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

•dingen geldig t/m 23 okte

WoMen

K i t i y H a l m a

Raadhuisstraat 6 HENGELO GLD
Tel. (0575) 46 21 33

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

Dames - heren
en schoonheidssalon

Hetjebbink45 • 7251 BJ Vorden

Voor een afspraak 0575-463066

Tegen inlevering van deze coupon € 2,50

korting op een complete gezichtsbehandeling.

Geldig tot 30 nov. 2004

Kunt u iets
doen voor de
Zonnebloem?

Bouw mee aan
ons nieuwe

vakantieschip.
Doneer uw bijdrage

op grol 45.
Namens onze
passagiers:

hartelijk dank

Nu met gratis Alessi designschaal
Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van
een complete bril met Crizal Alizé
ontspiegeling een schitterende
Alessi designschaal. Hierbij heeft
u de keuze uit drie modellen van
glanzend RVS. Dit aanbod geldt tot
15 november 2004.

Altijd schone brillenglazen
Als brildrager gaat er nog wel eens wat aan je voorbij. Je bent
immers vaak bezig met het poetsen van je brillenglazen. Gelukkig
hebben de makers van Varilux een revolutionaire uitvinding
gedaan: De Crizal Alizé ontspiegeling. Deze unieke ontspiegeling
is zó water-, vuil- en vetafstotend, dat het poetsen van uw bril
nauwelijks nog nodig én bovendien een stuk makkelijker is.

Kom nu kijken bij uw opticien
Crizal Alizé geeft u een extra helder zicht en neemt hinderlijke
lichtreflecties weg. De brillenglazen zijn transparanter en boven-
dien zéér krasbestendig. Wilt u het zelf zien? Kom dan snel bij
ons langs voor een verhelderende demonstratie.

Zó helder, zó schoon CrizalWl
Van de makers van Varilux

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

tanrtta

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel.(0575)551505



Annet Barendsen in haar nopjes
met vernieuwde Etos winkel

Veelbelovend
najaarsprogramma in
Theater Onder de Molen

Annet Barendsen met bouwtekening

Annet Barendsen slaakt een
diepe zucht van opluchting.
Nog een paar weken en dan
gaat haar ultieme wens in ver-
vulling, meer ruimte in de fran-
chise Etos Barendsen winkel,
waar zij de scepter zwaait.
"Meer ruimte" is trouwens in
dit verband zwak uitgedrukt,
want de totale oppervlakte gaat
van 175 m2 naar 335 m2, bijna
een verdubbeling! Vanaf maan-
dag 25 oktober wordt de Etos
winkel aan de Zutphenseweg
gesloten, waarna op donderdag
11 november de deuren weer
voor het publiek open gaan. In
die tussen liggende periode zal
de winkel een ingrijpende me-
tamorfose ondergaan.

Annet:" De afgelopen weken heb-
ben we al heel wat artikelen in het
pand aan de Netwerkweg opgesla-
gen. Vanaf aanstaande week wor-
den de overige producten er ook
naar toe gebracht en kan met de
verbouwing worden begonnen",
zo zegt ze. Een paar jaar geleden
deden in Vorden geruchten de ron-
de dat de Aldi, die achter de Etos is
gevestigd, aan de Zutphenseweg
zou vertrekken. Annet Barendsen:
" Toen ik daar over hoorde heb ik
direct de projectontwikkelaar ( ei-
genaar van beide panden, red.) ge-
beld en gevraagd dat, mocht de Al-
di inderdaad vertrekken, ze mij op
de hoogte wilden houden.

Vorig jaar oktober werd inderdaad
definitief bekend gemaakt dat Al-
di het pand zou verlaten en haar
intrek zou nemen op een plek aan
de Dorpsstraat waar voorheen 't
Pantoffeltje was gevestigd.(Inmid-
dels is de "nieuwe" Aldi al weer
een paar maanden open, red.)
Voor mij was het natuurlijk van
het allergrootste belang te weten
wat er met het oude pand van de
Aldi zou gaan gebeuren. Welke
buurman ik zou krijgen.

Niet alleen voor mij van belang,
maar uiteraard ook voor de pro-
jectontwikkelaar. Hij was er ook
bij gebaat dat het pand zo snel mo-
gelijk weer zou worden verhuurd.

Dus zaten we al snel met elkaar
aan tafel en heb ik mijn wensen
kenbaar gemaakt", zo zegt Annet
Barendsen.

Het resultaat van al deze bespre-
kingen, over enkele weken dus een
metamorfose aan de Zutphense-
weg. Annet staat op en haalt een
tekening uit de kast, met daarop
"haarfijn" aangegeven hoe de
nieuwe winkel er straks uit zal
gaan zien. De Etos winkel krijgt
een andere indeling. In feite
"schuift" de winkel door naar
links. Achter de winkel een lunch-
ruimte, toiletten en het magazijn.
Wanneer het geheel straks zal wor-
den geopend, ontstaat er voor An-
net en haar naaste medewerkers
Nicolette, Sabine, Harmy, Linnae
en de parttimers een werkplek die
onze "oosterburen" zouden om-
schrijven als een werkplek met
meer "Lebensraum".

NIEUWE FORMULE
Het publiek gaat volgens Annet
kennis maken met een zogenaam-
de kleurrijke "Vier Werelden- win-
kel", een moderne, warme en in-
spirerende belevingswereld waar-
in de natuurelementen water, aar-
de, lucht en vuur de productcate-
gorieën vertegenwoordigen en de
klant door de winkel leiden. Met
deze nieuwe formule biedt Health
& Beautywinkel Etos Barendsen
een ruim en overzichtelijk assorti-
ment producten. "Ik ben er van
overtuigd dat de klanten er en-
thousiast over zullen zijn", zo zegt
Annet.

"En, zo vervolgt zij, wij kunnen
ook beter inspelen op de wensen
van de klanten. Het bijzondere
concept van deze "Vier Werelden"
formule, is gebaseerd op de filoso-
fie van Etos, namelijk dat elk mens
nieuwe geestelijke en lichamelijke
energie nodig heeft om zich goed
te voelen en er goed uit te zien. De
Health & Beautywinkel komt tege-
moet aan de grote behoefte aan
nieuwe energie. Wij verkopen in
onze winkel toonaangevende mer-
ken zoals bijvoorbeeld Mexx Co-
lors- cosmetica, hippe haarsryling

en verzorgingsproducten van top-
kappers als Charles Worthinton,
Toni & Gy en Lee Stafford maar
ook luxe cosmetica- artikelen van
Boots No7", zo zegt Annet Barend-
sen enthousiast. De openingsweek
gaat gepaard met verschillende
speciale aanbiedingen en cadeaus,
zodat heel Vorden en omgeving er
van mee gaat profiteren.

Overigens kent Annet het klappen
van de zweep in de wereld van de
cosmetica als geen ander. In 1988
begon zij op persoonlijke titel met
een geschenkenwinkel aan de
Kerkstraat in het pand waar vroe-
ger foto Dolphijn was gevestigd.
Daar heeft zij tot 1997 met veel
plezier gewerkt. Annet: " Intussen
trok mij al heel lang de drogisterij
aan en heb ik de benodigde diplo-
ma's gehaald. Schuin tegenover
mijn winkel stond al een poos,
door allerlei omstandigheden, een
gebouw leeg.

Dat begon bij mij te kriebelen,
toch jammer dat er een pand leeg
staat, daar moet toch iets mee ge
daan kunnen worden. Ik heb dat
toen bij Ahold aangekaart want
met name de Etos formule van
Ahold sprak mij aan. En zo ont-
stond op gegeven moment " Etos
Barendsen". Dat betekende voor
mij de eerste jaren met de ge-
schenkenwinkel aan de Kerkstraat
en Etos aan de Zutphenseweg, da-
gelijks hollen van de ene naar de
andere zaak, zo zegt zij.

hi 1998 werd de Etos winkel ver-
bouwd. Een stukje van de kantine
van Etos ging naar Aldi en omge-
keerd ging een stukje van het ma-
gazijn van Aldi naar de Etos. Beide
partijen gelukkig en kon de ge-
schenkenwinkel aan de Kerkstraat
worden gesloten. Inmiddels is dat
pand aan de VVV, de Wereldwin-
kel en "Agro Susidies" verhuurd.
En voor Annet Barendsen is het cir-
keltje definitief rond. Vanaf 11 no-
vember dus de nieuwe Etos winkel
met meer mogelijkheden richting
toekomst en zo zegt zij vol overtui-
ging, gelijkertijd een verrijking
voor Vorden en omgeving!

Na een succesvol artistiek zo-
merseizoen heeft het Theater-
OnderdeMolen in Linde zijn
plan weer getrokken. Op vijf
achtereenvolgende zondagmid-
dagen zullen grote en bekende
namen weer van de partij zijn.

Op 24 oktober opent het Euphonia
Novelty dixieland-orkest het pro-
gramma. Tien heren in smoking
met klassieke, harmonieuze jazz
uit goede tijden! Op 31 oktober
speelt Henk van Ulsen het beroem-
de "Dood in Venetië" naar de ro-
man van Thomas Mann in toneel-
bewerking en vertaling van Carel
Alphenaar.

7 November komt op veler verzoek
Theaterdraad met zijn terugspeel-
theater. De bezoekers van vorig
jaar wilden hun favoriete toneel-
spelers en muzikanten weer in de
Lindese Schouwburg in Vorden.
Bezoekers die dat wensen, vertel-
len een verhaal van zichzelf, ac-
teurs en muzikanten zetten het
verhaal op de planken. Fameuze
improvisatie in de traditie van het
Amsterdams Werktheater.

Zondag 14 november komt het
veelbezochte Cabaret Entr'Act hun
show presenteren. U kon het al in
andere schouwburgen zien, maar
zo dichtbij en rondom het Shakes-
peareaans gebouwde TheaterOn-
derdeMolen ziet u de spelers Elly
Jansen en Nini Derlage in geen
andere zaal. Het Theaterorkest
met Tony Toots Fraas, John Grand-
house en Boris Tomas omlijsten
Entr'Act met oude, beroemde ca-
baretliederen.

Een feestelijk slotconcert van het
bekende New Orleans Orkest "Hot
and Sweet" besluit op 21 novem-
ber het seizoen met een huldeblijk
aan Ella Fitzgerald en Louis Arm-
strong. 'A Tribute to Ella and
Louis'. De echte klassieke jazz!

KLASSIEK OUD JAZZ-CONCERT
Zondagmiddag 24 oktober speelt
een mooi ouderwets elfkoppig or-
kest in het Theater Onder de Mo-
len (de TOM) in Linde (Vorden). Zij
spelen de harmonieuze oude jazz
die nu weer is herontdekt (zoals
Mozart en Bach eerder zijn heront-
dekt.

GESCHIEDENIS VAN DE JAZZ
Het Euphonia-orkest heeft het
thans drukker dan ooit met optre-
dens. Euphonia Novelty Orchestra
is opgericht midden jaren zeven-

tig van de vorige eeuw. Orkesten
uit het eerste kwart van de vorige
eeuw speelden zogenaamde
"noveltysongs". Jazzsongs uit de
Roaring Twenties. De jazzstijl die
tussen 1920 en 1930 het uitgangs-
leven zodanig beheerste, dat zij
nu nog -na soms 80 jaar! - bekend
zijn en vaak worden gespeeld.

Vanaf het begin is er door Eupho-
nia Novelty Orchestra naar ge
streefd deze unieke jazzstijl vast te
leggen in de arrangementen, de
collectieven en de soli. Met een ui-
terste nauwgezetheid worden
daarvoor 78-toeren-platen muzi-
kaal ontrafeld en vervolgens om-
gezet in de arrangementen. Wat
naar eigen smaak wordt inge-
bracht, moet de muzikale toets
van de oude tijdgeest kunnen
doorstaan. De gespeelde nummers
hebben daardoor een bijzondere
authenticiteit verkregen. De zang-
partijen worden stijlvast en soul-
loaded vertolkt door de lead-singer
Frank Douglas.

Het is de muziek uit de gouden ja-
ren van de jazz als amusements-
muziek. Gespeeld door de top van
toen: Louis Armstrong, Bix Beider-
becke, Johnny & Baby Dodds,
Fletcher Henderson, John Hyman,
Jelly Roll Morton, Joe King Oliver,
Harry Reeser en vele anderen. Met
trein en bus trokken deze door de
Verenigde Staten, spelend in ho-
tels, nachtclubs, veaudeville theat-
res en regionale of landelijke ra-
diostudios. Eén ding hadden al de-
ze orkesten gemeen: een optreden
werd gekenmerkt door een na-
drukkelijke chique. Niet in het
minst door de kleding, de collec-
tieve presentatie en de keuze van
het repertoire.

Geheel in die stijl voltrekt zich ook
een optreden van de 11 leden van
de vereniging Euphonia Novelty
Orchestra. Er wordt zittend ge-
speeld, achter aangepaste en
schaars verlichte "stage-stands".
Uiteraard in stemmig zwart smo-
king, compleet met vest en vader-
moordenaar. Omdat zowel de ver-
tolkers als ook de muziek museale
trekjes beginnen te vertonen, wor-
den de vele nummers van tevoren
geestig geïntroduceerd door or-
kestleider Bert Dinkla. Nostalgie is
een menselijke eigenschap. Daar-
om wordt past het optreden van
Euphonia Novelty Orchestra zo
goed in de oude Lindesche Molen.

Reserveren aanbevolen, tel. 55 69 87
of info@theateronderdemolen.nl

KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM? VMAG NAAP ONZE MOGELIJKHEDEN 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



Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde

modekoopjes
AKMOWORKS
jongensvest
div. kleuren
mt. 116-176
norm. 12,99
nu voor:

CITY LIFE
damestruien
div. modellen
mt. M - XL
norm. 16,99
nu voor:

SO SOIRE
blazers
'krijtstreep'
mt. 36 - 44
norm. 42,50
nu voor:

SO SOIRE
pantalons
'krijtstreep'
mt. 36-44 l
norm. 25,00
nu voor:

••••* fcciiintc
FASHION J

mode voor het hele gezin

Standhouders
gevraagd

Vlooienmarkten

Zondag 17 oktober
Sporthal Montferland, 's-Heerenberg

Zondag 24 oktober,
Sporthal de Kei, Warmveld

Zondag 31 oktober,
Sporthal de Veldhoek, Veldhoek Hengelo Gld.

Voor info of res. JAVO, tel. (053) 4 6 1 1 2 1 2

mmmmgtm

Jansen & gal jjj
autoschadebedriif mt

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

Boerenjongens Speculaasjes
Bavaroisevlaai 250 gram

90

Rozijnen of
krentenbrood

klein

groot

5?
090

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

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

Tocht-
profielen
Enorm(e) sortering

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461220

Zondag 7 november

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 17,50
2 voor €30,- (4x1.20m)

„REAN"
Tel. (0575) 52 96 58

"Mag het een gratis onsje
meer zijn?"

Van pastasaus tot gehaktbal. Van gevulde tomaat tot soep-
balletjes. Van tortilla's tot lasagne. Met gehakt kunt u lekker

variëren. En deze week ook op brood. Want bij 1 kilo van 't mager-
ste rundergehakt krijgt u gratis 100 gram gebraden gehakt.

Keurslagerkoopje

1 kilo Rundergehakt €
+ GRATIS 100 gram gebraden gehakt

Special

Gigi

Speciaal aanbevolen

4 Priklapjes

Wee/caanb/èoYng
Krabsalade

Weekaanbieding

Goulashsoep

100 gram €

€

100 gram €

per liter €

Vleeswarentrio

100 gram Kïpfilet +

100 gram Schouderham +
100 gram Katenspek

300 gram samen voor €

4so
2po
4so
1?"
498

29

i

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

| Verstand Van Lekker Vlees - wvwv.keurslager.nl

1979 25 JAAR 2004

„Ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

In welke vorm het ook was
een bloemetje, kaartje of cadeautje:

iedereen bedankt, het was heel gezellig.

P.S.:

25 okt. SpOrtCQl é aanvang 20.00 uur

6 nov. Q SeleCt - Back to the 60's 21.00 uur

2/nov. Swing Night 21.30 uur

De Vordense huisartsen stellen hun pa-
tiënten ook dit jaar weer in de gelegen-
heid om 's avonds een

griepvaccinatie
te ontvangen.

Patiënten van dokter Dagevos:
maandag 25 oktober van
19.0O tot 20.OO uur.

Patiënten van dokters Albers en
Tanis en dokter Haas:
maandag 25 oktober EN
maandag 1 november van
19.OO tot 20.OO uur.

Voor mensen van (deze winter) 65 jaar en ouder,
hart-, long-, en nierpatiënten is de vaccinatie gra-
tis. Mensen zonder medische indicatie kunnen
desgewenst tegen betaling van 25 euro contant
gevaccineerd worden.



Even voorstellen:
De 'derde generatie'!

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Staand voorste rij v.l.n.r. Liesbeth, Willem Paul en Loke; staand achterste rij v.l.n.r. Jeroen en Klaas

Inmiddels heeft de "derde ge-
neratie" zoals het drietal wordt
omschreven al zijn intrede in
het Vordense familiebedrijf ge-
daan. Dochter Liesbeth (27)
heeft net als haar broer Willem
Paul, het horecavak al met de
paplepel ingegoten gekregen.
Liesbeth Bakker: "Na de mid-
delbare hotelschool in Wage-
ningen met succes te hebben
afgesloten, heb ik stage gelo-
pen in Amsterdam en Antwer-
pen. Ik was 20 jaar en wist ei-
genlijk nog niet goed of ik wel
het hotelvak in wilde. Ik ben
toen naar Spanje vertrokken,
in zes maanden een cursus
Spaans afgerond en ben eigen-
lijk in Malaga blijven "han-
gen".

Vervolgens daar een zestal jaren
bij een projectontwikkelaar ge-
werkt. Die beheerde ook een aan-
tal horeca- gelegenheden. De laat-
ste jaren heb ik mij in Spanje ook
op dit terrein bezig gehouden", zo
zegt Liesbeth die bij het bedrijf
"La Perla Living" haar huidige
partner Jeroen Geubels heeft Ie
ren kennen. Samen hebben ze
nog zeven maanden in de Dordog-
ne (Frankrijk) gewerkt, waar ze
voor hun bedrijf, een hotel be
heerden en waar zij met alle facet-
ten van de horeca te maken kre-
gen. "Een leuke en leerzame tijd",
zo omschrijft Liesbeth die periode.

Toen Pa mij op gegeven moment
vroeg of ik eens wilde nadenken
of ik interesse had om samen met
broer en partner in de toekomst

het hotel in Vorden over te nemen
heb ik gezegd "lijkt mij leuk, dat
doen we". Wel met de wetenschap
dat Jeroen daar ook achter stond.
En sinds een paar maanden wer-
ken wij nu samen hier en het be-
valt ons uitstekend", aldus Lies-
beth Bakker. Overigens kon Je
roen, geboren en getogen in Den
Bosch, niet bevroeden dat hij ooit
in Vorden in een hotel zou gaan
werken.

Zegt hij: "De heb na de middelbare
school, in Haarlem marketing ge
studeerd. Op gegeven moment
stage gelopen in Spanje. Bij het-
zelfde bedrijf waar Liesbeth werk-
te. Ik heb daar een marketingplan
opgezet voor een appartementen-
complex aan zee. Toen weer terug
naar Nederland met de bedoeling
om mijn studie af te maken". Een
telefoontje vanuit Spanje met het
verzoek om daar te komen wer-
ken, deed Jeroen besluiten de stu-
die af te breken en weer terug te
keren naar het land der sinaasap-
pels. Een terugkeer met gevolgen,
want kort daarna sloeg tussen
hem en Liesbeth de bekende " lief-
desvonk" over. Inmiddels voelt de
Brabander Jeroen zich al in de
Achterhoek thuis. "Ik ben op het
"Baby Biggen Meal" geweest en
dan weet je het wel", zo zegt hij
lachend.

AVONTUURLIJK
De carrière van de 23 jarige Wil-
lem Paul (zoon van Klaas en Loke)
is tot nu toe verre van saai ge
weest. Integendeel zelfs. Het be
gon voor hem allemaal met een

schoolopleiding met veel "ups en
downs". Willem Paul wilde liever
bij het toneel. Toch werd het de
horeca. Zegt hij: " Op gegeven mo-
ment ben ik via het Leerlingenwe
zen, anderhalfjaar in de bedie
ning gaan werken bij restaurant
"De Beukenhorst" in Winterswijk.
Bovendien ook een jaar in de keu-
ken, zodat ik ook als kok "uit de
voeten" kan", aldus Willem Paul.
Onder het motto "je bent jong en
je wilt wel eens wat" vertrok hij
naar Oostenrijk om daar in het
lieflijke Kirchberg gedurende
twee jaar ski-leraar te worden. En
dat als vrijgezel ("ben ik nog
steeds hoor") een uitermate ple
zierig baantje, zo liet Willem Paul
ons weten. In de zomermaanden
werkte hij in Bloemendaal in de
keuken bij restaurant "Blooming
Dale". Ook nog een poos Spanje
"gedaan" en daar een cursus
Spaans gevolgd.

Sinds januari 2003 werkt hij hier
in Vorden bij zijn ouders in de
zaak. Wanneer het drietal in de
toekomst Klaas en Loke Bakker
gaat opvolgen, bestaat er over de
taakverdeling geen enkele discus-
sie. Jeroen zal zich bezig houden
met het financiële plaatje met al
zijn facetten. Liesbeth wil het or-
ganisatorische gedeelte voor haar
rekening nemen en tevens een
goede gastvrouw zijn. Willem
Paul behalve gastheer, tevens een
mix van bediening en de praktijk-
man voor de keuken. Voorlopige
en huidige taakstelling: "We doen
het hotelvak eerst nog een poos
met ons vijven"!!

Fitness in Concordia!
Na de realisatie van de Jeu de
Boulesbaan heeft het bestuur
van Stichting Concordia het
voor elkaar, u kunt nu ook gaan
fitnessen in Baak.

De Jeu de Boulesbaan is al een suc-
ces en voorzitter en initiatiefne
mer Harry Coobs hoopt dat ook dit
nieuwe initiatief voor onze bevol-
king tot een succes zal leiden.

Het is mogeüjk om deze apparaten
te gebruiken wanneer u wilt, dit
kan in groepjes die u zelf maakt of
individueel zodat wij later hieruit
groepjes kunnen maken.De tijd
wordt in overleg vastgesteld.

Om u een indruk te geven welke
apparatuur aanwezig is, kunnen
wij u het volgende melden: een
loopband, roeitrainer, crosstrainer
en diverse fietsen.
Daarnaast is er ook de mogelijk-
heid om lichte krachttraining te
doen, denk onder andere aan de
buik, rug, borst en armspieren.
Er is in eerste instantie begelei-
ding van een fysiotherapeute aan-
wezig, mocht u later zonder bege
leiding willen trainen dan kan dat
natuurlijk ook. Het kan een mooie
mogelijkheid zijn om in de winter
aan uw conditie te werken als men
in de zomer andere sporten beoe
fent.

Op donderdagavond van 19.00 tot
20.00 uur is er al een groep voor
jongeren met een beperking gefor-
meerd; van 20.00 tot 21.00 uur is
er een groep voor volwassenen
met lichte beperkingen. Bel gerust
als u interesse heeft. Voor inlich-
tingen kunt u terecht bij: Daniëlle
Hakvoort (bestuur, verhuur Stich-
ting Concordia) tel. 4410 43. Chris-
tine Kappert (fysiotherapeut) tel.
55 11 37 of Mia Sesink (bewegings-
leidster) tel. 44 14 84. Het bestuur
van Stichting Concodia went u al-
len veel fitnessplezier toe en hoopt
met deze realisatie het gebouw
Concordia nog functioneler te ma-
ken ... richting Kulturhuus!

Gorus: staalhard
de beste
Staalfabrikant Gorus lijkt de
weg omhoog weer te hebben ge-
vonden. Het concern boekte
over het afgelopen kwartaal
voor het eerst sinds de oprich-
ting in 1999 weer winst. Voor de
tweede jaarhelft verwacht het
concern een fors hoger resul-
taat door de verdere stijging
van de staalprijzen en ingezette
kostenbesparingen.

GORUS KRUIPT UIT HET DAL
Staal- en aluminiumconcern Co-
rus heeft een roerige tijd achter de
rug. Bij de fusie in 1999 tussen het
Engelse British Steel en het vader-
landse Hoogovens verkeerden be
leggers in een ware juichstem-
ming. De fusie leek alleen maar
voordelen op te leveren. Maar al
snel kwam men van een koude
kermis thuis. Door cultuurver-
schülen dreigde de fusie te stran-
den. Ook ontbrak het aan een dui-
delijke strategie. Met de voorgeno-
men verkoop van de aluminium-
tak was de zogenoemde 'meerme
talen'-strategie overboord gezet.
Daar kwam bij dat het pond in de
periode na de fusie sterk opliep.
Dit was de doodsteek voor de
winstontwikkeling bij Gorus. Alle
initiatieven om de kosten te verla-
gen werden tenietgedaan.

STAALPRIJZEN BLIJVEN HOOG
Maar het tij lijkt gekeerd. De rust
is weergekeerd en het concern is
uit de rode cijfers gekomen. De
huidige marktomstandigheden
zijn erg gunstig voor Gorus. De
sterk groeiende vraag naar staal
uit met name China en de Verenig-
de Staten heeft de staalprijzen
naar een historisch hoog niveau

SOCH Nieuws
Socii reisde na E.D.S. af zonder de
voor de tweede keer vader gewor-
den Henri Eggink en zonder de in
warmere oorden zijnde Mike To-
ker maar wel weer na lang bles-
sure leed Martij n Peters terug in
de basis. De eerste 10 minuten wa-
ren voor de gastheren en Socii
mocht toen de handen dicht knij-
pen dat het nog 0-0 stond. Tot aan
de 20 min. Ging het gelijk op toen
raakte Henri Vreman, zelf zei hij
met zijn oor, een doorgebroken
speler die zich heel mooi liet val-
len en door toe doen van de zij-
kant besliste de warrig leidende
scheidsrechter Vreman met rood
van het veld te sturen. Zo moest
Rik Pellenberg al vroeg in de wed-
strijd opdraven wat hij voortreffe
lijk deed en was Frank Schoenaker
de klos hij werd er uitgehaald.
Toch was het vanaf die tijd Socii
die het spel bepaalde iedereen
deed er een schepje bij bovenop en
het was Bert Kranenberg die de bal
kon intikken na goed voorberei-

gebracht. Daar komt bij dat het
aanbod beperkt blijft door een te
kort aan grondstoffen, zoals cokes
en ijzererts. De verwachting is dat
de staalprijs in de tweede helft van
dit jaar zijn hoogtepunt zal berei-
ken. Dit betekent dat de piekwin-
sten in de staalsector pas volgend
jaar worden behaald. De reden
hiervoor is dat een deel van de om-
zet uit contracten wordt gehaald,
waarvan de prijzen jaarlijks wor-
den afgesproken.

HERSTRUCTURERING WERPT
VRUCHTEN AF
Bij Gorus loopt op dit moment een
aantal herstructureringsprogram-
ma's Het doel is om het gat in de
winstgevendheid met de concur-
rentie te dichten. Bij de bekendma-
king van de halfjaarcijfers was te
zien dat deze reorganisaties begin-
nen door te werken in de winsten.
Voor het eerst sinds het samen-
gaan wist Gorus winst te boeken.
De kostenbesparende maatregelen
moeten uiteindelijk na 2006 jaar-
lijks GBP 328 miljoenen opleveren.
Deels door het ontslaan van werk-
nemers en deels door het verlagen
van de productiekosten. Vooral bij
de activiteiten in het Verenigd Ko-
ninkrijk is een grote schoonmaak
nodig.

STALEN ZENUWEN VEREIST
Bedenk dat Gorus niet voor elke
belegger geschikt is. Het aandeel
behoort tot de meest beweeglijke
fondsen in Europa. Sterke zenu-
wen zijn dus vereist. De voornaam-
ste risico' s voor een belegging in
Gorus zijn vooral macro-econo-
misch van aard. Een terugval van
de economische groei in de Ver-
enigde Staten en/of in China zal di-
rect leiden tot een lagere verwach-
ting voor de hoogte van de staal-
prijzen. En dit zal koersdalingen
van de staalaandelen tot gevolg
hebben. Ook een sterke stijging
van het Britse pond heeft een ne
gatieve invloed op Gorus. De kans
dat dit gebeurt, achten wij op dit
moment echter vrij klein.

Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een ge
zamenlijke onderneming van de
Rabobank en de Robeco Groep.

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

dend werk van Johan Riefel en
Martijn Peters 0-1. In de 75 min.
Had Dub Besseling een geweldige
actie in huis, passeerde op links
een paar man, iedereen dacht aan
een voorzet hij besliste anders en
schoot hem hard in de korte hoek
0-2.

Voor trainer Jan Steffens was dit
resultaat aanleiding de heren
grootste gedeelte van de wedstrijd
met tien man te moeten spelen
een groot compliment te maken
voor ieders tomeloze inzet.

VERDERE UITSLAGEN
Socü Fl - Wolfersveen Fl: 3-1
Socii El - Steenderen El: 10-2
Socü Dl - S.D.Z.Z.D1:1-9
Socü Al - Schalkhaar A2:4-10
PAX 4-Socü 2: 2-1
Socü - Baakse B4:4-0
Brummen 5- Socü 5:0-2

Programma 23/24 oktober
Jeugd 4 tegen 4 toernooi
Lochem 4 - Socü 2
Erica 76 10 - Socü 3



SPANNEVOGEL
'tof neet, wicuyr 'tfowcuw ...

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

moor da/j 't wet,

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

Restaurant

De Tuinkamer

De wildtijd is weer aangebroken, gezellig een aperitief drinken bij de open haard
en daarna genieten van de kookkunsten van chef-patron Jos Weel.

Naast onze a-la-carte gerechten serveren wij ook diverse wildmenu's.

Op zondag 31 oktober en 28 november organiseren wij weer
een uitgebreid gastronomisch

WILDBUFFET
Prijs p.p. € 32,-

Wijn- en spijsavond:
Zaterdag 20 november vier- of zesgangen wildmenu met bijpassende wijnen

en koffie met friandises na het diner: € 50,- resp. € 67,50 p.p.

Woensdag en donderdag 4-gangenmenu met bijpassend wijnarrangement:
€ 45,- p.p. (t/m donderdag 23 december)

Voor informatie en reserveringen:
Restaurant-Hotel De Tuinkamer

Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo
Tel. (0573) 45 21 47

www.hoteldetuinkamer.nl

WAO-er? Werk eraan
Zit u in de WAO of dreigt u in de WAO

te komen? Houd moed, er zijn
mogelijkheden om terug te
keren op de arbeidsmarkt.

Neem die stap en bel

Jansen & De Vries
Zegendijk 3a
Zieuwent
Tel. (0544) 353335

Uw advertentie in

Weekblad Contact

valt beter op!

v... f.

s ch oo r s t e e n ve eg b ed r i jf_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Kunt u ook iets doen
voor de Zonnebloem7

Bouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. m

Doneer uw bijdrage op giro 145.

Wij houden
Open Huis

op donderdag
vrijdag

zaterdag

okt van 10.00-18.00 uur
okt van 10.00-20.00 uur
okt. van 10.00-16.00 uur

Bernina Artlsta 185/165

Tijdens deze dagen
zeer aantrekkelijke aanbiedingen

van
Bernina - PFAFF - Anker - Brother

OORGOQJEfl
NAAIMACHINESPECIALIST
Voor naaimachines en kleinvak
^Bernina • Anker
• Bernette • Lock machines
• Pfaff
Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats

Kerkstraat 13, Vorden, tel. (0575) 55 37 00

Fysiotherapie &
Manuele Therapie S j a a k J a n s e n

Omdat fitheid en gezondheid samen gaan in het leven is
bewegen juist ook voor zwangeren zeer aan te bevelen.
Je voelt je geestelijk gezonder als je lichaam fitter is.

Tijdens de zwangerschap en tijdens de herstelperiode na
de bevalling zul je blij zijn dat je conditie tijdens deze

bijzondere periode op pijl is gebleven.

ZWANGERSCHAPSFITNESS

FIT-CARE
center SOURCY

De cursus zwangerschapsfitness wordt gegeven door
Karin Hagreis, fysiotherapeute. Zij houdt rekening met de

mogelijkheden en beperkingen die je als zwangere ervaart.
Opgave kan al in de 12" - 1 6" week van je zwangerschap.

Lees verder elders in deze uitgave.

Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel. (0544) 482858 of (0544) 352423

CORDAID, NEDERLANDSE RODE

De hulporganisaties
doen wat ze kunnen.

Helpt u mee?
Geef nu!

www.giro555.nl

Giro 555
SHO Oen Haag



Boekenbeurs en verkoop meubels bracht € 2500,- op voor de Vordense Dorpskerk

"Historische uitgaven zeer gewild"
Erik Hulzebosch en Frits Korbach
in sportcafé in 'De Herberg'

Een opbrengst van 2250 Euro
van de boekenbeurs en nog
eens 250 Euro uit de meubelver-
koop betekende dat de Vorden-
se Dorpskerk zaterdag weer
2500 Euro heeft ontvangen.
Geld dat zal worden aangewend
voor de restauratie van de ra-
men van de Vordense Dorps-
kerk. " Voeg je dit bedrag toe
aan eerdere opbrengsten van
pleinmarkt, boedeldag en de
maandelijkse meubelverkoop,
dan heeft de veilingcommissie
in 2004 ongeveer 8000 Euro bij
elkaar gebracht", zo zegt Rinus
I Ibri nk één van de leden van ge-
noemde veilingcommissie.

Hans Aartsen, kerkrentmeester
van de Hervormde kerk had zater-
dagmiddag na afloop van de boe
kenbeurs niets dan lof over de in-
zet van de veüingcommissie en de
vele vrijwilligers. Zegt hij: " De res-
tauratie van de ramen kost een
boel geld. Op dit moment weten
wij nog niet exact hoeveel geld wij
als kerk aan de restauratie moeten
bijdragen. Wij krijgen vanuit "Den
Haag" waarschijnlijk begin vol-
gendjaar bericht hoeveel subsidie
wij van de overheid kunnen ver-
wachten. Eerst dan kunnen wij na-
dere plannen uitwerken over bij-
voorbeeld de termijn wanneer
met de restauratie begonnen kan
worden en wat voor acties er even-
tueel nog door de kerk onderno-
men moet worden om het ontbre-
kende geld op tafel te krijgen ", zo
zegt Hans Aartsen.

Overigens drukke tijden voor de
veüingcommissie. Nog maar nau-
welijks bekomen van de succesvol-
le boedeldag begin september bij "
De Bonekamp", dus zaterdag al
weer de inmiddels zeer bekende
boekenbeurs.

Er waren het afgelopen jaar weer
zoveel boeken binnen gekomen,
dat de ruimte in het kerkelijk cen-
trum "De Voorde" te klein bleek
om de meer dan 8000 boeken uit
te stallen en werd derhalve uitge-
weken naar de Hervormde Dorps-
kerk. Vrijdagmorgen werd al be-
gonnen met het plaatsen van de
vele extra tafels afkomstig van
scholengemeenschap 't Beeckland,
die voor deze boekenbeurs enthou-
siast haar medewerking verleende.

Ook de kerkbanken werden met
behulp van marktplaten ingericht
als verkoopplek.

De consistoriekamer deed dienst
als gezellige koffie- en theehoek.
Zoals gebruikelijk een zeer geva-
rieerd aanbod. Van tuin- en na-
tuurboeken tot dichtbundels, van
reisgidsen en boekenweek- ge-
schenken tot romans in vele gen-
res, encyclopedieën, medische en
sportboeken, het was allemaal te-
gen zeer aantrekkelijke prijzen te
koop. Rinus Ilbrink: "Er was niet al-
leen een opvallende belangstelling
voor de vele kinder- en jeugdboe-
ken, reisgidsen en dergelijke,
maar ook bleken vele historische
uitgaven met name over de Twee-

de Wereldoorlog zeer gewild. Wij
kregen tevens vele complimenten
over de prachtige kerk.Voor de or-
ganisatie natuurlijk erg prettig
om te horen", zo zegt hij.

Alvorens de beurs zaterdagmor-
gen werd geopend, hadden zich al
tientallen belangstellenden voor
de tent verzameld waar een be-
hoorlijke collectie pockets en LP's
te koop was.

Na de eerste klokslag van 9 uur
vulde de dorpskerk zich al snel
met een enthousiaste groep boe-
kenliefhebbers die met kenners-
buk direct de meest gewilde titels
tussen de enorme rijen vonden.
Voor de ongeveer 35 vrijwilligers
die de kramen beheerden was het
dan ook direct "alle hens aan dek".
De belangstelling bleef de hele
morgen en middag goed en dit al-
les tot grote tevredenheid van de
medewerkers.

Na deze boekenactie worden al-
weer voorbereidingen getroffen
voor de speciale oudej aarsverkoop
op zaterdag 18 december vanuit
de opslag bij " De Bonekamp" in
het buurtschap Linde en voor de
veiling op 19 maart 2005 bij "De
Herberg".
Daarnaast is de verkoop van meu-
bilair op elke Ie en 3e zaterdag van
de maand een behoorlijke inkom-
stenbron. Voor al deze activiteiten
houdt de veilingcommissie zich
steeds aanbevolen voor verkoop-
bare goederen.

D66 afdeling Bronckhorst
Op maandag 11 oktober kwam
het D66 Tweede Kamerlid Bons
van der Ham naar Hengelo voor
de D66 Bronckhorst verkie-
zingsbijeenkomst. Naast lijst-
trekker Anneke Hacquebard
gaf ook het Statenlid Frits van
der Schans een inleiding.
"Bronckhorst moet op zoek
naar zijn sterke punten", aldus
Van der Ham. In samenspraak
met de zaal kwam daarbij het
element "zorg" als speerpunt
naar voren. Zorghotels, zorg-
boerderijen, zorgcentra, het
zijn instellingen die voor verde-
re ontwikkeling in aanmerking
komen.

Boris van der Ham wees op de
noodzaak tot innovatie en experi-
ment op landbouwgebied, ook als

het gaat om natuur en milieu. Hij
zag een belangrijke coördinerende
rol voor de provincie bij het bepa-
len van het gebruik van de ruimte
op het platteland. Stimulering van
biologische landbouw is nodig,
maar aan die producten hangt een
prijskaartje. Perspectieven zijn er
ook voor kleinschalige en milieu-
vriendelijke bedrijven en bedrijf-
jes in vrijkomende agrarische ge
bouwen. Medewerking van ge-
meente en provincie is daarbij van
groot belang.
Frits van der Schans ging in op de
geschiedenis en het verloop van de
reconstructiewet. Het gaat om de
plannen om het platteland leef-
baar te houden en duurzaam te
maken, ook nu de milieu-eisen
vanuit Europa gaan knellen. Mo-
menteel zijn er minder gelden

voor de reconstructie beschikbaar
dan eerst de bedoeling was. D66
betreurt dat.
Hij zag voor de Achterhoek en dus
ook voor Bronckhorst niet zozeer
schaalvergroting van de agrari-
sche bedrijven als ideaal, zoals in
andere delen van het land, maar
verbreding van het aanbod van
producten en diensten. Van der
Schans: "De boer moet onderne-
mer worden" . De rol van provincie
en gemeente hoort volgens D66
stimulerend te zijn, en gericht op
de nieuwe mogelijkheden die zich
voordoen. "Ze moeten daar niet te
benauwd zijn".
Anneke Hacquebard presenteerde
de zeven kernpunten van het ver-
kiezingsprogramma. Verder wees
zij op de grotere schaal van de
nieuwe gemeente, die mogelijkhe-
den en uitdagingen biedt, maar
dan vooral op de lange termijn.

De voetbalvereniging "Vorden'
organiseert maandag 25 okto-
ber i.s.m. het dagblad 'De Sten-
tor* in zaal 'De Herberg" aan de
Dorpsstraat een 'sportcafé'.
Aan deze bijeenkomst zullen on-
der meer Erik Hulzebosch (oud-
Nederlands kampioen skeeleren
en marathonschaatsen), Frits Kor-
bach (oud- voetbaltrainer en co-

lumnist); Erik ten Hag (hoofd op-
leiding F.C. Twente), Harrie Deche-
ver (onder meer oud speler van Go
Ahead Eagles) en de Vordense skee-
leraar/marathonschaatser Arjan
Mombarg hun medewerking verle-
nen. Ook komt Bert Maalderink
(oud Vordenaar) van Studio Sport
naar Vorden. Het thema op deze
avond luidt 'Sport en Commercie'.

Rosner Award 2004 ging aan neus Antoine Peters voorbij

Toch een hele eer om bij de
zes finalisten te behoren'!
Vordenaar Antoine Peters is
vrijdagavond tijdens de uitrei-
king van de Rosner Award 2004
in het World Fashion Centre in
Amsterdam niet in de prijzen
gevallen. De Award werd ge-
wonnen door Roei Schagen.
Zijn wit gebleekte spijkerbroek
met strikceintuur werd tot het
winnende ontwerp uitgeroe-
pen. Deze broek zal nu in pro-
ductie worden genomen. Het
Duitse label "Rosner" schreef
begin dit jaar een prijsvraag uit
met als opdracht: maak een
spijkerbroek die er leuk uitziet
de maat maakt niet uit. Ieder-
een kon aan deze prijsvraag
meedoen. Het gevolg, honder-
den inzendingen. Elke kandi-
daat kreeg vervolgens 2 meter
design toegestuurd, waaruit de
broek gemaakt moest worden.

Uiteindelijk werden zes spijker-
broeken geselecteerd, (waaronder
die van Antoine Peters), die in het
modeblad Avantgarde werden ge-
presenteerd. Lezers konden telefo-
nisch hun voorkeur uitspreken. De
beslissing viel dus dit weekend in
Amsterdam. Hoewel geen prijs,
toch een hele ervaring voor de Vor-
denaar, die toch wel onder de in-
druk was van deze "echte" fashion
party met veel champagne, veel
modemensen en een hippe dj", zo-
als hij na terugkomst in Vorden
deze happening omschreef. " Een
gezellige avond en goed voor de
contacten".

Antoine: " De uitreiking zelf viel
echter nogal tegen. Toen ik in de
smiezen kreeg dat de winnaar was
gebaseerd op niet alleen de telefo-
nische stemmen, maar dat ook de
"stem" van de directie van de Ne-
derlandse Rosner- tak, evenals die
van de grote bazen van het Duitse
moederbedrijf meewoog, had ik al
zo mijn twijfels. En inderdaad, de
broek van Roei Schagen die het
meest op een gewone broek leek,
het makkelijkst is te produceren
en waarmee men het minste risico
zou lopen, heeft gewonnen.

De uitleg aan mij was als volgt:
Mijn broek was qua ontwerp één
van de sterkere, qua presentatie en
concept de beste, maar voor de
doelgroep van Rosner te gewaagd
en extravert. Ik krijg trouwens nog
een uitgebreid juryrapport toege-
zonden", aldus Antoine Peters.

Hoewel geen winnaar in Amster-
dam toch nog goed nieuws voor de
Vordenaar. "Zeg maar belangrijker
nieuws, namelijk dat ik zeker ben
van een plaats bij die 7 of 8 men-
sen die dit jaar naar het door mij
zo geambieerde Fashion Institute
in Arnhem gaan. Vier maanden
voor de eerste toelatingsronde van
het FIA waren er al meer dan 150
aanmeldingen, waarvan het groot-
ste deel uit het buitenland.

Ik ben dus toegelaten tot deze
master opleiding en ga tot de ze-
vende generatie behoren. Dit bete-
kent dat ik zal afstuderen met een
nieuw te ontwerpen volwassen en
grote collectie welke geshowd
wordt tijdens de Haute-couture
week in Parijs 2007.

Weer een stapje hoger en verder
dus. Op deze master word ik gehol-
pen in mijn verdere ontwikkeling
als ontwerper evenals die van de
vele praktische en commerciële as-
pecten die bij dit vak om de hoek
komen kijken", aldus een enthou-
siaste Antoine Peters.

Nog meer goed nieuws voor de
Vordenaar. In de komende editie
van het blad " Elle Girl", die vol-
gende week uitkomt, is een mini-
reportage te zien van kleding van
Antoine Peters. "Ook komt er een
16 pagina's tellende reportage in
"No-Magazine". Dit is een tijd-
schrift met geen overbodige tekst,
geen reclame en door en over be-
ginnende ontwerpers die alles en-
kel tegen een onkostenvergoeding
doen. Het gaat dus puur om de
naamsbekendheid", zo zegt Antoi-
ne, die de komende maanden ove-
rigens nog aan een aantal wedstrij-
den wil gaan meedoen!

Gretha Klein Brinke rijdt sterk
De Vordense R.T.V.er Gretha
Klein Brinke begint sterk aan
haar eerste veldritten dit sei-
zoen, vorige week reed zij knap
naar een 19e plaats in Harder-
wijk, dit alles is goed te noemen
ook zij wordt niet jonger, en de
jeugdige concurrentietop
wordt als maar breder.

Harderwijk was de openings wed-
strijd van dit seizoen, de Larense
amateur Marco Loman reed naar
een mooie 4e plaats, een goede uit-
slag in zijn eerste wedstrijd dit sei-
zoen. De Vordense junior Richard
Sleumer behaalde een 25e plaats,
hij kon op het snelle grasparcour
slecht uit de voeten voor hem zal
er dit jaar veel meer in zitten. Afge-
lopen zaterdag was er een veldrit
in het Friese Suameer nabij (Drach-
ten) de R.T.V.dame Gretha Klein
Brinke reed hier naar een lle

plaats. En zondag's reden enkele
RT.V. ers in Doetinchem, ze reden
met de eersten mee, hier was een
eenvoudig rondje uitgezet een
G.O.W. onwaardig parcour. De
R.T.V. Vierakker/Wichmond is
weer volop bezig met de organisa-
tie van de derde veldrit rondom
het kasteel Vorden, deze wordt op
zaterdag 4 December verreden
met het navolgende programma;
Masters 10.30 uur; Vrouwen 10.32
uur; Nieuwelingen 11.30 uur;
Amateurs A/B 12.30 uur; Junioren
13.30 uur; Elite/Beloften 14.30 uur
En om 15.45 uur een Rabo dikke-
bandenrace een jeugdcross van 8
t/m 12 jaar dit alles wordt verre-
den over l ronde.

Opgeven jeugd kan bij elke RABO-
BANK Graafschap-West of tot een
half uur voor aanvang bij het kas-
teel en/of per telefoon 44 16 78.



Muziekproject
o.b.s. Dorpsschool groot succes
Feestelijke afsluiting met optredens van o.a. Concordia en Kas Bendjen

MUZIEKPROJECT
Omdat het thema van de kin-
derboekenweek "Muziek" was,
leek het de leerkrachten van
o.b.s. Dorpsschool Vorden een
goed idee om hier een project
aan te koppelen.

Op maandag 4 oktober werd het
project geopend met een heus
schoolorkest, die bestond uit een
groep muzikale leerlingen. Alle
leerlingen van de Dorpsschool
kwamen bij elkaar in de hal en
hebben vervolgens onder leiding

van het orkest een lied aangeleerd.
Nadat de opening had plaatsge-
vonden, gingen de kinderen in
hun eigen klas met muziek aan
het werk. Diverse ouders kwamen
op school hun instrument tonen,
maar er waren ook ouders die ge-

holpen hebben met de werkzaam-
heden in de groepen. Erg leuk was
de muziek die op het schoolplein
was te horen. Iedere groep mocht
namelijk een dag lang hun favorie-
te muziek op het schoolplein laten
horen. Met popartiesten als Chipz
en K3, maar ook met Kas Bendjen
en Frans Bauer werd volop meege-
zongen.

MUZIEKVERENIGING
CONCORDIA
Donderdag 7 oktober was muziek-
vereniging Concordia te gast op
school. De muzikanten gingen
langs de klassen om hun (blaas)in-
strumenten te laten zien en horen.
Het bezoek werd feestelijk afgeslo-
ten met een echte stoelendans op
het schoolplein. Dit was voor de
leerlingen een erg leuke belevenis.

PRESENTATIE MET
CONCORDIA EN KAS BENDJEN
Donderdagavond 14 oktober was
de feestelijke presentatie op
school. Hierbij konden alle leerlin-
gen aan hun ouders laten zien wat
ze tijdens het project allemaal heb-
ben gedaan. Zo werden bijvoor-
beeld de zelfgemaakte instrumen-
ten aan de ouders getoond, maar
ook konden de ouders genieten
van de ingestudeerde zang- en
dansvoorstellingen.

De avond werd om 18.00 uur geo-
pend door het schoolorkest. In de
klassen en in het speellokaal wer-
den meerdere (dans)presentaties
gegeven. Zo gaven de kinderen uit
groep 4 en 5, gehuld in kleder-
dracht, een spetterende demon-
stratie volksdansen. Om het optre

den zo echt mogelijk te laten lij-
ken, waren er zelfs een aantal stro-
balen in het speellokaal geplaatst.
In alle groepen was deze avond
van alles te doen en te bekijken,
zodat het op school gezellig druk
was.

Om 19.00 uur kwamen alle ouders
en kinderen bij elkaar in de hal.
Muziekvereniging Concordia gaf
wederom een prachtige uitvoering
en iedereen, van klein tot groot,
genoot van het optreden. Nadat
Concordia was vertrokken was het
tijd voor het toetje. In het diepste
geheim was er overleg geweest
met Kas Bendjen. Zij wilden graag
komen, maar het moest natuurlijk
wel een verrassing blijven.

Toen zanger Hans Krabbenborg en
de andere bandleden van Kas
Bendjen het podium betraden
ging er een golf van enthousiasme
door de hal. Bij zowel de kinderen
als de ouders gingen meteen de
beentjes van de vloer. Wat een
feest! De nummers van Kas Bend-
jen werden uit volle borst meege-
zongen door de kinderen.

Na afloop konden alle kinderen
nog een handtekening krijgen van
de bandleden. Iedereen kan terug
kijken op een "supergave" projec-
tweek.

Op de websites van Kas Bendjen
(www.kasbendjen.nl) en van de
Dorpsschool (www.dorpsschool.nl)
zijn nog meer foto's van het optre-
den en het project te bekijken.
Op de foto ziet u Kas Bendjen bezig
met het spetterende optreden.

Schooljeugd bestookte
Martine Letterie met veel vragen!

Ze hingen aan haar lippen en
bovenal bestookten ze haar met
veel vragen. Ja de kinderen van
groep zeven van de openbare
basisschool hadden het woens-
dag in de foyer van de ABN/ AM-
RO bank in Vorden goed naar
de zin. Ze zaten in een grote

kring op kussens om te luiste-
ren naar wat Martine Letterie,
schrijfster van kinderboeken
en woonachtig in Vorden, alle-
maal te vertellen had.

Zo bijvoorbeeld het verhaal van
Wyata Sowa, een meisje uit Sierra

Leone, die beschreef hoe ze als
vluchteling vanuit haar land, uit-
eindelijk terecht kwam in een AZC
( Asiel Zoekers Centrum) in Em-
men. Die haar vader en broers
waarschijnlijk nooit meer terug
zal zien. Eigenlijk een verschrikke-
lijk verhaal, over moord en dood-

slag en vluchten. Aangrijpend wat
een vluchteling, in dit geval een 12
jarig meisje, allemaal moest door-
staan. Een meisje dat toen ze voor
het eerst een potje pindakaas on-
der ogen kreeg, dacht dat het poep
was!

Een waar gebeurt verhaal dat is af-
gedrukt in het boek " De jongen
die het leven tegemoet ging". Aan
dit boek hebben een twaalftal kin-
deren meegewerkt, allemaal met
een eigen verhaal. Martine Lette-
rie heeft drie van hen begeleid. "
Eigenlijk was ik een soort "nakijk-
juffrouw" zo vertelt de schrijfster.
De kinderen van groep zeven leef-
den mee met het verhaal van Mar-
tine over Wyata Sowa.

"Ik vind het een zielig verhaal", zo
sprak de tienjarige Lisa. "Ik vind
het knap dat het meisje dit ver-
haal durfde te schrijven en dat ze
er niet verdrietig over was", zo
zegt Lente. Martine Letterie: " Ik
denk dat Wyata het verdriet juist
"wegschreef'. (Intussen woont het
meisje in Buitenpost in Groningen
en weet ze nog steeds niet of ze
wel in Nederland mag blijven.)

Natuurlijk sprak Martine Letterie
ook over de door haar geschreven
kinderboeken zoals over het leven
van Berend van Hackfort, die vroe-
ger op kasteel Vorden en kasteel
Hackfort heeft gewoond en die in
1554 in de Hervormde Dorpskerk
in Vorden is begraven. Silke kreeg
een bevestigend antwoord op de
vraag of Martine al die boeken zelf
heeft geschreven. "En hoe doe je
dat dan"? Martine: " Als je met
schrijven begint, moet je begin-
nen met iets waar je wat van af-
weet. Vroeger wilde ik ook wel ar-

cheoloog worden. Nu ben ik in fei-
te nog steeds archeoloog maar dan
van oude verhalen die ik " op-
graaf'.

Het moeilijkste vind ik nog het be-
denken van een titel voor een
boek. Ik schrijf uitsluitend kinder-
boeken, beslist geen "grote men-
sen- boeken" Grote mensen willen
altijd over dingen lezen die niet
goed aflopen", zo zegt Martine Let-
terie, die de kinderen vervolgens
aan de hand van dia's over kaste
len, een jongeling Berend te
paard, de schooljeugd verder "ver-
haalde" ook over andere door haar
geschreven kinderboeken.

Bijvoorbeeld over "De schaduw
van het verleden". Het zieligste
boek wat ik ooit heb geschreven",
aldus Martine die vervolgens alle
kinderen een boekenlegger aan-
bood.

De leiding van het Vordense filiaal
van de ABN/ AMRO bood de kinde-
ren een versnapering aan. Zolas
wellicht bekend is de bank dit jaar
jubileumpartner van de 50e kin-
derboekenweek.

De bank vindt het belangrijk om
lezen en schrijven te stimuleren
omdat het niet alleen een bron
van plezier vormt, maar ook be-
langrijk is voor de maatschappelij-
ke participatie van de kinderen.

Daarnaast heeft het partnership
als doel kinderen met uiteenlo-
pende culturele achtergronden in
contact te brengen met de Neder-
landse kinderboekencultuur. In
dat kader organiseert de bank ge-
durende het gehele jaar verschil-
lende activiteiten voor kinderen.

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

groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het belangrijk te werken per editie;
dan blijft het betaalbaar voor de kleine man!

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB

Maandag 11 oktober
Groep A:
1. dhr. en mw. Hoftijzer 62,5%;
2. mw. v. Gastel/mw. Wortel 57,9%;
3 dhr. en mw. Vruggink 57,5%.

Groep B:
1. dhr. en mw. Meijerink 64,6%
2. dhr. Oldenhave/dhr. Duinker-
ken 61,5%; 3. mw. v. Alphen/mw.
Warnaar 57,6%.

Woensdag 13 oktober:
Groep: A
1. Dhr. J. Holtslag/Dhr. H. Wagen-

voorde 71,25%; 2. Mw. R. Tha-
len/Dhr. E. Thalen 58,33%; 3. Mw.
N. Hendriks/Dhr. G.G. Bergman
55,00%.

Groep: B
l. Mw. C. v.d. Stouwe/Mw. T. Velde
60,42%; 2. Mw. L Lamers/Dhr. H.J.
Kip 58,75%; 3. Dhr. H. Enthoven/
Dhr. A. Vruggink 58,33%.
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heerlijkste toetje^
VerS VleeS (koelkast klaar verpakt)

Groente en Fruit
Het straalt U tegemoet

X RA GRA1 IS EGI .S Kaarten
voor de /en

Kansen

en 50 tassen vol levensmiddelen (€ 50,00)
Bij elke € 1O,OO een gratis zegeltje. Met 20 zegels een volle kaart Tel uit je kansen! (kaarten).
Kans op een gratis auto of 5O tassen vol levensmiddelen. Ook bij Gall A Gall is het genieten!

VARKENSROLUIDE of K l PROLLADE
SCHAAL 3 STUKS

kg van 8.55 voor

70

Oh STAMPPOTTEN
OA ZUURKOOL MET WORST
EN BOERENKOOL ^m 49

bak 500 gram van 2.59 voor1:
01 BLOEMKOOL

stuk O79

Oh TWENTS DONKER
VOLKOREN

80O gram van 1.77 voor

mm PVRIES
WOKMXEN

Div. smaken zak 75O gram ai:99

NU: 2 ZAKKEN HALEN 1 BETALEN

GALL^GALL
WEDUWE VISSER

JONGE JENEVER

fles 1 liter nu

99

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

(tl HENGELO (G)
(0575) 46 12 05 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



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Openingstijden
politiebureau gewijzigd

Wellicht is het u al opgevallen dat
de openingstijden van het politie-
bureau onlangs zijn veranderd.
Het politiebureau is nu geopend
van maandag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Tijdens deze uren kunt u geen
aangifte meer doen. Maakt u
daarvoor altijd eerst een afspraak
via tel. (0900) 88 44. Aangifte doen
via internet kan nu ook. Kijk op
www.politie.nl

Politie Noord- en Oost-
Gelderland:
Spoed: Bel 112
Vragen: Bel (0900) 88 44

Mantelzorgers krijgen bloemetje
Oktober is uitgeroepen tot de
Maand van de Mantelzorg. Man-
telzorgers zijn mensen die (niet
beroepshalve) met heel veel toe-
wijding medemensen die hulp
nodig hebben verzorgen. Deze
maand worden de mantelzorgers
in het zonnetje gezet. Op woens-
dag 20 oktober organiseert de
Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den (SWOV) een feestelijke bijeen-
komst in het Dorpscentrum. Drie
mantelzorgers kregen afgelopen
week van wethouder W. Wichers
een bloemetje voor de bijzondere
zorg die zij verlenen aan hun
partner. De heer en mevrouw
Brandenbarg, heer en mevrouw
Schipper en heer en mevrouw
Witte konden het bloemetje wel
waarderen. Mevrouw Schipper met het aan haar aangeboden boeket bloemen.

- [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]
2 8 o k t o b e r 2 0 0 4
De gemeenteraad vergadert op
28 oktober a.s. om 20.00 uur be-
sluitvormend. U bent van harte
welkom deze openbare vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:

• Toetreding gemeente Neede tot
veiligheidsregio Noord- en Oost
Gelderland

• Krediet voor verhuizing inventaris
en archieven inclusief project-
organisatie

• Harmonisatievoorstel informatie
en automatisering Bronckhorst

• Stichting IJsselgraaf
• Multifunctionele accommodatie
• Voorbereidingsbesluit ex artikel

21 WRO voor de percelen Joostink-
weg 8, Mosselseweg 3 en Mosselse-
weg4

• Wijziging gemeenschappelijke
regeling Achterhoek Liemers

• Ruimte voor Ruimte bouwlocaties
Kranenburg en Wichmond

• Beleidsnota Zelfstandig Wonen in
Vorden: Vanzelfsprekend

• Welzijnsplan 2004-20006
• Invoering Wet Kinderopvang
• Krediet trainingsveld

Voetbalvereniging Vorden
• Gemeenteschappelijke regeling

Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

• Voorzieningen huisvesting
onderwijs 2005

Hieronder zijn enkele onderwer-
pen nader belicht.
Krediet voor verhuizing
inventaris en archieven
inclusief projectorganisatie
Burgemeester en wethouders
vragen de raad een krediet van
€ 17.810,- voor de verhuizing
van de Vordense ambtelijke
organisatie, inclusief alle
inventaris en archieven, naar de
twee locaties in Hengelo.
Hiervoor is een verhuisbedrijf
ingehuurd.

Harmonisatievoorstel
informatie en automatisering
Bronckhorst
Voor investeringen in ICT en de
harmonisatie van werkproces-

sen in Bronckhorst is een aan-
vullend krediet nodig van
€ 56.500,-.

Stichting IJsselgraaf
Vorig jaar is het openbaar on-
derwijs in Vorden verzelfstan-
digd. Openbare basisschool de
Dorpsschool valt vanaf die da-
tum onder het bestuur van
Stichting IJsselgraaf. De raad
wordt gevraagd onder meer in
te stemmen met de jaarreke-
ning 2003, de begrotingen 2003
en 2004 van de Stichting en ken-
nis te nemen van de beleids-
plannen.

Multifunctionele
accommodatie (MFA)
Om de voortgang in de realisa-
tie van de MFA te waarborgen
heeft de gemeente externe on-
dersteuning gevraagd van bu-
reau Deloitte ICS. Er zijn twee
fasen onderscheiden. Fase 1: ICS
gaat onderzoeken of in de MFA
al dan niet woningen gereali-
seerd kunnen worden en welke
gebruikers meegaan doen. De
raad beslist dan nog eind dit
jaar of het een MFA met of
zonder woningen wordt ge-
bouwd. De tweede fase is de
ontwerp- en uitvoeringsfase van
de MFA. Voor de proces- en pro-
jectondersteuning door ICS vra-
gen burgemeester en wethou-
ders de raad een krediet van
€ 213.500,-.

Ruimte voor Ruimte bouwloca-
ties Kranenburg en Wichmond
De gemeente voert overleg met
de provincie over de ontwikkeling
van bouwlocaties in Wichmond
en Kranenburg. Een voorberei-
dingskrediet van € 280.000,-
wordt gevraagd om op korte
termijn te kunnen starten met
procedures voor de herziening
van de bestemmingsplannen en
vrijstellingen, de aanbesteding
voor het bouwrijp maken etc.

Beleidsnota Zelfstandig Wonen
in Vorden: Vanzelfsprekend
De raad wordt gevraagd in te

stemmen met de nota Zelfstan-
dig Wonen in Vorden: Vanzelf-
sprekend, waarin een gewenst
toekomstbeeld en concrete
handreikingen zijn gegeven op
het gebied van woningbouw,
welzijn en zorg met als doel
mensen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen.
Op de nota zijn veel positieve
reacties binnengekomen van
inwoners. Deze gaven geen
aanleiding het plan te wijzigen,
maar er wordt waar mogelijk
wel rekening mee gehouden.

Invoering Wet Kinderopvang
Op l januari 2005 treedt de
nieuwe Wet kinderopvang in
werking. Hierin wordt de
financiering en kwaliteit van de
kinderopvang en medezeggen-
schap van ouders geregeld. Hoe
de gemeente Bronckhorst de
nieuwe wet gaat toepassen staat
in de nota Wet kinderopvang
Bronckhorst. In de nota staat
onder meer dat de gemeente het
ontbrekende werkgeversdeel
van bepaalde groepen gaat be-
talen, kindercentra en gastou-
derbureaus zich moeten laten
registreren bij de gemeente en
de gemeente toeziet op de kwa-
liteit van de geregistreerde
kindercentra. Burgemeester en
wethouders vragen de raad de
nota en de verordening Tege-
moetkoming kosten kinder-
opvang Vorden vast te stellen.

rraf

€ 22.456,-. Een krediet van
€ 15.000,- was al verstrekt. Een
aanvullend krediet van € 7.456,-
is nog nodig. Dit komt onder an-
dere doordat onder het terrein
waar het veld is aangelegd, kabels
en leidingen lagen die ingekort
en verlegd moesten worden.

Gemeenteschappelijke regeling
Gemeenschappelij ke
Gezondheidsdienst Gelre-IJssel
De GGD's van de Achterhoek en
Stedendriehoek willen fuseren
om de kwaliteit van de dienst-
verlening te verbeteren en een
efficiëntere bedrijfsvoering te
kunnen doorvoeren. De nieuwe
GGD gaat GGD Gelre-IJssel he-
ten. Burgemeester en wethou-
ders vragen de raad in te stem-
men met de gemeenschappe-
lijke regeling.

Voorzieningen huisvesting
onderwijs 2005
De gemeente is verantwoorde-
lijk voor de huisvesting van de
scholen in de gemeente. Het
gaat hierbij met name om
nieuwbouw en uitbreiding van
de huisvesting, groot onderhoud
aan de buitenkant en renovatie
aan de binnenkant. De raad
wordt gevraagd het Programma
voorzieningen onderwij shuis-
vesting 2005 vast te stellen. Met
de investeringen die hierin zijn
opgenomen is een bedrag
gemoeid van € 1.661.385,-.

Krediet trainingsveld
Voetbalvereniging Vorden
Bij Voetbalvereniging Vorden is
een nieuw trainingsveld aange-
legd. De totale kosten bedroegen

U kunt aan het begin van
deze openbare vergadering
spreken over een onderwerp
dat voor u of het gemeente-
bestuur van belang kan zijn.
Er is één uitzondering: u mag
geen onderwerp aan de orde
stellen dat op de agenda staat.
U kunt u uiterlijk donderdag,
de dag van de raadsvergadering,
tot 16.00 uur aanmelden bij
de griffier, de heer G. Limpers,
onder opgave van het
agendapunt waarover u wilt
spreken.



KtanRBördgroëp BroncRhorsTi.o. vergadërTöp 20 oktober

Op 20 oktober vergadert de
Klankbordgroep Bronckhorst i.o.
(die bestaat uit vertegenwoordi-
gers van alle fracties in de vijf
gemeenteraden) om 20.00 uur in
het gemeentehuis van Hengelo.
De Klankbordgroep denkt mee
over alle belangrijke onderwerpen
rond de herindeling en bereidt de
besluitvorming in de afzonder-

lijke gemeenteraden voor. De ver-
gadering is openbaar en u bent
dan ook van harte welkom de
bijeenkomst bij te wonen.

Agendapunten zijn:
1. Verordening ambtelijke bij-

stand en fractieondersteuning
(bijlage)

2. Voorstel harmonisatie

belastingtarieven (ter voorlopi-
ge vaststelling)(bijlage)

3. Instructie voor de griffier
(bijlage)

4. Begroting raad en griffie 2005
(ter voorlopige vaststelling)
(bijlage)

5. Financiële situatie Bronckhorst
(ter informatie)

6. Mededelingen uit de stuurgroep

OP DE WEBSITE
Surf eens over www.vorden.nl
om meer te weten te komen over
de gemeente. Bijvoorbeeld over
de kap- of milieuvergunning,
verenigingen en instanties in
Vorden of over welke zaken bur-
gemeester en wethouders tijdens
de laatste b&w-vergadering
beslissingen hebben genomen.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Lindeseweg 21, voor het vernieuwen van bijgebouwen, datum ontvangst:

12 oktober 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
• Galgengoorweg 12, voor het vernieuwen en veranderen van een woning, datum

ontvangst: 11 oktober 2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 15, voor het vernieuwen en vergroten van een bergruimte,

vrijstelling voor: geldend bestemmingsplan en afstand tot de weg
• Gazoorweg 2a, voor het vernieuwen en veranderen van een woning, vrijstelling

voor: vernieuwen woning
• Ruurloseweg 46, voor het wijzigen van een dak van een schuur in een overdekt

dakterras en verbouwen van een varkensschuur tot bergruimte
• Ruurloseweg 106, voor het veranderen van een woning, vrijstelling voor:

overgang naar woondoeleinden en vrije doorgang deurkozijnen

Ka p v e rg u n n i n g e n
• Park de Decanije, voor het vellen van l spar

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Baakseweg la, voor het slopen van enkele binnenwandjes, een grup en een

gedeelte van een vloer in een schuur
• Deldensebroekweg 15, voor het gedeeltelijk slopen van een schuur annex

berging
• Galgengoorweg 12, voor het geheel slopen van een woning
• Heijendaalseweg l, voor het geheel slopen van een boerderij met diverse schuren

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het houden van een slaatjesactie op 30 oktober 2004

van 08.00 tot 17.00 uur in de gemeente Vorden
• Vergunning verleend voor het houden van antiek- en rommelmarkten op

7 november 2004, 9 januari 2005, 13 maart 2005 en l mei 2005 in sporthal
't Jebbink

• Vergunning verleend voor de WildeZandCross op 7 november van 09.30 tot
13.30 uur op de Netwerkweg en een deel van de ATB-route in Het Groote Veld

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).

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 H o e t i n k h o f 7 6
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub a van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Hoetinkhof 76. Deze
vrijstelling maakt vergroting van het bijgebouw mogelijk tot een nokhoogte van
6,25 m.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 21 oktober t/m
17 november 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode
schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

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 V e l d s l a g w e g 3
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, met vrijstelling ex artikel
19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982', medewerking te willen verlenen aan de uitbreiding van een
woning op het perceel Veldslagweg 3 in Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen en de ruimtelijke
onderbouwing voor de vrijstelling liggen van 21 oktober t/m 17 november 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.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 2 november 2004 vanaf 09.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 7 t/m 28 oktober,
voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen
die hij niet direct positief beoordeelt, worden op 4 november behandeld in de
voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te
behandelen bouwplannen ligt vanaf 29 oktober 10.00 uur ter inzage bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt tevens
bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de
gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 28 oktober om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn,
met uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de
indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens
zittingen van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen
bouwplannen uit het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de
definitieve locatie en het verwachte behandelingstijdstip van de Vordense
plannen kunt u op de dag vóór de zitting informatie inwinnen bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.

Opening schoonheidssalon op 11 oktober j.l.

Sylvia haar en huid verzorging

Op maandag 11 oktober j.l.
opende Sylvia Waenink haar
schoonheidssalon aan Het Jeb-
bink 45 in Vorden. Sylvia Wae-

nink werkt nu zo'n 23 jaar in het
kappersvak. Na jaren bedrijfs-
leidster te zijn geweest in een
kapsalon werkt de Vordense nu

vijfjaar zelfstandig als kapster.
Sylvia werkt met de productlij-
nen Lanza en Davines.

Sylvia Waenink heeft altijd de
wens gehad, ooit schoonheidsspeci-
aliste te worden. Vorig jaar heeft zij
de opleiding gedaan. "Ik ben dan
ook blij nu mijn eigen salon te ope-
nen", vertelt de Vordense enthousi-
ast die gaat werken met het pro-
duct Secrets. "Secrets is een eigen-
tijdse moderne, vooruitstrevende
verzorgingslijn voor hem en haar".
Secrets huidverzorging heeft een
zeer uitgebreid product en behan-
delplan. "De combinatie kapsalon
en schoonheidssalon is een mooie
aanvulling op elkaar, met name
voor bruidjes", vindt Sylvia. Ook
voor een cadeaubon zowel voor de
schoonheidssalon als kapsalon
kunt u bij haar terecht. De ope-
ningstijden zijn: maandag tot en
met vrijdag. Woensdagmiddag en
vrijdagmiddag is de salon gesloten.
Voor vragen of een afspraak kunt u
contact opnemen met Sylvia Wae-
nink, Het Jebbink 45 in Vorden. Tel.
(0575) 46 30 66. Zie ook advertentie
elders in dit blad.

Al gekeken op

iMfunAf.contact.nl
voor het allerlaatste plaatselijke nieuws?

D66 kiest voor het persoonlijke gesprek
met de inwoners van Bronckhorst
D66 Bronckhorst stelt de mens
centraal: vrij, betrokken, gelijk-
waardig en mondig en streeft
daarbij naar een samenleving
waarin burgers verantwoorde-
lijkheid willen en kunnen ne-
men voor zichzelf en hun omge-
ving.

Kortom een onderwerp waarover
D66 Bronckhorst het liefst in een
persoonlijk gesprek met inwoners,
ondernemers, verzorgers, onder-
wijsgevenden, werkgevers en werk-
nemers spreekt. Ook nu met het
oog op de verkiezingen op 17 no-
vember houden wij vast aan onze
directe menselijke benadering.

Vernieuwend en Betrokken zijn
niet voor niets het motto van D66
Bronckhorst. De gesprekken geeft
D66 Bronckhorst een duidelijk
beeld van wat er werkelijk leeft in
de verschillende kernen van onze
nieuwe gemeente.
Onze opvattingen over het met el-
kaar persoonlijk in gesprek zijn
laat zich niet verenigen met het
opbellen naar inwoners om naar
hun mening te vragen. Dit is de re-
den dat wij niet meedoen aan de
'belronde' op dinsdag 19 oktober,
waarbij politici de burgers van
Bronckhorst bellen. Indien wij u
gemist hebben kunt u ons bellen
of mailen en u hoort van ons.
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Welkom
Kom ook op (één) van onderstaande bijeenkomsten. U bent van harte
welkom! Kunt u niet op een debat komen, maar wilt u het wel volgen,
stem dan de radio af op Radio Ideaal. De zender zendt de debatten live
uit. Sterker nog, u kunt vragen of opmerkingen doorbellen of e-mailen.
Dikke kans dat u dezelfde avond nog een reactie hoort - op de radio
natuurlijk.

Wo 27 oktober 20.00 uur
Lijsttrekkersdebat in de Gouden Karper in Hummelo en Keppel.
Organisatie: Journaal Zelhem/drukkerij Van Barneveld.

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

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

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
gemeentehuis Zelhem. Organisatie: radio Ideaal.

Bovendien komen de politici nog op veel andere plaatsen.

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 aft Steun de
ideeën waar u achter staat, help de politici die ze
willen uitvoeren. Als u stemt, wordt u immers
(mee)geteld....

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

En de politieke partijen:
www.d66bronckhorst.nl
www.wdbronckhorst.nl
www.cdabronckhorst.nl
www.broncldioret.pvda.nl
www.groenlinks.nl
www.bronckhorst.sgpchristenunie.nl

Laat uw stem nu ook horen!
Uw antwoorden worden gebruikt bij de debatavonden en tijdens de politieke
karavaan. Reageer deze week op de onderstaande stelling

Jongeren moeten moor Reageren kan via de
website van radio Ideaal
of
GRATIS per briefkaart
naar:

Gemeente Bronckhorst i.o.
Gemeentegriffier
Antwoordnummer 1514
7020 ZX Zelhem

Jongerenbeleid is noodzakelijk, zo staat in de profielschets. Dat betekent dat de politiek verantwoor-
delijkheid wil nemen voor jongerenbeleid. Waar is precies behoefte aan, waaruit bestaat dat beleid
en hoe voer je het uit? (Hoe) stimuleer je overleg tussen jongeren en ouderen? Moeten jongeren maar
elders hun vertier zoeken, krijgen ze voldoende begrip, warmte en aandacht? Waar wil welke partij
aandacht aan besteden, en wilt u - lezer - dat die partij de kans krijgt? Waar stemt u op?

lijst 3 WD: Luister naar jongeren en
doe daar wat mee
Zelf heeft hij een jongerensoos opgebouwd
in Didam. Evert Blaauw, lijsttrekker van de
WD weet waarover hij spreekt als het om
jongerenwerk gaat.

"Dat was een hectische tijd met diepe dalen.
Maar na eenjaar of twee liep het centrum goed.
In die tijd heb ik gemerkt dat aan problemen
met jongeren vaak een problematische relatie
met de ouders ten grondslag ligt. In wezen kun
je daar geen beleid op zetten. Wel moet de over-
heid randvoorwaarden scheppen."

Evert Blaauw woont nu in Zelhem. "Hier heb-
ben we een super jongerencentrum. Jongeren
nemen zelf initiatief en als gemeenteraad moetje dat belo-
nen. Zo zit de maatschappij ook in elkaar, je krijgt het niet
voor niets. Goed lopende jongerencentra zouden er in
Bronckhorst meer moeten komen. Jongeren tot zestien jaar
hebben een honk nodig waar ze zich prettig voelen. Als ze
ouder worden en naar het voortgezet onderwijs in de steden
gaan, zoeken ze meer hun eigen weg. Waar ze naar school

gaan, gaan ze ook uit. Dat kun je niet sturen en
moet je ook niet willen. Als twee jongeren roe-
pen om een uitgaanscentrum in Bronckhorst,
weet je van tevoren dat dat geen lang leven be-
schoren is."

Eenmaal afgestudeerd, blijkt het voor jongeren
vaak moeilijk om in Bronckhorst terug te ko-
men of te blijven, zegt Blaauw. "De woningen
zijn te duur. Daar zouden we ons in de politiek
nu eens echt hard voor moeten maken. Onze
nek uitsteken om huizen voor jongeren betaal-
baar te maken. Vergrijzen doen we toch wel,
maar dat hoeft niet harder te gaan door jonge-
ren weg te jagen. Kom in aktie. Overleg met jon-

geren, ontdek wat er bij ze leeft en doe daar wat mee. Er
wordt veel te weinig met jongeren gepraat. Ouderen zijn
soms ten onrechte bang voor ze. Daar zijn de media ook de-
bet aan: zij creëren een schrikbeeld van jongeren. Misschien
zien ze er van buiten anders uit dan ouderen gewend zijn,
van binnen zijn het dezelfde mensen."

Z.O.Z.

BRONCKHORS' i.0
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E U W S N F O R M A T I E

BRONCKHORST
lijst 5 D66: Maak Bronckhorst
aantrekkelijk voor jonge gezinnen

lijst 6 Groenlinks:
Jongeren willen meer
communicatie

De profielschets zegt ook dat Bronckhorst te
maken heeft met een vergrijzende bevolking.
In heel Nederland worden mensen ouder, maar
deels heeft de vergrijzing ook te maken met
het karakter van Bronckhorst, zegt
Jan Engels. "D66 streeft naar een
bloeiende plattelandsgemeente,
waarin voorzieningen voor ieder-
een minimaal op peil blijven. Dus,
gezien de ontwikkeling van de be-
volking en ons uitgangspunt, vindt
D66 jongerenbeleid van groot be-
lang."

Jan Engels deelt het jongerenbeleid
ruwweg op in drie delen: basisschool,
middelbare school en 18 - 24-jarigen.
"De eerste groep benader je als ge-
meente grotendeels via de ouders.
Hiervoor telt of de woonomgeving aantrekkelijk is:
voorzieningen als kinderopvang, peuterspeelzalen
en basisscholen. Wij vinden dat de gemeente zich
moet richten op het in standhouden en/of waar mo-
gelijk versterken van deze voorzieningen."
Middelbare scholieren maken al meer hun eigen
keuzes. Voor onderwijs zijn ze vaak aangewezen op

Doetinchem of Zutphen. Engels: "Sportverenigin-
gen, muziekverenigingen of een jongerensoos zor-
gen voor binding met hun woonomgeving. D66
vindt het belangrijk dat er een jongerenwerker

wordt aangesteld als direct aanspreek-
punt voor de jongeren. Goed en regel-
matig overleg met jongeren is belang-
rijk. Bronckhorst zal niet in al hun
wensen kunnen voorzien en moet dat
ook niet willen. Wél kunnen we voor-
zieningen zoals een discobus in stand
houden, als deze in een behoefte voor-
ziet."
De gemeente zal de meeste moeite
hebben om de groep van 18-24 jaar
te binden, denkt Engels. "Door studie
en werk zorgt een stedelijke omge-
ving voor grote aantrekkingskracht.
In steden kun je gemakkelijker betaal-

bare woonruimte vinden. Als plattelandsgemeente
kunnen we ons beter richten op de fase erna. Zodra
er kinderen komen, moet Bronckhorst een aantrek-
kelijk alternatief zijn. Dat kan door zorg te dragen
voor betaalbare woningen, voorzieningen en een
leefomgeving waarin je je kinderen wilt laten op-
groeien."

lijst l CDA:
Jongeren
hebben de
toekomst

Het CDA vindt dat jongeren in
Bronckhorst voldoende moge-
lijkheden hebben om uit te
gaan. Anouk den Hartog uit
Hummelo, en achtste op de lijst:
"Veel jongeren gaan naar de ker-
mis, dat leeft hier echt. Sommi-
gen lopen elke kermis af. Verder
heeft elke kern hier z'n eigen
kroeg. Wie wil stappen gaat toch
wel naar een grote stad."

lijst 4 ChristenUnie/SGP:
Behandel jongeren
gelijkwaardig
"Jeugdbeleid zou eigenlijk niet
nodig moeten zijn", vindt Maar-
ten Ebbers, vierde op de lijst
ChristenUnie/SGP. "De jeugd
valt onder de verantwoordelijk-
heid van de ouders en zou zoda-
nig opgevoed moeten worden
dat niemand buiten de boot
valt." Ebbers ziet wel dat dit een
ideaalbeeld is dat niet altijd ge-
realiseerd kan worden. "De ge-
meente heeft als taak ouders
zoveel mogelijk te helpen en
hoort culturele activiteiten te
stimuleren."

Maarten Ebbers vlakt de jeugd zelf
niet uit als het om jongerenbeleid
gaat. "Je kunt goede afspraken met
jongeren maken als je ze gelijk-
waardig behandelt. Vragen als
'kan er een skatebaan komen'
moetje serieus nemen, er goed op
ingaan en doorvragen: wat wil je
precies. Jongeren waarderen
samenwerking. Natuurlijk
kan de gemeente geen Sin-
terklaas spelen. Als jongeren
herrie schoppen met als ar-
gument 'wij hebben te wei-
nig te doen' moet daar geen
nieuwe faciliteit als beloning
tegenover staan. Als de ge-
meente jongeren tegemoet
komt mag je verwachten dat
zij hun plek ook weten."
Binnen de ChristenUnie/SGP
organisaties zijn veel jonge-
ren actief. "De SGP heeft lan-
delijk de grootste jeugdorga-
nisatie. Dat merken we ook

aan ons bestuur hier en in Doetin-
chem. De gemiddelde leeftijd ligt
rond de 35. In het programma van
de partij zijn voorzieningen voor
de jeugd opgenomen. "Vanuit
christelijke normen en waarden.
Dat houdt in dat we een grens stel-
len aan onder andere kwetsend
taalgebruik. Onzedig gedrag, dis-
criminatie en godslastering horen
niet in jeugdvoorzieningen thuis."
Vanuit de kerkelijke achtergrond
van de ChristenUnie/SGP achter-
ban doen ouderen en jongeren al
veel samen. "De kerkelijke binding
brengt met zich mee dat je elkaar
kent, opzoekt en datje een vereni-
gingsleven hebt. We hebben een
eigen manier van uitgaan, komen
gezellig met een groep bij elkaar
op bezoek. Jongeren doen dat,
maar een vriendenclub komt ook
nog steeds bij elkaar als ze vijftig
zijn."

Landelijk wil Groenlinks de leef-
tijd waarop je mag stemmen ver-
lagen naar zestien jaar. Wietse
Wielinga zou dat op gemeentelijk
niveau ook heel mooi vinden.

"Jongeren willen bepaalde verant-
woordelijkheid en respect. Als ze dat
krijgen door te mogen stemmen, sti-
muleert dat positief. Tegenstanders
vinden dat jongeren politiek te wei-
nig actief zijn om te kunnen stem-
men. Niet waar. Tijdens schaduwver-
kiezingen op scholen blijkt dat jon-
geren wel degelijk een mening heb-
ben. De interesse wordt in het klaslo-
kaal aangewakkerd." Iets waar Wie-
linga als docent
aardrijkskunde zeker
zijn steentje aan bij-
draagt. "Er wordt vaak
te negatief naar jonge-
ren gekeken. Ik heb posi-
tieve ervaringen met ze.
Het zijn geweldige kin-
deren. Ze krijgen nogal
eens te weinig aan-
dacht, dat is één van de
oorzaken van proble-
men. Jongeren zijn
tegenwoordig kleine
BVs; ouders proberen
hun tijdsgebrek goed te maken met
veel geld, maar echte aandacht en
respect krijgen deze kinderen te wei-
nig."

Op andere gebieden moet
Bronckhorst wel het één en
ander voor jongeren in de ga-
ten houden, vindt Anouk den
Hartog. "We zijn een vergrij-
zende gemeente. Als ik denk
aan de 'oudere' jongeren
moeten we die zo veel moge-
lijk vasthouden door waar mogelijk te zorgen voor be-
taalbare huur- en koopwoningen. Bestaande bedrij-
ven moeten worden gekoesterd, jonge
ondernemers gefaciliteerd en gestimu-
leerd bij het starten van een nieuw be-
drijf. Dat zorgt voor werkgelegenheid en
houdt jongeren hier. Daar horen dan
ook weer kinderopvang en peuterspeel-
zalen bij, dit is vooral belangrijk voor
jonge gezinnen."

Het CDA zou graag van jongeren zelf wil-
len horen wat onder hen leeft. "Het
moet van beide kanten komen. Er is
meer mogelijk als jong en oud elkaar
respecteert en begrijpt. Neem het initia-
tief van Jong Gelre afdeling Hummelo &

Ouderen en jongeren zouden anders
naar elkaar moeten kijken, vindt
Wielinga. "Dus niet alleen vanuit de
jongeren. Ik schrik soms van de reac-
ties van ouderen. De kloof tussen bei-
de groepen wordt steeds groter. Jon-
geren hebben echt niet zoveel rech-
ten als gezegd wordt. Ze staan er
vaak alleen voor in onze maatschap-
pij. Die is nu veel complexer dan
vroeger. Puber zijn is veel moeilijker
dan vijftig jaar geleden. Gebrek aan
communicatie wordt toegedekt met
meer consumptie."
In Bronckhorst is voor jongeren vol-
gens Wielinga te weinig te doen.
"Jongeren zijn hier over het alge

meen ook niet veelei-
send, ze hebben het
goed thuis. GroenLinks
wil wel initiatieven op
cultureel gebied stimu-
leren. Plaatselijke acti-
viteiten voor jong en
oud moet je gewoon
ondersteunen. Net zoals
het traditionele buurt-
huis en clubgebouw,
zou elke kern een soort
kinderdisco moeten
hebben voor jongeren
van 12-18 jaar. En laat

jongeren zoveel mogelijk zelf organi-
seren. Durf het uit handen te geven!
Dat is wel eng, maar als je ze ver-
trouwt krijg je er veel voor terug."

Keppel, die een enquête onder de jongeren hield. De
uitkomsten zijn gepresenteerd aan een deel van de ge-

meenteraad. Wij weten daardoor
wat er leeft onder de jongeren, en
zij leren met de politiek om te
gaan." Een jeugdcommissie, die in
sommige kernen al bestaat, moet
wat het CDA betreft ook van de
grond komen. "Mits de jongeren
zelf initiatief nemen, want er
moet draagvlak zijn. Het is niet zo
gemakkelijk om jongeren te be-
wegen politiek actief te zijn. Het
leeft niet echt. Jongeren hebben
veel, en willen zoveel dingen tege-
lijk doen. Politiek valt dan vaak als
eerste af."

Maarten Ebbers woont ook na z'n huwelijk in
een <fcd van het ouderlijk huis. En fietst er
met z'n zoontje.

"Jongeren zijn geen aparte groep. Ze maken deel
uit van onze samenleving", vindt Johanna Ber-
gervoet van de PvdA, "Ze hebben behoefte aan ei-
gen voorzieningen, maar je moet jongeren niet
wegstoppen."

Natuurlijk, opvoeding is in de eerste plaats de verant-
woording van de ouders, stelt Johanna Bergervoet.
"Maar de gemeente heeft de plicht om ouders daar-
bij te ondersteunen met goed en genoeg onderwijs,
met sport-, spel- en ontspanningsmogelijkheden.

Zodra het om wat oudere jeugd gaat,
bespeur ik wel eens de neiging tot
wegstoppen. Een wip-kip vindt nie-
mand een probleem. Ook kunnen
veel mensen zich wel indenken dat
jongeren van twaalf tot zestien jaar
behoefte hebben aan een eigen plek,
alleen... liefst wel 'ergens anders'."
Bergervoet denkt daarbij niet aan
nieuwe disco's. "Jongeren die nog te
jong zijn om naar disco's in de steden
te gaan moeten hier ook wat hebben!
Ik vind het heel positief dat bijvoor-
beeld een voetbalvereniging wat voor

de jeugd in de kantine organiseert." Ook de 'soos'
kan goed functioneren. "In Zelhem gaat dat heel
goed. Daar werken vrijwilligers, jeugdwerker, politie
en jongeren goed samen. Maar ik hoor ook wel ande
re geluiden in Bronckhorst."
De PvdA wil graag meer contact met de jongeren in
Bronckhorst om te horen wat ze willen. Bergervoet:
"Toen in de soos in Zelhem een pasjessysteem werd
ingevoerd, ging daar een commissie op bezoek. Jon-
geren zien dan een gezicht bij de politiek. Ze weten:
'die mensen zijn dat dus'."

Voorwaarde voor goede voorzienin-
gen vindt Bergervoet dat iedereen -
dus ook jongeren - afspraken na-
komt. "De gemeenschap hoeft niet al-
leen te geven, je mag er ook wat voor
terug verwachten. Iemand die troep
maakt moetje erop kunnen aanspre-
ken." Ze merkt dat ouderen soms
bang zijn voor een groep jongeren.
"Ten onrechte. Jongeren hebben hun
eigen cultuur. Die is anders, maar
niet verkeerd."



Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!490Rundergehakt
500 gram 2f60 kilo

Speklappen
Zonder zwoerd
en been 500 gram

2J5

De Turborol
Panklare lekkernij
250 gram per stuk 1?5

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

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

Restaurant 't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 CVVorden

www.oldelettink.nl email: info(g?Qldelettmk.nl

Wist u dat ?
• Er zondag 24 oktober "Stamppottenbuffef voor € 15.00 p.p. is bij 't Olde Lettink?
• We a.s. zaterdag en zondag ook stamppot menu's voor € 6.00 in de cafetaria hebben?
• Er elke zondagavond een buffet is?
• U bij ons aan het juiste adres bent voor koffie met het aller lekkerste appelgebak?
• Er in 't Olde Lettink ook feestjes, verjaardagen e.d. gevierd kunnen worden?
• U bij ons ook terecht kan voor de lunch?
• Wij, door alle wegwerkzaamheden, gewoon bereikbaar zijn via de Mispelkampdijk?
• Als u thuis een feestje heeft, wij dan de catering voor u kunnen verzorgen?
• Dat wij T en 2e Kerstdag en op l en 2 januari leuke dingen in petto hebben?
• Wij dagelijks geopend zijn van 10-22 uur, en op maandag gesloten zijn?
• Onze openingstijden vanaf l november tot en met 31 maart van 11.00 tot 21.00 uur zijn?
• Wij u graag eens begroeten in 't Olde Lettink?

Bizz Knus (roospatronen)
breigarens showmodellen

Fleecewol
gemêleerd
HEERLUK ZACHT

(2 - lange sjaal)

bul

Sokkenwol „_-A1» 1250
10 voor mmmm

per bol

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

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

WIJ GAAN
VERBOUWEN !!

Om je nog beter van dienst te kunnen zijn
gaan wij onze ETOS verbouwen tot het

nieuwe Etos-concept.

Om dit te realiseren moeten wij
van maandag 25 oktober t/m 10 november

onze winkel sluiten.

Maar eerst willen wij je nog trakteren op

3 dagen feest
Van donderdag 21 t/m zaterdag 23 oktober krijg je

10% KORTING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT*

Vanaf donderdag 11 november ben je weer van harte welkom
in onze compleet vernieuwde winkel.

Tot dan!

* m.u.v. geneesmiddelen en zuigelingenvoeding tot 6 maanden.

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

H. te Velthuis
Vorden B.V.

Lasbedrijf H. te Velthuis Vorden B.V.

Een jong en flexibel bedrijf dat in een klein
teamverband zich hoofdzakelijk bezighoudt met
o.a.:
- laswerk voor derden bestaand uit staal,
R.V.S., aluminium

- chassisbouw
- unitbouw
- staalconstructies
- zuiveringscontainers
- opslagtanks
- trappen en bordessenbouw
- onderhoudswerkzaamheden bij
papierfabrieken, vuilverbranding,
zandzuig-installaties en betoncentrales

LASSEN CONSTRUCTI MONTAGE

Wij zoeken op zeer korte termijn:

2 constructie
bankwerkers/lassers

Functie-eisen:
- minimaal lasniveau l mig-mag lassen
- leeftijd tot 30 jaar
- zelfstandig kunnen werken
- tekening kunnen lezen
- flexibele opstelling
- bereid te zijn montagewerk te
verrichten

- bereid te zijn om uitgeleend te worden
aan derden, zowel werkplaats als
montage-werkzaamheden

Wij bieden u een zeer afwisselende baan in een
klein team.
Daarnaast bieden wij u een goed salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar:

H. te Velthuis Vorden BV - Ambachtsweg 14 - 7251 KW VORDEN

www.compusystem.nl
Internet / Office PC
AMD XP 2200+, 25

TopPC (Met s l̂

AMD XP 2800+, 25^1

TopPC Pro (/
AMD ATHLON f

8 x USB 2.0, 5.1 :
56 MB VGA,

€ 499,-

€579,-

ie 919,-

Actie:
1 7 Inch TFT Monit r zilver),

slechts €

Meerprijzen:
Windows XP Home € 89,- • Logitech Cordless Desktop € 1 97 • LiteOn 52x32x52 CC

• 17 Inch monitoren v.a. € 99,- • 19 Inch TFT monitoren v.a. 469,- •

• Andere onderdelen op aanvraag • Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken, Internet delen op

meerdere pc's en (her) installaties kunt u bij ons terecht •

• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak



Theo Schotsman van jubilerend klussenbedrijf:
"Persoonlijk contact en
vertrouwen is heel belangrijk"!

Volleybal

-

Wil je in de huidige tijd slagen
als klussenbedrijf, dan is één as-
pect wel heel duidelijk en dat is,
dat vertrouwen en persoonlijke
contacten heel hoog in het
vaandel moeten staan. Dit is al-
thans de mening van het jubile
rend "Klussenbedrijf Theo
Schotsman".

De naam van echtgenote Gerdien
staat niet op het visitekaartje,
maar volgens Theo is zijn vrouw
een onmisbare schakel in het be
staan van het bedrijf. "Zonder haar
zou ik "de klus" niet klaren", zo
zegt hij. Gerdien Schotsman is in
het bezit van diploma's op het ge
bied van de detailhandel.

Een aantal uren per week is zij
werkzaam in de winkel bij slagerij
Dick Vlogman. Thuis verzorgt zij
de administratie van het bedrijf
van haar man. Ook was zij 12 jaar
werkzaam in de voormalige ban-
ketbakkerij van Jan Wiekart.

Hoewel de vader van Theo Schots-
man vroeger het vak van slager uit-
oefende, kreeg zoonlief eigenlijk
geen gelegenheid om zelf te bepa-
len wat hij later wilde gaan doen.
Theo: " Er werd gewoon tegen mij
gezegd, jij wordt timmerman,
daarmee was kous af. Dus ging ik
naar de LTS in Lochem om daar
het vak te leren. Trouwens, ik vond
het timmeren al snel een leuke be
zigheid", zo zegt hij. Helaas voor
hem, toen hij het diploma had be
haald, lag er niet direct een baan
voor het opscheppen.

Theo: "Er was juist een slechte pe
riode in de bouw gaande. Gelukkig
kreeg ik een baan als onderhouds-
man bij de zuivelfabriek. Ik heb
daar van alles gedaan, ik heb er
zelfs nog kaas verkocht", zo kijkt
Theo lachend op die tijd terug.

Daarna werkte hij tien jaar in de
"doe het- zelf' winkel bij de firma
Barendsen. In die jaren deed Theo
veel kennis en ervaring op, die
hem later goed van pas kwamen.
Zegt hij: " Gerdien en ik liepen al
een poos met de gedachte rond om
voor ons zelf te beginnen. Ook een
soort "doe het- zelf zaak. We had-

den al een plek op het oog, de voor-
malige Empo rijwielenfabriek aan
de Enkweg. Aangezien de kinde
ren toen nog klein waren, hebben
we dat plan toch maar laten varen.
Toch bleef het kriebelen. In 1994
hebben wij de knoop doorgehakt
en ben ik zelfstandig gaan werken
onder de naam "Theo Schotsman
voor al Uw kleine klussen".

Ik was links en rechts al wat men-
sen tegen gekomen, waar ik in
mijn vrije tijd wel eens een klusje
voor had gedaan. Via mondrecla-
me en een stukje in de krant, kwa-
men de opdrachten geleidelijk aan
binnen.

De eerste klus kan ik mij nog goed
herinneren, een woning schilde
ren in het buurtschap Medler. De
combinatie timmeren/ schilderen
bleek goed te werken. Het sluit bij
veel klussen prima op elkaar aan,
bijvoorbeeld bij windveren, deu-
ren, kozijnen e.d.

Wat in het begin ook zo leuk was,
iemand uit Huissen had in de
krant gelezen dat ik met een klus-
senbedrijf was begonnen. De man
vond dat zo prachtig dat hij mij
vroeg om zijn woning in Huissen
op te knappen. Nu in 2004, is hij
nog steeds een klant van mij", zo
zegt Theo

IN DE VINGERS
Het klussen moet je volgens Theo
Schotsman echt in de vingers heb-
ben. " Je moet er zelf liefhebberij
voor hebben en je moet het werk
"zien". En zo vult Gerdien aan, je
moet er de tijd voor nemen om
met mensen te overleggen, ver-
trouwen in elkaar hebben".

Theo beaamt het en zegt " vooral
wanneer je werkzaamheden voor
wat oudere mensen verricht. Heb-
ben ze net wat narigheid achter de
rug en ze willen daarover vertel-
len, dan moet je even de tijd ne
men om te luisteren. Sommige
persoonlijke contacten hebben
zelfs tot visites geleid", zo zegt
Theo.

Toen hij voor zich zelf begon, heeft
Theo nooit getwijfeld over " waar

Klussenbedrij f

cnotsman
Vorden '- Tel. 0575-554145

ben ik aan begonnen". Integen-
deel, altijd een positieve instelling
richting toekomst. Vijfjaar gele-
den waren Gerdien en Theo toch
wel wat huiverig. Gezien de order-
portefeuille moest er iemand bij-
komen. Gerdien: " Dat was toen
Hans Stokkink bij ons in dienst
trad. Voor het eerst een medewer-
ker erbij, hoe zou dat gaan. Toch
wel een beetje huiverig, ja.".

Theo: "Over de capaciteit van Hans
geen enkele twijfel, in feite niets
dan lof. Hans had jaren als tim-
merman in de grote bouw gewerkt
en daar had hij veel ervaring opge-
daan. Ik kon hem vanaf de eerste
dag direct alleen op pad sturen.
Onze orderportefeuille zag er op
dat moment ook rooskleurig uit.

Maar de verantwoordelijkheid
voor een medewerker, dat was
eerst toch wel wennen", zo zegt
hij. De orderportefeuille bleef
steeds gevuld en wel zodanig dat
er 2,5 jaar geleden in de persoon
van Henri Langwerden een tweede
medewerker bij kwam. Schilde-
ren, timmeren, metselen, een bad-
kamer opknappen, etcetera, het
drietal Theo, Hans en Henri gaat
geen klus uit de weg!

Theo Schotsman: " Grote verbou-
wingen doen wij niet. Daar zijn
aannemers voor. Installatiewerk
en groot metselwerk besteed ik
uit", zo zegt de man die zijn klan-
ten voor het merendeel in een
straal van pakweg 15 kilometer in
en rondom Vorden heeft. En daar-
bij veel klanten waarmee hij in de
loop der jaren een vertrouwde re-
latie heeft opgebouwd. In de vrije
tijd is het bij de "Schotsmannen"
voetbal wat de klok slaat.

Pa Theo (vaste supporter van de su-
perboeren "De Graafschap") voet-
balt zelf ook. Ook dochter Wieteke
(16) en zoon Jorrit (l 8) trappen we-
kelijks in competitieverband te
gen een balletje aan.

En echtgenote en moeder Ger-
dien? Theo: "Zij is ook heel nauw
bij de voetbalsport betrokken, zij
wast elke week onze voetbalspul-
len, ha, ha, ha"!

PELGRUM MAKELAARS DASH
Dames l tegen VCVVarsseveld l

Afgelopen zaterdag moest er ge-
speeld worden tegen VCV. De da-
mes uit Varsseveld hadden tot nu
toe 2 punten bij elkaar gespeeld in
de voorgaande wedstrijden. Dash
dames l daarentegen 14 punten.
Uitgangspunt was dan ook om
met winst naar huis te gaan.

De eerste set verliep niet sterk voor
Dash. Zowel de service als de pass
lieten te wensen over. Dit kwam
mede door de sterke service van
VCV. Aan het eind van de set werd
het dan ook nog spannend, maar
Dash kon de set binnenhalen met
25-21.

De volgende set leken we allemaal
wat meer in de wedstrijd te zitten
en werden er minder fouten ge
maakt. Mede door onze service en
de minder goede passes van de li-
bero van VCV zorgde Dash ervoor
dat de set werd binnengehaald
met 25-20.

VCV kon niet goed in het spel ko-
men en ging dan ook de tactiek
aanpassen. Dit deden ze door met
prikballen te gaan werken. Dit
ging ze goed af, maar kon er niet
voor zorgen dat ze de derde set
ook verloren met 20-25.

Omdat we graag de volle 5 punten
wilden pakken, moesten we er-
voor zorgen om ook de laatste set
met winst af te sluiten. Maar zo
eenvoudig was dit niet. VCV liep al
snel uit omdat we wederom fou-
ten gingen maken. Dit waren de
zelfde fouten als in de eerste set.
Een midspeelster van de tegenpar-
tij kwam goed op dreef en scoorde
regelmatig in deze set. Nadat
Henk ons in de time-out tot rust
maande, konden we nog wel weer
in de buurt komen. Dit was echter
te laat. Dash verloor de set uitein-
delijk met 21-25.

De eerstvolgende competitiewed-
strijd is op 30 oktober. We gaan
dan naar Didam om tegen Victoria
te spelen om 17.00 uur.

Uitslagen 16 oktober 2004
VCV MB1 - Pelgrum Dash MB1: 3-2
Bas/Wivoc D4 - Pelgr. Dash D4:1-3
Boemerang D6 - Pelgr. Dash D6:40
VCV Dl - Pelgrum Dash Dl: 1-3
VCV H2 - Pelgrum Dash H2: 2-3
Boemerang D2 - Pelgr. Dash D2:4-0
VCV D2 - Pelgrum Dash D3:1-3
Pelgr. Dash MB3 - Pajodos MB1:1-3
Pelgrum Dash H3 - Reflex H3: 0-4

Pelgr. Dash MB2 - Sparta MB1:3-1
Pelgrum Dash D5 - KSV D3: 2-3
Pelgrum Dash Hl - BVC '73 Hl: 1-3

Programma komende week
Woensdag 20 oktober (beker): Mar-
vo 76 - Pelgrum Makelaars Dash Dl
Donderdag 21 oktober (beker):
Pelgrum Dash Hl - Grol Hl; Vrij-
dag 22 oktober: Harfsen D2 - Pelg-
rum Dash D4; Zaterdag 23 okto-
ber: DVO MB1 - Pelgrum Dash MB1

Eerste nederlaag Meisjes BI
Pelgrum Makelaars Dash
Afgelopen zaterdag moesten de
Meiden van het BI team van Dash
het opnemen tegen VCV BI uit
Varsseveld. Dash heeft de afgelo-
pen jaren in Varsseveld geen over-
winning kunnen boeken. Omge
keerd is VCV ook nooit met een
overwinning uit Vorden vertrok-
ken. Zeer gemotiveerd begon Dash
aan de wedstrijd. In de eerste set
stonden de zenuwen wellicht iets
te strak gespannen. Door veel ser-
vicefouten kreeg VCV veel punten
cadeau. Ook de passing bleef bene
den niveau, waardoor Dash aan-
vallend te weinig druk kon zetten.
VCV profiteerde hiervan en won
de eerste set met 25-18.

De tweede set was Dash de zenu-
wen kwijt. Serverend en passend
ging het vele malen beter, waar-
door een voorsprong werd opge
bouwd die Dash niet meer uit han-
den gaf: 14-25. De derde set liet een
gelijk opgaande strijd zien tussen
twee teams die aan elkaar ge
waagd waren. VCV bleef sterk ser-
veren, Dash kon de opslag redelijk
onder controle krijgen, waardoor
vaak leuke rally's werden ge
speeld. Door een sterk serverende
Marije Heijink en goed aanvalsspel
van onder andere Martine Slütter,
kon Dash in de rally's VCV genoeg
onder druk zetten, waardoor deze
set met 23-25 voor Dash was.

In de vierde set trok VCV ineen re
delijk gelijkopgaand spel aan het
langste eind, zodat een vijfde set
noodzakelijk was om de winnaar
te bepalen. In het begin van de set
ging het gelijk op. Door een zeer
goede sprongopslagbeurt van VCV,
waarin maar liefst acht punten
werden gescoord, kwam Dash op
een achterstand, die niet meer kon
worden rechtgezet: 15-10. Helaas
voor Dash de eerste nederlaag,
maar de meiden hebben wel laten
zien dat ze over veel vechtlust be
schikken en volleybaltechnisch
voldoende talent hebben om VCV
in Vorden warm te onthalen... 23
oktober speelt het team in Henge
lo tegen DVO.
Voor meer informatie over DASH:
zie onze website: www.wdash.nl

Ontmoetingsmiddag
voor mantelzorgers
Op woensdagmiddag 20 okto-
ber vindt in het Dorpscentrum
in Vorden een ontmoetings-
middag voor mantelzorgers
plaats. Deze middag is georga-
niseerd door de VIT Oost-Gel-
derland en haar Steunpunt
Mantelzorg in samenwerking
met de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden.

Mensen die de zorg hebben voor
een chronisch zieke, een gehandi-
capte of hulpbehoevende uit hun
omgeving noemen we mantelzor-
gers. Deze middag is bedoeld om
mantelzorgers met elkaar in con-
tact te brengen en op deze manier
de gelegenheid te geven ervarin-
gen uit te wisselen én natuurlijk
ook voor een stukje ontspanning.

Wethouder W.Chr. Wichers van de
gemeente Vorden zal de middag
openen. Tijdens deze bijeenkomst
kunnen er Vlaamse volksspelen
worden gedaan en kan er koersbal

worden gespeeld. Daarnaast is er
een presentatie van hobbymoge
lijkheden voor ouderen.Voor de
muzikale omlijsting zorgt folklo-
reaccordeonist Henk Landkroon.

Verder krijgen de bezoekers koffie
of thee, een drankje en een hapje
aangeboden. De ontmoetingsmid-
dag begint om halftwee en is om
vier uur afgelopen. De toegang is
gratis.

Deze activiteit vindt plaats in het
kader van de campagne 'Ik? Ik ben
mantelzorger' waarmee men de
erkenning en herkenning van
mantelzorgers wil bevorderen.

Voor meer informatie kijk op
www.vitoostgelderland.nl of bel
met Ekie Voorburg, consulente VIT
Oost-Gelderland Steunpunt Man-
telzorg, tel (0573) 43 84 00. U kunt
ook contact opnemen met mw. L.
van Uden van Welzijn Ouderen
Vorden, tel. 55 34 05.



KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht
Beheereenheid De Graafschap van Vereniging
Natuurmonumenten Vorden/Lochem
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld op het ver-
zoek van Beheereenheid De Graafschap van Vereniging
Natuurmonumen-ten.

Het betreft hier een verzoek om een ontheffing van het
stortverbod van artikel 10.2 van de Wet milieubeheer
(Wm). Het verzoek betreft een ontheffing voor het
buiten een inrichting in de bodem brengen van
heideplagsel op een bouwland in het gebied Grote Veld,
gelegen in de gemeenten Vorden en Lochem.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de gevraagde
vergunning wordt verleend onder voor-schriften en
beperkingen.

Inzage
Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de stukken die
daarbij horen, liggen ter inzage van 21 oktober 2004 tot
en met 17 november 2004 bij:
- Bij de gemeente: Lochem, Hanzeweg 8 te Lochem,

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op
donderdag van 18.00 tot 21.00 uur na telefonische
afspraak tel. (0573)2891 14.

- de gemeente: Vorden, De Horsterkamp 8 te Vorden,
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur .

- de Openbare bibliotheek te Vorden, Dorpsstraat 3 te
Vorden, tijdens openingsuren.

- de provincie Gelderland, bibliotheek in het Huis der
Provincie, Markt l l te Arnhem, op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de ontwerp-
beschikking ingevolge de Wet milieubeheer of voor een
afspraak voor inzage buiten kantooruren kunt u contact
opnemen met mevrouw A. Mens tel. (026) 359 99 30
van de dienst Milieu en Water van de provincie
Gelderland.

Bedenkingen en gedachtewisseling
Tegen de ontwerpbeschikking kunnen tot en met één
dag na het einde van de tervisieleggings-termijn schrifte-
lijk bedenkingen worden ingebracht bij Gedeputeerde

provincie
G! DEiRLAND

Kunt u ook iets doen
voor de Zonnebloem?

Bouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. 9

Doneer uw bijdrage op giro 145.

Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Daarbij kan worden verzocht om de persoonlijke
gegevens van degene die bedenkingen heeft ingebracht,
niet bekend te maken. Gedeputeerde Staten van
Gelderland verzoeken eenieder die bedenkingen
inzendt, daarop het registratienummer te vermelden dat
onderaan deze kennisgeving staat.
De bedenkingen kunnen ook gefaxt worden naar
faxnummer (026) 359 83 50.

Eenieder die daarom verzoekt, wordt in de gelegenheid
gesteld van gedachten te wisselen met een vertegen-
woordiger van Gedeputeerde Staten van Gelderland
over de ontwerpbeschikking en kan desgewenst monde-
ling bedenkingen inbrengen. Wie van deze gelegenheid
gebruik wil maken, wordt verzocht dit telefonisch,
uiterlijk 8 november 2004 vóór 12.00 uur, mee te delen
tel. (026) 359 99 30/359 83 48. De bijeenkomst zal dan
worden gehouden op een nog nader door ons vast te
stellen plaats en tijdstip.

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

Verder kan eenieder die nu geen bedenkingen inbrengt,
te zijner tijd tegen die onderdelen van de definitieve
beschikking beroep instellen, die ten opzichte van de
ontwerpbeschikking gewijzigd worden vastgesteld.

Tussen het sluiten van de tervisieleggingstermijn voor de
aanvraag en de ontwerpbeschikking en de tervisielegging
van de later vast te stellen definitieve beschikking kunnen
de stukken uitsluitend op afspraak worden ingezien. U
kunt daarvoor een afspraak maken tel. (026) 359 83 48.

Arnhem, l oktober 2004
nr. MPM1872/MW04.13995

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

.̂1/^i'»
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Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575)44 17 15

Gemeente Bronckhorst,
de toekomstige Parel van de Achterhoek.

De enige knippende man
*-̂  in Vorden e.o.

U bent van h«rtc welkom in onn ulonl
Donderdag «n vrijdag habb+n wij koopavond.
Jlm H«relnk Haarmode, Zutphensewcg 21 In Vorden, JIMyHEERSINK
Teteftxxi 0575 - 55 12 15, www.jimheersMkhaarnKXte.nl M A l l M i O l

MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB

Giro 555
S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S A T I E S

' Wij werken alleen op afspraak l
* bel vrijblijvend: 0615-096092

www.xycleservice.nl
LET" OF3! Gratis hellen en brengen"*

De kernen Vorden, Hengelo, Steenderen, Hummelo/Keppel

en Zelhem blijven hun eigen gezicht behouden.

Weekblad Contact helpt daar mee.

RECLAMEDRUKWERK
AFFICHES - FOLDERS - BROCHURES - FLYERS
PROGRAMMABOEKJES - LEAFLETS
VRAAG NAAR DE VELE MOGELIJKHEDEN drukker i j We e ver s

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

Eerste uur
Eerste druk

Nieuwe Bijbel Vertaling

27 oktober 17.00 uur in:
Evangelische Boekhandel De Vonk
Nieuwstadskerksteeg 15 Zutphen



Baakse wint prijsvraag
herindelingskrant

Lezing foto's overledene
op Spiritule beurs

Anita Jansen uit Baak heeft de
prijsvraag uit de eerste herinde-
lingskrant, uitgegeven door de
gemeente Bronckhorst i.o., ge-
wonnen. Zij kreeg de prijs uit
handen van stuurgroepvoorzit-
ter en burgemeester van Zel-
hem de heer Van der Wende. In
week 44 wordt huis-aan-huis
een tweede editie bezorgd. Deze
keer staat de gemeentekrant
geheel in het teken van de ver-
kiezingen.

Misschien weet u het nog, de ge
meen te liet afgelopen voorjaar
huis-aan-huis een herindelings-
krant bezorgen. Daarin stond veel

nieuws over de profielschets van
het toekomstige Bronckhorst.
Maar ook stond er een prijsvraag
in: hoe vaak komt de Kerkstraat
voor in Bronckhorst, en hoeveel
voetbalverenigingen telt deze toe-
komstige gemeente?

Winnares werd Anita Jansen uit
Baak. "Ik was zelf ook erg be-
nieuwd, dus heb ik het allemaal
uitgezocht. Ik heb in de verschil-
lende telefoonboeken alle woon-
plaatsen in Bronckhorst opge-
zocht, en gekeken of er een Kerk-
straat was. Samen met mijn man
hebben we de voetbalclubs uitge-
zocht." Die moeite leverde haar

een CD bon ter waarde van 25 eu-
ro op.
De heer van der Wende, burge-
meester van Zelhem en voorzitter
van de stuurgroep Bronckhorst
i.o., overhandigde het cadeau per-
soonlijk. "Bij deze wil ik je harte-
lijk feliciteren met je prijs. Ik hoop
dat je er veel plezier aan zult bele-
ven."

In week 44 verschijnt de tweede
editie van der herindelingskrant.
Hierin staat veel informatie over
de gemeenteraadsverkiezing van
Bronckhorst op 17 november aan-
staande. Een zeer belangrijke dag
voor de nieuwe gemeente!

NIEUW
ASSORTIMENT
KARPETTEN
- Leder
-Vilt
- Zeer dikke hoge wol
- Lederlook
- Acryl
Combinaties mogelijk, in kleur, dessin en
vorm. In elke stijl toe te passen.

Perfecte kwaliteit, lage prijs!

.
•

l KoopmanRene 0^

echte
Patronaatsstr. 49, Lichtenvoorde, Tel. 0544-372113

Openingstijden: ma. gesloten, di. t/m do.
9.00 tot 18.00, vr. 9.00 tot 21.00 en za.

10.00 tot 16.00 uur

Op de tweede spirituele beurs
voor de Achterhoek, op 7 no-
vember in Loreto, zal Theo
Campenhout een lezing hou-
den over psychometrie. In zijn
stand zal hij voor mensen die
dat willen Tarot kaarten lezen.
In totaal zullen er zo'n twintig
praktijken aanwezig zijn met
allemaal verschillenden ge-
neeswijzen en cursussen.

Theo Campenhout geeft op de
beurs een lezing over psychome-
trie. "Psychometrie is een vorm
van helderziendheid waardoor ik
aan de hand van foto's of voorwer-
pen advies kan geven. Het voor-
werp moet wel dierbaar zijn, an-
ders bevat het geen fleuride ener-
gie. Dit energieveld geeft mij be-
richten door. Bij een foto van een
overledene kan het zijn dat ik een
bericht krijg van de overledene."
Theo is 60 jaar en heeft als vanaf
zijn kindertijd de gave om te com-
municeren met het, voor de mees-
te van ons, onbekende. "Ik vond
het nooit eng, ik ben ermee gebo-
ren en heb het ook nooit los kun-
nen laten. De heb me er juist in ver-
diept, om me er nog meer in te
ontwikkelen en ben daar blij
mee", verklaart Campenhout zijn
gave. Aan een tafeltje zal Theo
'Crowley Tarot kaarten' leggen
voor mensen die dat willen. De
kaarten worden geschud en men
moet dan zeven kaarten trekken.
Aan de hand van de afbeeldingen
op de kaarten vertelt Theo over ge
beurtenissen uit het verleden van
de persoon die de kaarten heeft ge-
trokken. "Dat zijn privé gebeurte-
nissen, die ik echt niet kan weten.
Als mensen met problemen zitten
dan geven de kaarten mij een indi-
catie of er een oplossing is, zij ge-
ven geen antwoord. Ik zelf krijg
iets door, en dat is geen stem of zo,
maar iets symbolisch. Ze noemen
dat helderhorendheid. Ik kan dat
symbool vertalen naar een ant-
woord of oplossing. De mensen
maken zelf uit of ze er iets mee
willen doen. Als er mensen zijn
die op de op het gebied van psy-
chometrie wat willen weten dan
kan dat natuurlijk ook", zegt
Theo. Nardie Krabbenborg organi-
seert de beurs maar zal zelf niet op

de beurs staan. "Tijdens de beurs
van vorig jaar hadden veel men-
sen nog vragen over de beurs zelf,
daar wil ik nu tijd voor hebben,"
zegt Nardie. "Ik hoop met de beurs
te bereiken dat mensen zien wat
er in de Achterhoek allemaal te
doen is op spiritueel gebied."
Nardie werkt in haar praktijk Kai-
ros met NEI (Neuro Emotionele In-
tegratie) en NLP (Neuro Linguï-
stisch Programmeren). "NEI is een
protocol systeem", vertelt Nardie.
"Via standaard vragen, die met ja
of nee beantwoord worden, pro-
beer ik erachter te komen waarom
iemand niet lekker in zijn vel zit,
of lichamelijke klachten heeft. Via
een O-ringspiertest merk je waar
de schoen wringt."
Bij de O-ring houdt je duim en
middelvinger op elkaar alsof je
een velletje papier vast houdt, de
ring. De therapeut stelt een vraag
en als de cliënt geantwoord heeft
trekt de therapeut de ring los. Aan
de weerstand die de cliënt biedt
merk hij of iets gevoelig ligt of
niet. Samen met NLP, een tech-
niek waarbij je kijkt naar verbale
(verandering van stemgeluid) en
non-verbale (onrustig schuiven op
een stoel) signalen probeer ik er
met mijn cliënt erachter te komen
waar de klachten vandaan komen.
"Vaak zijn klachten terug te voe-
ren naar een nare ervaring en bij
stukjes en beetjes, via gespreken
ruimen we die op. We proberen
het om te zetten in iets positief.
Dat kan pas als je weet waarom
iets gebeurd is en wat je eigen rol
daarin is geweest. Leren vergeven,
zodat je de ander of jezelf weer
recht in de ogen durft te kijken en
geen pijn meer hebt", legt Nardie
uit. Een greep uit de geneeswijzen
en cursussen die verder op de
beurs gepresenteerd zullen wor-
den zijn: Shiatsu, Reiki, Kristalthe
rapie, Massage/bewustwording,
Transformational Breath (adem-
halen), Touch for Health, Hand-
lijnkunde, Sjamanisme, Radiëst-
hesie (aardstralen - elektro-magne-
tische velden), Klank en beweging,
Intuïtief tekenen. Er zullen ook
stands zijn waar je edelstenen,
kristallen, boeken en New Age za-
ken kan kopen. Zie de advertentie
elders in deze krant.

Sporten voor zwangeren:
zwangerschapsfitness
Omdat fitheid en gezondheid
samen gaan in het leven is be-
wegen juist ook voor zwange-
ren zeer aan te bevelen. Je voelt
je geestelijk gezonder als je li-
chaam fitter is. Tijdens de zwan-
gerschap en tijdens de herstel-
periode na de bevalling zul je
blij zijn dat je conditie tijdens
deze bijzondere periode op pijl
is gebleven.

CURSUS
Dus, ben je gek op sporten en deed
je dat ook voor je zwangerschap,
dan is deze cursus zwangerschaps-
fitness van Fit-Care Center Sourcy
i.s.m. Praktijk voor Fysiotherapie
Sjaak Jansen in Zieuwent iets voor
jou. De nadruk ligt op sporten
maar in iedere les wordt tijdens
het theoretische gedeelte een on-
derwerp besproken dat met de
zwangerschap en het bevallen te
maken heeft. Naast oefeningen in
de fitness- en cardiozaal komen
ook houdings-, til-, ademhalings-
en ontspanningsoefeningen aan
bod. De bedoeling is niet datje een
beter figuur krijgt, maar dat je de
kans op klachten, zoals bekken- en
rugpijn vermindert. Mochten er
toch klachten zijn of ontstaan tij-
dens de zwangerschap dan geeft de
fysiotherapeute adviezen omtrent

een juiste manier van bewegen.

PARTNERAVOND
Zwangerschapsfitness is een cur-
sus die bestaat uit 10 lessen van l
uur. 9 Lessen zijn voor jou, als aan-
staande mama en l les voor jou en
je partner. Andrea Sesink (verlos-
kundige in Lichtenvoorde) is dan
aanwezig voor het beantwoorden
van alle vragen en voor het geven
van zwangerschaps- en bevallings-
adviezen.

NA-FTTNESS
Circa 5 a 6 weken na je bevalling is
het mogelijk de cursus te vervol-
gen. In 5 weken leer je hoe om te
gaan met een lichaam dat net is
bevallen en hoe weer fit te worden.
Je ontmoet mede-cursisten en
deelt ervaringen uit. Ook hier
voorzien wij je van handige tips en
medisch verantwoorde adviezen.

OPGAVE
We adviseren je om tussen de
20ste en 25ste week van je zwan-
gerschap met de cursus te begin-
nen. Opgave moet al in de 12e - 16e
week van je zwangerschap bij Kar-
in Hagreis, fysiotherapeute bij
Praktijk voor Fysiotherapie Sjaak
Jansen. Ook kun je bij haar voor
meer informatie terecht.
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TRAGE STAJRT
Na een welverdiende (en voor som-
migen hoogst noodzakelijke) zo-
merstop zijn we weer vol goede
moed begonnen. De aanloop naar
de eerste wedstrijden was weder-
om kort en dus de voorbereiding
eigenlijk onvoldoende. De eerste
competitiewedsrtijd tegen Gemini
in Borculo drukte ons dus meteen
met de neus op de feiten. We wis-
ten uiteindelijk wel te winnen met
3-1 maar het was wel duidelijk dat
we er nog niet echt helemaal bij
waren met het koppie. Traag en
laks waren woorden die het best
deze wedstrijd omschreven. De
kill-and-attack mentaliteit was er
zeker nog niet. Gelukkig was Ge-
mini ook hetzelfde lot beschoren
en konden we de wedstrijd naar
ons toe trekken.

De tweede wedstrijd thuis tegen
Vios uit Eefde. Deze wedstrijd ver-
liep al beter, al moesten we door

een dipje in de tweede set toch een
set laten liggen. Dat had niet mo-
gen gebeuren, maar zo loopt het
wel eens. De derde wedstrijd was
tegen Dynamo in Neede. Deze vo-
rig jaar uit de promotieklas gede-
gradeerde spelers zijn dit jaar na-
tuurlijk van plan om het kam-
pioenschap binnen te halen en zo
weer te promoveren. Dat gaat vast
lukken ,want we hadden echt
niets in te brengen. E wisten de
druk op ons zo hoog te houden dat
wij absoluut niet aan spelen toek-
wamen. Een welverdiende 4-0 voor
VIOS was het resultaat.

SPONSOR.
Intersport Schuurman uit Borculo
is ook dit jaar weer onze sponsor.
We hebben aan hem een trouwe
sponsor want we spelen al jaren-
lang onder deze naam. Men voor-
ziet ons van sportkleding en trai-
nigspakken en daar zijn we echt
blij mee. Na de vorige set hebben

we nu gekozen voor een volledig
DASH-rood tenue van katoen wat
veel fijner speelt. Als dank krijgt
de sponsor ook dit jaar weer een
foto van ons. Enorm bedankt!

VOLGENDE WEDSTRIJDEN.
We spelen ook nog in het bekercir-
cuit, waar we de eerste wedstrijd
gewonnen hebben. Op 21 oktober
om 20.45 uur spelen we in sport-
hal 't Jebbink voor de volgende
ronde. U bent natuurlijk welkom.
Zaterdag 30 oktober spelen we
thuis tegen KSV. Een team wat
door zijn sterk afwijkende speel-
stijl erg lastig te overrompelen is.
We zullen ons eigen spel moeten
spelen. Aanmoedigen wil wel eens
helpen, dus als u op 30 oktober om
17.00 uur in de prachtige sporthal
kunt zijn, dan graag.

Voor verdere informatie kunt u te-
recht op www.wdash.nl
Graag tot ziens.

CDA brengt de "C" naar Bronkhorst

Zaterdag 16 oktober jl. omst-
reeks 12 uur kwamen kandi-
daat-raadsleden van het CDA
Bronckhorst naar het stadje
Bronkhorst.

Zij hadden zojuist het periodiek
overleg dat ze nu al hebben, om zo
goed mogelijk voorbereid te zijn

op de komende raadsperiode,
beëindigd en gingen huis aan huis
om de bewoners een chocoladelet-
ter "C" aan te bieden. Lijsttrekker
Ab Boers: "Wij doen dit om de in-
woners te laten wennen aan de
"ck" in de naam van de nieuwe ge-
meente Bronckhorst. En ook om
duidelijk te maken dat het CDA

veel aandacht wil schenken aan
het kleine kernenbeleid."
Bovendien roep ik de inwoners
van kleine kernen op om gevraagd
en ongevraagd adviezen aan de
politiek te geven, aldus Boers.

Voor meer informatie: www.cda-
bronckhorst.nl

Passage
Wanneer de herfst zijn intrede
doet, gaan we onwillekeurig on-
ze blik naar binnen richten.

Zeker in de natuur is dit duidelijk
merkbaar. Bomen laten hun blad
vallen (niet meer nodig in de win-
ter), bloemen en planten sterven
af en langs de paden en onder de
bomen in het bos is van alles waar
te nemen. Wie zich buigt naar de
aarde weet niet wat hij ziet.

Schimmels hebben daar de mooi-
ste paddestoelen laten verschij-
nen, in alle maten, vormen en
kleuren. Daar gaat het over op on-
ze passage-avond in oktober. Aan
de hand van een dia-voorstelling
zal een medewerken van I.V.N. ons
het klankbeeld, genaamd 'Herfst-
kinderen' laten zien. Graag nodi-
gen wij u uit om deze avond mee
te beleven en wel op dinsdag 26 ok-
tober in het Dorpshuis.

Voetbal

Uitslagen zaterdag 16 oktober
ABS A2-Vorden Al: 2-2
Vorden Cl - Voorst Cl: 9-3
Helios C3 - Vorden C2: 5-3
Vorden Dl D - WHCZ D2: 5-2
Vorden D2 - WHCZ D4:1-1
Sprinkhanen D2 -Vorden D3:6-0
Vorden El - Concordia-Wehl E2:6-3
PaxE2-Vorden E2: 3-2
Vorden E3 - Zeddam El: 7-1
Vorden E4 - Pax E4: 2-5
HalleE2- Vorden E5: 2-4
Warnsv. Boy Fl -Vorden Fl: 2-2
Vorden F2 - Warnsv. Boys F4:12-1
Be Quick Z. F2 - Vorden F3:1-3
Brummen F4 - Vorden F4: 2-1
ZelosFS-Vorden F5:0-6

Senioren zondag 17 oktober
Vorden l - Reunie 1:1-2
Vorden 2-WVC 3:1-2
Vorden 3 - Ruurlo 3: 3-4
Zelhem 4 -Vorden 5: Gestaakt bij 2-3
Dierense Boys 5 - Vorden 6: 9-2

Programma zaterdag 23 o kt.
Sprinkhanen Al - Vorden Al (Be-
ker); Vorden Cl - Erica '76 Cl; Wit-
kampers Dl -Vorden Dl D

Senioren donderdag 21 oktober
Vorden 2 - Kon. UD 2

Senioren zondag 24 oktober
Vorden l - AD '69 l; Vorden 2 - Sil-
volde 2; Vorden 3 - Steenderen 2

VORDEN - REUNIE: 1-2
De ploeg uit Borculo is in de win-
ning mood, vooral na de 3-0 winst
vorige week op titelkandidaat Sil-
volde. Vorden heeft haar even-
wicht nog niet kunnen vinden.
Het mist twee basisspelers en de
selectie lijkt alles behalve fit. Bas
Brunsveld, Arjan Vruggink en Jor-
rit Schotsman waren opgeroepen
om het elftal te completeren. Het
leek er heel lang op, dat Vorden
zondag een punt zou pakken,
maar opnieuw sloeg in de laatste
minuten het noodlot toe.

De ploegen hielden elkaar in even-
wicht. Vorden had meer balbezit,
doch Reunie was binnen de zes-
tienmeter wat sterker. De ploeg be-
schikt over kopsterke spitsen en
die zorgden voor het nodige ge-
vaar voor het doel van Kees Holt-
rigter.
Vorden nam minder risico, dan in
voorgaande wedstrijden door Rob
Enzerink achter de verdediging te
laten spelen. Dit betekende wel,
dat Vorden op het middenveld
kracht te kort kwam. De doorkop-
ballen van de lange spitsen waren
zeer gevaarlijk, maar Kees Holtrig-
ter kon met assistentie het doel
schoonhouden. In 28e minuut was
het dan toch raak. Een lucky doel-
punt weliswaar, maar die tellen
ook 0-1. Vanaf dat moment zette
Vorden meer druk naar voren en
het bleek, dat de achterhoede van
Reunie de zwaktste schakel is. Een
voorzet van Arjan Vruggink werd
in de 30e minuut doeltreffend af-
gerond door Hugo van Ditshuizen.
1-1. Even later stormde Hugo van
Ditshuizen opnieuw op de Borcu-
lose goalie af, maar de grensrech-
ter wendde het gevaar af door voor
buitenspel te vlaggen. Routinier
scheidsrechter Floors uit Neede er-
kende de fout, maar daar schoten
de geelzwarten niets mee op.

De tweede helft gaf een zelfde spel-
beeld te zien. Reünie hanteerde de
hoge bal in het strafschopgebied,
terwijl Vorden meer de nadruk op
de opbouw van achteruit legde.
Met Dennis Wentink als diepe
spits ontstonden ook een aantal
gevaarlijke momenten voor het
doel van Reünie. Hugo van Dits-
huizen werd een aantal keren in
kansrijke positie gebracht. In de
85e minuut kreeg Vorden alsnog
de kous op de kop. Doelman Kees
Holtrigter kon een hoge voorzet
nog beroeren, maar de bal kwam
via de lat bij de Reunie-spits, die
van dicht bij het winnende doel-
punt in kon koppen. Wederom te-
leurstellend puntverlies voor Vor-
den.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De inwoners in
de gemeente Vorden worden
daarbij in de gelegenheid ge-
steld om op een gemakkelijke
wijze contact te leggen met de
leden van de CDA-fractie voor
vragen, opmerkingen of ge-
woon eens iets kwijt te willen
over gemeentelijke zaken.

Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor

zichzelf dan wel namens een ver-
eniging of instantie. Het is wense-
lijk, dat men zich van tevoren tele-
fonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid en
in ieder geval diegene van de CDA-
fractie aanwezig is, die het be-
treffende onderwerp in zijn porte
feuille heeft.
Om u vooraf telefonisch te melden
dient u contact op te nemen met;
Ab Boers, tel. 551157.
Arno Spekschoor, tel. 55 14 84.

Geef kinderen een "prik"!
Wat een prachtige kaarten, ka-
lenders, boeken enz. van Unicef,
het kinderfonds van de Verenig-
de Naties, zijn er weer te koop.

Leuk om b.v. cadeau te geven met
een verjaardag of met Sinterklaas.
Ook doet u er veel mensen met
Kerst een groot plezier mee. Maar
het meest zullen de jonge kinde-
ren er plezier van hebben, Unicef
is dit jaar namelijk gestart met een

grootschalig inentingsproject voor
de allerkleinsten. Veel te veel kin-
deren sterven er jaarlijks door ge
brek aan medische voorzieningen.
Daar wil Unicef wat aan doen.
Helpt u mee?

Vanaf dinsdag 26 oktober kunt u
bij Anne van Burk, Beatrixlaan 14
Vorden, tel. 551732, weer artikelen
bekijken en kopen of bestellen.
U bent van harte welkom.
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VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
Entree: € 10,00
Plaats: Klooster Huize Loreto, Kloosterstr. 2, Lievelde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

Laat uw
woonverzekeringen en
hypotheek opfrissen!

Goed onderhoud is het behoud van uw

woonplezier. Af en toe een verfje, nieuw behang.

Daar hoort ook bij: uw woonverzekeringen van tijd

tot tijd opknappen. Of uw hypotheek. Want u heeft

wellicht duurdere spullen. Krijgt u dat allemaal nog

vergoed bij brand of inbraak? En als u een

koophuis heeft, dan kunt u nu profiteren van de

lage renle. Bespaar op uw woonverzekeringen en

hypotheek! Bel vandaag nog voor een afspraak

met de Univé-vakman: (0547) 36 70 00

Tip: doe de Verzekering-Opknap-Test
Kijk op www.unive.nl

Rommelmarkt voor
Stichting Kind en Toekomst
Bert en Monique Fokkink organiseren zaterdag 23 ok-
tober opnieuw een rommelmarkt aan de Wiersser-
broekweg 8 in Vorden. De opbrengst van de markt
schenken Bert en Monique aan verschillende projecten
die Stichting Kind en Toekomst beheert. De stichting
bemiddelt bij adoptieprocedures en maakt zich sterk
voor het welzijn van kinderen.

Univé Oost
Telefoon 0547 - 36 70 00
Markelo, Burg. de Beaufortplein 13

Ruurlo, Stationsstraat 12
Delden, Langestraat 5

Lochem, Graaf Ottoweg 18

oost@unlve.nl www.unlve.nl

' VERZF.KERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Bert en Monique Fokkink or-
ganiseerden al tweemaal
eerder een rommelmarkt
waarvan de opbrengst ook
ten goede kwam aan de
Stichting Kind en Toekomst.
De stichting biedt op ver-
schillende manieren hulp
aan. Zo wordt interlande-
lijke adoptie hulp geboden
als plaatselijke hulp niet
toereikend is. Daarnaast
vindt sponsering plaats van
gezinnen met jonge kinde-
ren en kinderen in tehui-
zen. Ook worden projecten
ondersteund die gericht
zijn op kinderen. Het werk-
terrein van de stichting ligt
in Sir Lanka, Polen, China,
Nigeria en Guatemala.
"Door sponsering en pro-
jecthulp kunnen zij daad-
werkelijk iets betekenen
voor kinderen die achterblij-
ven. Het project in China
spreken Bert en Monique
het meest aan. De projecten
die de stichting in China
ondersteunen bestaat
ondermeer uit hulpverle-
ning in tehuizen door bij-
voorbeeld aanschaf van kin-

derbedjes, verwarming op
een babyzaal en keukenin-
richting. Maar ook een pro-
ject in een pleeggezin voor
lichamelijk en/of verstande
lijke gehandicapte kinderen
om hen een gezinsleven te
geven behoren tot de doel-
stellingen van de stichting.
De rommelmarkt vindt op
het erf en de deel van de
boerderij van Fokkink
plaats Naast huisraad, boe-
ken en platen is er ook veel
kinderkleding en speelgoed
te koop. Voor de kinderen is
er een grabbelton en er
vindt koffie, thee en ijsver-
koop plaats waarvan de op-
brengst ook ten goede komt
aan de stichting. Tevens is er
een verloting van mooie
prijzen die beschikbaar zijn
gesteld door winkeliers uit
de regio. De rommelmarkt
vindt tussen 10.00 en 14.00
uur plaats. Mocht men een
gift willen overmaken aan
de stichting dan kan dat op
rekeningnr. 51.36.12.351 of
gironummer 4382500 t.n.v
Stichting Kind en Toekomst
te Halle.

Fraaie coniferenhagen

Coniferenhagen zijn er in vele malen, vormen en kleuren.

Veel coniferen zijn uitstekend
geschikt om als haag dienst te
doen. Behalve de dwergcipres
groeien de meeste niet zo snel
en dat is vaak een voordeel
(minder snoeiwerk). Ze groeien
heel dicht, weren geluid en ge-
ven veel privacy. Andere soor-

ten planten doen het meestal
prima achter zo'n coniferen-
haag omdat de wind wordt ge-
broken, terwijl er toch ventila-
tie in de tuin blijft. Coniferen
blijven groen en ook dat is een
groot voordeel. De tuin heeft
dan extra kleur in de winter.

(Foro: R.V.D.BURG/PPH)

Over kleur valt niet te twisten en
coniferen zijn er niet alleen met
groen, maar ook met geel, blauw,
zilverachtig en bronskleurig loof,
maar tegen een achtergrond van
wat donkerder groene coniferen
komen bijna alle borderplanten
wel erg mooi uit. Vandaar dat bijv.

een donkergroene taxushaag voor-
al in klassieke, romantische tui-
nen zo geliefd is.

DE MEEST GESCHIKTE
SOORTEN
Taxus baccata is een van de meest
aangeplante soorten. Vanwege de
prachtige.donkergroene kleur en
het gegeven dat deze soort fors ge
snoeid kan worden, waarna hij
toch weer uitloopt. Maar de groei
is langzaam en de verschillende
delen van de plant zijn giftig. Dat
kan een bezwaar zijn. Voordeel is
dat hij het ook in lichte schaduw
goed groeit. 'Fastigiata' is een goe-
de cultivar. Verder is Taxus x me-
dia 'Hicksii' een aanrader. De
plantafstand is ca. 35 cm in de rij.
Ook diverse Thuja occidentalis-cul-
tivars vormen mooie groene ha-
gen, met name 'Pyramidalis Com-
pacta', de donkergroene 'Brabant'
en de prachtig emeraldgroene
'Smaragd'. Deze groeien sneller
dan taxus. Plant ze iets dichter:
vier a vijf op een meter.

Ook van Chamaecyparis lawsonia-
na zijn mooie, maar op den duur
tamelijk brede hagen te vormen.
Hiervan zijn grijsblauwe cultivars
als 'Alumii' en 'Columnaris' nog
altijd favoriet. De cultivars van de
dwergcipres (x Cupressocyparis Ie
ylandii) groeien het snelst van alle
maal. Het is geen enkel probleem
er 5 m hoge hagen mee te maken.
Heel bekend is de gele 'Castlewel-
lan Gold'.

De jeneverbes (Juniperus) heeft
ook aantrekkelijke vormen te bie
den en zelfs de spar (Picea abies) en
Tsuga canadensis worden wel als
haag toegepast.

Hoofdzaak is dat het vormen zijn
met goed uitstaande takken die
stevig in elkaar kunnen grijpen,
zodat ze een sterk 'verband' vor-
men.

PLANTEN EN GOED
ONDERHOUD
Snoei altijd zo dat de onderkant
van de haag iets breder blijft dan
de bovenkant. Dan kan het licht
ook goed op de onderste takken
vallen en blijft de hele haag mooi
groen. Snoei (behalve bij taxus)
nooit achter het groen en niet la-
ter dan augustus. Nieuw materiaal
zal meestal met kluit in gaaslap
worden geleverd. Plant met twee
man. Graaf eerst een sleuf, verrijk
de bodem daarvan met organisch
materiaal. Zet de planten met hun
kluit erin (let op de juiste plan taf-
stand), maak de gaaslappen los en
spreid ze op de bodem uit. Verrijk
de uitgegraven grond ook met or-
ganisch materiaal. Breng dat bij
plant na plant in de geul rond de
wortels terug, terwijl uw helper
steeds iedere plant goed recht
overeind houdt. Goed aantrappen
en daarna flink water geven. Her-
haal dat water geven de eerste we
ken regelmatig.

TUINTIPS VOOR NOVEMBER
Als u rozen wilt planten, is het nu
een goede tijd. Breng mulch aan
boven (vaste) planten die wel wat
winterbescherming kunnen ge
bruiken. Een laag afgevallen blad
onder wat kippengaas is meestal
afdoende. Beplant de bakken waar
zomerbloeiers in hebben gestaan
met kleurige planten voor de win-
ter (conifeertjes, Skimmia, winter-
heide, Pernettya enz.).



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

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

e'jê uut ^roncHljorét O
Wat schichtig loopt ze rond.
Gin mensen te bekennen. Ze
hadden er van geleazen maor
nog niks ezene. En dat maakt
niejsgierig. Wat ne veestal, een
onmundig groot spul. En splin-
terniej. Wat een oppervlakte
en wat een omvang. Ne stal
veur 140 koeien. Het is nog
neet helemaols klaor. Maor de
melk heeste kunt t'r toch zowat
in. Dat wordt allicht ne grootse
opening. De commissaris van
Gelderland of zo? Dizze twee
jonge boern holt van groot.

Ho kriegt ze 't geld biej mekaar?
Dat hebt ze neet gearft. Zovulle
hadden de olde leu nooit. Den
enen zien vaa was ok al ne verga-
derboer. En dan met mekaar zo
iets anpakken? Twee kapiteins op
een schip? Is dat zo, jaorn terugge,
ok al neet probeert? Dat leek zo
mooi, dan had een ieder op zien
tied een vriej weekend en vacan-
tie en al zo mear. Zo op 't earste
gezicht priema veur mekaar. Ma-
or of de vrouwleu neet met me
kaar konnen? Of den enen de ver-
gaderboer en boekholder en den
andern de wark ezel was? Het hef
neet lange stand geholn. Ze loopt
met z'n beiden rond Gert en Ger-
rie langs en in de lege stallen. Vol
van bewondering is Genie stille
wordn. En dat wil wat zeggen. Ze
is anders altied an de rebbel. Nao
een tiedjen het spul bekeken te
hebben vrug ze an Gert hoe of t'-
funktioneert? Ze kan d'r neet
goed wies uut wordn. En Gert
vund zik zelf ne sukkel datte het
zelf ok neet snapt.

Zovulle hekwerk en kelders en op
zo'n grote schaal. Midden in nog
een groten lussen kelder met
stroobalen? Is dat den potstal van
vrogger? De koeien in de stroom-
est? Zonnen Mega stal helemaols
niej en dat op de grond van 't Gel-
ders Landschap, het mooiste na-
tuur landschap tussen Vorden en
Hengel. Das toch wel heel mera-
kels. Hovulle melkbeeste en ho-
vulle mag dit wel kosten? Ze hebt
zeker ne pot gevonden in Brussel
en in Arnhem en biej 't Gelders
Landschap? En straks kriegt hier

de boern wereld markt pries?
Kriegt die meerdere kapiteins
dan gin aanvaring.? Den enen
warkt te vuile uurn en de vrouw
meend dat den ander slabakt?
Nea, zeg Gert, het liekt mien niks.
Maor Gerrie kik vol argernis naor
eurn Gert. Zon prachtig spul en
hij meend natuurlijk, het is niks!

Al z'n leaven bange zik an kold
water te branden. Wat zol Gerrie
graag zonnen echten ondernemer
as man willen. Zon figuur die de
omstandigheden naor zien hand
weet te zetten. Neet zonnen ban-
gen piemel. Gert was d'n de laat-
sten die zik ne ligboxenstal ging
zetten. Ton was in feite de tied al
veurbiej veur de eigen zoon um-
me nog boer te kunnen wordn.

No geet eur jong uut warken. Zij
Gerrie hadde zo graag ewild dat
eurn Erik boer had kunnen wordn.
At hier Gert maor mear lef hadde
had! Van op ziet kik Gert naor zie
ne Gerrie. Jao ze wol dizzen Super
bekieken. Zij is ne echte boerinne.
Alhoewel, was hij ne bakker ewest
of ne slager dan was Gerrie net zo
fanatiek. Wat zolle zonder eur be
ginnen? Maor toch., hij mot er
neet an denken umme zo iets
groots an te vangen. Vuile geld
van de RABO en oaverleg met ie
der en ene. Dan maor afwachten
waor 't schip strand?

Gelukkig hef hun Erik goed wark,
hoofd ze daor gin zorgen um te
hebn. Dat had ok nooit goed gega-
on , vader en zoon samen. Hij was
er finaal onderdeur gegaon.
Moeder Gerrie en zoon Erik twee
hande op enen boek. Die twee al-
les biej mekare lenen umme zo
gauw meugelijk groten boer te
spuln. Melk en grond kopen. En
Erik maor groot sprekken van ik-
ke dit en ikke dat en d'n olden kan
het domme wark opknappen.

Zelf hef dat jong nog gin tien koei-
en biej mekare spaort. Ja ze wol-
len hem, Gerrie en Erik.in ne
maatschap laoten boern.. God zij
dank deed Gert dat niet. Dan was-
se no zien halve bedrief al an Erik
kwiet ewest. Gerrie wol dat graag.

Nee Gert wist zik koeste te hom,
heurn zien en zwiegen. Laot Ger-
rie dan gerust maor foetern. Hij
weet ondertussen best datte in
eur ogen ne flapdrol is. Saai en al-
ledaags. Waorumme ze dan
trouwt is? Nouw dat jong dat ze
hebben wol leet eur zitten en
trouwn nen andern. En ton kwam
hij in beeld. Een hoop dinge die
weet iej van mekare. Daor hoof iej
gin discussie oaver. At ze eur
gram op um los lut, dan dreit hij
zik umme en stapt zachjes de deu-
re uut. Net de beeste in de wei de
konte naor de wind en laot 't er
dan maor op hageln.

Ze weet, die stomme beeste, str-
aks kump de zunne d'r wear deur.
Gert weet best van zik zelf datte as
boer ne klungel is en gin ondern-
emmer. Neet knap van veurk-
omn, gin Heer in tVerkear. An ta-
ofel neet netjes en in taal en ant-
woord kan't better, hij luusterd
neet genog naor de kindre. Helpt
hen neet met 't huuswerk. Ze mot
um zeggen watte an mot trekken
at ze argens hen gaot. Ze past bet-
ter op de centen en is goed in 't
boekholden. Kan good onderhan-
del at t'r neudig is. In feite mot hij
eur alledage dankbaor wean dat
ze um hef trouwt. En dat is hij ok
wa! Allene., zolle zo graag willen
dat ze ne hoogst enkele kear is
iets aardigs zei of deed. Een aanra-
king een zacht gebaar of blik, een
waarderend woord. Hij zorgd
toch dat de boel gangs blif. Dat ze
kan kopen wat ze wil? At ze gaon
wil dan is 't hem best. In feite ge
beurt altied wat zij wil. Mag hij
dan ok is wat verwachten? Of is
dat te vul gevraogd as man? Een
vrouwe die Sara eziene hef, is dan
alles anders? Ze hebt de niej e stal-
len goed bekeken en wieters gin
mensen ezene, gelukkig maor.
Een ieder met zien eigen geach-
ten op huus an. Zonder een woord
te zeggen. De eigen stille verlan-
gens depe weggestopt. Iej laot
oew neet in oew kaarten kieken
in onze achterhook. Ok neet in 't
niej e Bronckhorst..

Dat dech de Baron van Bronck-
horst.

PC de Graafschap

De samenwerkende Ouderen-
bonden in Vorden -ANBO/PCOB
hielden vrijdagmiddag in het
Stampertje een gezamenlijk
middagbijeenkomst. Voorzitter
Cees van de Pol kon jammer ge-
noeg geen grote belangstelling
welkom heten, hoewel het kop-
je koffie gratis was, dank zij een
bijdrage van de gemeente Vor-
den.

De voorzitter heette de inleider
voor deze middag, de heer dr.ir.
JA Hendrikx uit Rozendaal harte
lijk welkom. De heer Hendrikx is
een kenner van formaat op dit ter-
rein. Hij heeft gestudeerd over de
cultuurhistorie van de landschap-
pen en is gepromoveerd op de we
tenschappelijke ontwikkeling van
een natuurpark in Noord-Brabant.
De inleider lichtte zijn lezing toe
met fraaie diabeelden en begon
met een tuin bij een boerderij in
de bronsttijd. Vooral in de Romein-
se tijd en Franse tijd waren tot de
10e eeuw tuinen bij paleizen en
kastelen te bewonderen. Deze wa-
ren vooral symmetrisch van aard.
Daarna werden de Moors-Spaanse
tuinen vertoond, o.a. van het Al-

hambra bij Granada in Zuid-Span-
je. Dichter bij huis werden de tui-
nen bij het kasteel en klooster in
Egmond-Binnen laten zien. Aan
het eind van de Middeleeuwen
werden de tuinen los gemaakt van
de kloosters en kastelen en wer-
den aangelegd bij de fraaie land-
goederen. Vooral in Florence en in
Frankrijk, aan de Loire, waren de
ze te bewonderen.

Maar ook in eigen land, bijv. in
Haarlem en Den Haag (Catshuis)
lagen prachtige tuinen, vaak in
een ommuurde en omheinde
omgeving. Aan het slot werden
prachtige dia's vertoond vanaf de
17e eeuw tot de 20e eeuw.

Daarbij bleek dat de Engelse land-
schapsstijl gezorgd heeft voor de
grootste revolutie in de Europese
tuinkunst. De heer Hendrikx bleek
een ware kenner van de Europese
tuinkunst en wist zijn gehoor te
informeren met vele details hier-
van. De voorzitter was de tolk van
de aanwezigen om de heer Hend-
rikx hartelijk te bedanken voor
zijn deskundige inleiding, onder-
steund met prachtige dia"s.

Zaterdag 16 oktober en zondag
17 oktober waren er dressuur-
wedstrijden voor pony's in Laag
Soeren.

Daar behaalde de volgende leden
een prijs: Nynke Woerts met Ta-

mara 2 keer een 2e prijs in de klas-
se Zl met 185-189 punten. Elodie
Stokman met Pass Partout een 2e
prijs klasse Zl met 189 punten. Iris
Berenpas met Jasmine2 keer een
Ie prijs in de klasse LI met 154-163
punten, linda Berenpas met Splen-

dour een Ie prijs en een 3e prijs in
de klasse L2 met 176-165 punten.
Marit Kouwenhoven met Sara een
2e prijs in de klasse L2 met 170
punten. Lisette Bijenhof met Simp-
ly the Best een 2e prijs in de klasse
LI met 161 punten.

Voetbal

RATTI
Gorssel l - Rato l
Afgelopen zondag moesten de
mannen van Ratti aantreden te
gen, het uit de 5e klasse gedegra-
deerde, Gorssel. Aangezien er veel
mutaties bij Ratti waren, stonden
er een aantal spelers uit het twee
de en uit de jeugd in de basis. Me
de daardoor besloot trainer Rein
Kattebelt de strategie aan te pas-
sen. Ratti begon de wedstrijd met
maar l diepe spits, 5 middenvel-
ders en 4 verdedigers. Helaas pakte
deze defensieve strategie niet goed
uit. Het middenveld had moeite
met het behouden van de posities
en de achterhoede was rommelig.
Mede hierdoor kon Gorssel na een
kwartier voetballen uit een voor-
zet van links scoren.

Het fysiek sterke Gorssel was feller
dan Ratti en na ongeveer 25 minu-
ten kon er na knullig uitverdedi-
gen van Ratti kant weer simpel
gescoord worden. Het wachten
was eigenlijk op de rust, maar voor
er thee kon worden gedronken
wist Gorssel nog een maal te sco-
ren. In de rust werd duidelijk dat
Ratti het over een andere boeg
moest gooien en met een 3-0 ach-
terstand werd gekozen voor een 4-
3-3 opstelling. Dit pakte goed uit.
Gorssel kreeg net na rust nog een
grote kans, maar wist die niet te
benutten. Daarna kwamen de rat-
tianen steeds beter in hun spel en
het laatste half uur van de wed-
strijd speelde zich geheel af op de
helft van Gorssel. Ratti kreeg zelfs
een aantal kansen, maar enig ge
luk ontbrak. Nadat de scheidsrech-
ter in een eerdere situatie Ratti
een strafschop ontzegde, maakte
hij die fout na ongeveer een half
uur spelen niet nog een keer. Na
een handsbal van een Gorssel ver-
dediger, legde hij de bal op de stip
en Mark Sueters wist hem feilloos
binnen te schieten.
Ratti kreeg nog hoop op een punt,
en zette alles op alles om die ge
dachte om te zetten in een daad.
Het mocht echter niet baten, de
einduitslag bleef op 3-1 staan. Toch
kon Ratti, aan de hand van de ge
speelde tweede helft, met opgehe
ven hoofd het veld verlaten. Vol-
gende week staan de resterende 35
minuten Baakse Boys - Ratti op
het programma. Ratti begint dat
duel met een achterstand van 5-0,
de eindstand van de eerste 55 mi-
nuten.

RATTI DAMES
Loenermark l - Ratti l
Na een weekend rust namen de da-
mes van Ratti het afgelopen zon-
dag op tegen de koploper Loener-
mark. Ratti heeft op dit moment te
maken met een krappe selectie
door afwezigheid van enkele speel-
sters en blessures, hierdoor was
men genoodzaakt om enkele basis-
plaatsen te wijzigen.

De dames van Ratti maakten het
Loenermark vanaf de eerste mi-
nuut niet makkelijk door dicht op
de tegenstander te voetballen. In
de duels werd er van beide kanten
goed voor geknokt. Loenermark
creëerde veel kansen deze wisten
ze echter niet te verzilveren. Loe
nermark had moeite met het fana-
tisme van Ratti en zat hierdoor
niet lekker in de wedstrijd. Wenc-
ke Olthuis maakte uitstekend ge
bruik van het feit dat ze naar een
blessureperiode weer haar eerste
wedstrijdminuten pakte. Een
prachtig afstandschot vanaf de lin-
kerkant was onhoudbaar voor de
keepster van Loenermark. Zo was
het Ratti dat aan één kans genoeg
had voor de voorsprong. De rust
werd bereikt met een 0-1.

Ratti waakte ervoor dat het niet te
overmoedig aan de tweede helft
zou beginnen. Vijf minuten na de
rust was het wederom Wencke Ol-
thuis met een afstandschot op het
doel. De keepster had de bal niet
klemvast en Gerrie Brummelman
klaarde het klusje en prikte de bal
in het net 0-2.

Loenermark besefte dat ze Ratti
toch niet moesten onderschatten
en wisten dat ze vol aan de bak
moesten. Hierop gingen ze feller
en fanatieker voetballen en zorgde
na nog geen vijf minuten voor de
1-2. Ratti wist de draad hierna niet
meer zo goed op te pakken als in
de eerste helft. Het was dan ook
Loenermark dat een kwartier later
voor de gelijkmaker ging. 2-2.

Door deze ommekeer in de wed-
strijd was het Loenermark dat dui-
delijk geen genoegen zou nemen
met een gelijkspel. Ratti probeerde
met man en macht te verdedigen
om de wedstrijd tot een goed ein-
de te brengen, maar het was Loe
nermark die 10 minuten voor ein-
de de wedstrijd besliste met de 3-2.
Helaas voor Ratti geen punten,
maar deze wedstrijd bied wel een
mooi toekomstperspectief voor
aankomende wedstrijden.



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 JAAR
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CONTACT

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86
LICHTEIWOORDE: WEEVERS ELIMA, TE L (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28
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FUNBAR : Huphter rockband

EA S 1

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

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

Lochem, Wolters Keukens 22:10 'Diepenheim, Garage Roessink
22:30 * Ateede, 0/cfe Mölle 22:40 * Haarto, Zaal prinsen 22:50 *

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

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

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

VLOOIENMARKT
zondag 24 oktober

van 10.00-17.00 uur

RUURLO
Sporthal 't Rikkenhage

HUUR OOK
EEN KRAAM

Info: REZI
0534331777
06-22 339 401

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bek/eed

met een oersferk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 189.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

Wi'i leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 516 7 8006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS
de Bos Makelaardij og

De andere makelaar
voor uw regio!

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

H deBos

praktijk voor
overgangsklachten

Mevrouw J. la Croix
Verpleegkundige Overgangsconsulente
Tel. 0575- 560381.
Aangesloten bij Care for Women
Veelal ziekenfondsvergoeding
Praktijk in Baak-Zutphen-Doetinchem

\vw\\ .careforwomen ui

V ;
NATUURSTENEN

KEUKENBLADEN IN
DIVERSE KLEUREN
VOOR DE PRIJS VAN

KUNSTSTOF!

SHOWROOM-

KEUKENS MET

KORTINGEN

TOT 60%!

TIJDENS DE
HCI CADEAUMAAND

KEUKEN-
APPARATUUR

VOOR

PRIJZEN!

De actievoorwaarden tijdens onze cadeaumaand vindt u in de showrooms

ZATERDAG

23 OKTOBER

OVENHEERLIJKE

KOOKDEMONSTRATIE

DOOR MIELE

Wastafelmeubel
Maddy

Wit of pergamon
Normaal 2.565,-
NU 1.995,-

SMAKELIJKE

l
I.

Vloertegels
j Gekalibreerd en in

diverse kleuren
40 x 40 cm

Nu voor 33,60

per meter2

... oktober is
Jiet cadeau-
^aancl bij HCI.
3ezoek één
van onze
showrooms en

ofiteer!

Wandtegels
Grootformaat
Gekalibreerd, in div.
kleuren.
33 x 60 / 30 x 45 cm.
Normaal 38,15

Nu 29,9(W

BouwCenter HCI
is dealer van
SEBASTIAN®
infrarood-cabines.

Wastafelmeubel Wandtegels
Vita 20 x 25 cm

Diverse kleuren In 6 kleuren
Nu v.a.

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

GRATIS OPSLAG
VOOR LATERE

LEVERING
Normaal 1.703,- ™ v.a. 12,30 m2 EN BETALING!
Nu U65'"f HCI. Helemaal mijnldëëT

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 - Ampèrestraat 3 - te l .0316523201- TEGELS - SANITAIR

Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl



20 doden per jaar door niet-brandende
fietsverlicnting FietsverUchtingscampagne start

In sommige gebieden voert nog
niet de helft van de fietsers ver-
lichting. Dat leidt tot zo'n 20 do-
den en 400 zwaargewonden per
jaar. Oorzaken en oplossingen.

GEZIEN WORDEN
Over het algemeen blijken fietsers
zich er wel degelijk van bewust als
hun verlichting defect is of zelfs
helemaal ontbreekt. Dat ze zich
daar dan geen zorgen over maken
komt doordat ze redeneren: "Ik
kan hém (de auto) zien dus hij kan
mij ook zien". Maar zelfs in een
stad, met goede straatverlichting,
klopt dat niet. Een fietser zonder
licht valt weg tegen de achter-
grond en wordt door de automobi-
list over het hoofd gezien. Tenzij
die fietser in de koplampbundel
van de auto verschijnt, maar dan
is het meestal al te laat.

IN GROEPEN NOG MINDER
VERLICHTING
Het blijkt dat fietsers die in groeps-
verband rijden nog minder vaak
verlichting voeren. Vaak zijn dat
kinderen en jongeren op weg naar
school. Dat is toch al een kwetsba-

re groep verkeersdeelnemers, van
wie het nu juist extra belangrijk is
dat ze gezien worden in het ver-
keer. Ouders kunnen daar het
hunne aan bijdragen.

FIETSVERLICHTING
De kwaliteit van fietsverlichting
heeft lange tijd veel te wensen
overgelaten. Dynamo's gaven het
op, lampjes brandden door, en dra-
den braken of raakten los. Eigen-
lijk geen wonder dus dat veel men-
sen zonder licht reden, zeker als ze
het nut ervan niet zo inzien. Maar
tegenwoordig is er aanmerkelijk
betere en betrouwbaarder verlich-
ting verkrijgbaar. Adviezen daaro-
ver zijn te vinden op www.fietsers-
bond.nl (Mik op "Vraagbaak').

CONTROLES EN LANDELIJKE
CAMPAGNE
Goed werkende fietsverlichting is
dus noodzaak, vooral om gezien te
worden en goede fietsverlichting
is tegenwoordig ook te krijgen.
Wie desondanks nog zonder licht
op zijn fiets rijdt loopt dit najaar
een goede kans tegen de lamp te
lopen: de politie let dan extra op

Olympische kampioene Leon-
tien Zijlaard-van Moorsel open-
de op 14 oktober de rietsver-
lichtingscampagne 'licht aan!
Daar kun je mee thuiskomen'.
De campagne loopt door tot 15
december. Met lokale acties in
de provincie beoogt het ROVG
het aantal verkeersslachtoffers
dat jaarlijks valt door het rij-
den zonder licht op de fiets,
terug te brengen.

In de campagne gaan voorlich-
ting en handhaving (controles
door de politie) hand in hand.
Eerst wordt de jeugd gewezen op
de noodzaak van fietsverlichting,
vervolgens is de politie aan zet.
Door heel Gelderland, ook in de
omgeving van scholen voor voort-
gezet onderwijs, vinden controles
plaats.

SCHOLEN
Alle Gelderse scholen voor het
Voortgezet Onderwijs konden

fietsverlichting. In het kader van
de landelijke campagne 'Licht aan,
daar kun je mee thuiskomen' (surf

gratis leaflets 'Wat heb ik nou aan
mijn fiets hangen?' bestellen bij
het Regionaal Orgaan Verkeers-
veiligheid Gelderland. Tientallen
hebben de leaflets aangevraagd
om deze te verspreiden onder de
leerlingen en posters om deze in
fietsenstallingen bijvoorbeeld op
te hangen. De leaflet geeft bondi-
ge informatie over het belang van
fietsverlichting en de bestaande
regelgeving.

POLITIECONTROLES
De Gelderse politie houdt fietsver-
lichtingscontroles rond scholen
voor het Voortgezet Onderwijs.
Bij juiste voering van fietsverlich-
ting ontvangt men als beloning
een sleutelhanger met lampje.
Ook deelt de politie kaarten 'Fiets
voor Niets' uit aan mensen die
goede verlichting op hun fiets
hebben. Als men de kaart invult
en opstuurt, maakt men kans op
één van de 15 fietsen die beschik-
baar zijn.

naar www.daarkunjemeethuisko-
men.nl) wordt er een wedstrijd ge
houden. Fietsers die hun verlich-

Wie nog rondrijdt op een fiets
met slecht of helemaal geen licht,
loopt kans op een bekeuring van
€ 20,-.

HELFT AANTAL FIETSERS
GEEN VERLICHTING
De campagne wordt gevoerd in de
periode half oktober - half decem-
ber omdat het gebruik van ver-
lichting juist in deze donkere
maanden extra belangrijk is. Jaar-
lijks komen gemiddeld 45 fietsers
- waaronder veel tieners - om het
leven bij verkeersongevallen in
het duister en het donker. Daarbij
worden gemiddeld 500 ernstig ge
wonden in het ziekenhuis opge
nomen.
Algemeen kan worden gesteld dat
de helft van het aantal fietsers in
de duisternis geen verlichting
heeft.

LICHT AAN! DAAR KUN JE
MEE THUISKOMEN.

ting in orde hebben kunnen prij-
zen winnen zoals fietsen en zelfs
een reis naar de 'lichtstad' Parijs.

Jubileumoptreden The Jibs
bij De Keizerskroon

De onverwoestbare en vitale six-
ties coverband The Jibs treden
vrijdagavond 22 oktober op bij
café-restaurant De Keizers-
kroon.

The Jibs bestaan dit jaar veertig
jaar. In het kader van dit jubileum
verzorgen The Jibs op uitnodiging
van Ruurlo_rs Lou Banda en zijn
dochter Ilse van Tuil-Banda, die sa-
men met Geert van Tuil de scepter
zwaait bij De Keizerskroon, een ju-
bileum optreden in Ruurlo.

Wie het repertoire van de van oor-
sprong Doesburgse groep van van-
daag bekijkt merkt dat de Rolling

Stones en Them nog steeds de
overhand hebben. En dat zal ook
niet veranderen. The Jibs spelen
nu wel veel rijper en vetter dan
vroeger. En ook is de band niet vies
van eigen interpretaties en impro-
visaties. Maar Miei Groothedde (gi-
taar), Ernst Wernicke (bas), G_ Klap
(gitaar), Wil Elissen (drums) en
Willem van Dooren (zang) zullen
nooit op de automatische piloot
spelen. Elke keer weer is het optre
den van het vijftal verrassend en
steeds voelen de muzikanten nog
de spanning voor een optreden.
Geen enkel optreden is daardoor
hetzelfde. "The Jibs willen de jaren
zestig band blijven zoals die in

1964 werd opgericht. Dat zouden
de fans ook niet leuk vinden", zo
verklaart Lou Banda die als gebo-
ren Doesburger veertig jaar gele
den bij de oprichting van de The
Jibs betrokken was. Lou Banda en
Ilse van Tuil volgen bijna alle op-
tredens van The Jibs van zeer nabij.
Na twee eerdere succesvolle optre
dens zijn The Jibs vrijdagavond
voor de derde maal te horen en te
zien bij De Keizerskroon. Het
wordt een re_nie, een feest, met fa-
voriete nummers van de muzikan-
ten als 'I need you', "You can't alwa-
ys get what you want', 'Route 66',
You really got me' en 'Bring it on
home to me'.

Sldfit bij Strada Sports
Het skiseizoen komt er weer aan!
Een goede en gedegen voorberei-
ding is van groot belang en hier be
gint de voorpret vaak ook al. Behal-
ve de reguliere zaken die hierbij
horen is een goede lichamelijk

voorbereidingen ook van groot be
lang. Dit vermindert immers de
kans op blessures en lichamelijk
letsel tijdens de wintersport. Niks
is vervelender dan het vervroegd
af moeten breken van de winter-

sportvakantie door een blessure
die eigenlijk voorkomen had kun-
nen worden. Daarom hebben wij
een speciaal skifit-programma op-
gesteld. Bij dit programma, dat be-
staat uit 2 delen, wordt uw li-

chaam voorbereid op de belasting
die het te verduren krijgt bij het
skiën of snowboarden. De les be
staat uit 2 delen, te weten een
groeps- en een individueel gedeel-
te. De groepstraining vindt elke
woensdag van 21.00 tot 21.30
plaats onder begeleiding van onze
instructrice. Voor of na de les kunt
u het individuele trainingspro-
gramma afwerken. De kosten voor
deze cursus bedragen voor niet-le
den € 20,00 per maand. Voor Ie
den is deze cursus bij het abonne
ment inbegrepen. De eerste les
staat gepland voor woensdag 27
oktober. U kunt net zo lang mee
doen als u zelf nodig acht. Voor
meer informatie en aanmelding
kunt u langskomen bij ons cen-
trum of telefonisch contact opne
men met één van onze medewer-
kers via telnr. 0575-554091.

KIDSAEROBICS
BIJ STRADA SPORTS
Beweging is erg belangrijk. Dit

geldt natuurlijk voor alle leeftij-
den, dus ook voor kinderen. Om
beweging leuk te maken voor kin-
deren starten wij met kidsaero-
bics. De lessen zijn voor kinderen
vanaf 6 jaar. Tijdens deze lessen Ie
ren ze leuke pasjes en dansjes die
ze bijvoorbeeld op t.v. zien. Dit al-
lemaal onder begeleiding van een
instructrice en op hippe muziek.
Op deze manier krijgen ze én be
weging én gebeurt het op een ma-
nier die ze leuk vinden. Want hoe
veel kinderen staan er wel niet
voor de spiegel te oefenen om net
zo te kunnen dansen als Britney
Spears, Justin Timberlake of K3?
Kosten voor de kidsaerobics bedra-
gen € 10,00 per maand. De lessen
zijn elke donderdag van 18.00 tot
18.45. Bij voldoende animo starten
de lessen donderdag 28 oktober.
Voor meer info en aanmelding
kunt u langskomen bij ons cen-
trum of telefonisch contact opne
men met één van onze medewer-
kers via telnr. (0575) 55 40 91.

Leden Univé Oost
ontvangen premiegeld retour
Binnenkort keert Univé Verze-
keringen 16,8 miljoen euro uit
aan ruim 458.000 verzekerden;
dit bedrag is ruim l miljoen
meer dan vorig jaar. Elk jaar
geeft de totaalverzekeraar een
premiekorting aan haar leden-
verzekerden. Deze korting kun-
nen de leden verdienen met het
zogenoemde Premie Voordeel
Plan (PVP). Als coöperatieve ver-
zekeraar werkt Univé zonder
winstoogmerk. Haar leden pro-
fiteren van de winst van de ver-
zekeraar.

"Het afgelopen jaar hebben we,
ondanks de stagnatie in de eco-
nomie, meer klanten mogen ver-
zekeren", aldus dhr. GJ. Vruwink,
directeur van Univé Oost. "Vaak
sluiten mensen bovendien meer-
dere verzekeringen af.

Hierdoor hebben we de stijgende
lijn voort kunnen zetten, zodat we
dit jaar nog meer premiegeld aan
onze leden teruggeven. Wanneer
iemand meerdere verzekeringen
bij ons afsluit, hebben wij minder
administratiekosten. Dat belonen
wij met een kortingspercentage op
onze premies."

OPLOPENDE KORTING
Volgens het principe 'hoe meer
verzekeringen, hoe hoger de kor-
ting' varieert het kortingsbedrag
per verzekerde. De teruggave vari-
eert van 3% tot maximaal 15% van
het totaal aan betaalde premies,
afhankelijk van het aantal afgeslo-
ten verzekeringen. De peildatum
is 30 juni 2004. Verzekerden krij-
gen hun bedrag eind oktober auto-
matisch op hun bank- of giroreke
ning gestort.

WINSTUITKERING
Naast de pakketkorting kent Univé
Oost voor alle verzekerden met een
brand- en/ of inboedelverzekering
bij een voldoende positief financi-
eel resultaat een winstuitkering.
Dhr. Vruwink: "Dit jaar hebben we
aan onze leden-verzekerden met
een brand-/inboedelverzekering
aan winstuitkering 20% van de be
taalde brandpremie terug betaald.
Hiermee laten we heel concreet
zien wat we bedoelen met ons mot-
to: daar plukt u de vruchten van."
Belangstellenden kunnen voor
meer informatie contact opnemen
met directeur G.J. Vruwink van
Univé Oost, Burg. de Beaufortplein
13 te Markelo, tel. (0547) 36 70 00.
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PLUS Kogelman
Borculoseweg 1, 7261 BG Ruurio

453552, Fax. 0573 - 451814

PLUS Opgeteld de beste!



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

Mona
Schepijs
Diverse smaken.
Beker 650 ml.

Met Mona schepijs kun je

lekker meteen aanvallen!"

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

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

Coburgerham
100 gram

Witlof
500 gram

49
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Campina
Slagroomvla
Chocolade of vanille.
Pak 1 liter

99
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

BESTSELLER!
G O E D K O P E R

Biefstuk
500 gram

Amstel
Pils
Tray 24 blikjes a 50 cl.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Met PLUS nu voor slechts €3.50 een dagje uit!•»*

•*- ï**»ï:

PLUS
Sinaas-
appelsap
Pak1 lit

PLUS
Doperwten
extra fijn of
doperwten/
wortelen
extra fijn
Blik 400 gram

U ontvangt een
Dagje-uit-zegel bij ruim 600
PLUS huismerk producten!

45

PLUS
Ontbijtkoek
Gesneden of ongesneden,
volkoren gesneden
of kandijkoek.
Pak 350-500 gram
JW95JLW

PLUS -
Ragout
Champignon, kalfs,
kippen of rundvlees.
Blik 400 gram

DUIZENDEN PRODUCTEN
IN PRIJS OMLAAG!

Als „evola van de prijsverlagingen van ons huismerk kan bovenynoemnV prijs inmiddels la.,er zijn. Uw voordeel is in werkelijkheid dus nog groter!

OM t|UVC!
PLUS Kogelman

Borculoseweg 1, 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552, Fax. 0573 - 451814

www.plussupermarkt.nl

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

43/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
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