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Overname advertenties berichten verboden

Actiecomité Zutphenseweg:
"Wij pikken passieve houding
gemeentebestuur niet
Aanwonenden aan de Zutphenseweg en de Voornekamp hebben burgemeester Kamerling
van Vorden in november een
petitie aangeboden. Deze petitie
ging inhoudelijk in op de
onveilige verkeerssituatie aan
de Zutphenseweg in Vorden.
Toenemende overlast van vrachtverkeer, verkeerslawaai, bovenmatige hoge snelheden en een sterk
toegenomen aantal verkeersbewe
gingen per etmaal doet de aanwonenden vaststellen dat de leefbaarheid en de veiligheid aan en op de
Zutphenseweg en haar directe
omgeving sterk is afgenomen.
Ook werd in die petitie beoogd dat
ook in het verleden aan het college
van B&W, aan de gemeenteraad en
de politieke partijen vanuit diverse
comité's en werkgroepen aanbeve
lingen, adviezen en protesten zijn
gezonden, echter zonder het be
oogde resultaat. Dat er toen een
actiecomité werd opgericht had te
maken met het feit dat de aanwonenden niet langer accepteerden
dat er van de zijde van de gemeente
geen structurele maatregelen
worden genomen t.a.v. de toegenomen verkeersoverlast. "Wij
ervaren dat de gemeente hier een
passieve rol vervult die niet langer
acceptabel. Hetzelfde geldt voor de
politieke partijen, terwijl er van de
zijde van de politie onvoldoende
wordt gecontroleerd op de verkeersveiligheid en het milieu", aldus
een citaat uit de petitie.
Marcel Bugter (namens het actie
comité): "Wij hebben inmiddels

een brief van de gemeente ontvangen waarin staat "dat de behande
ling enige tijd in beslag zal
nemen". Verder dat er met name
s' nachts intensiever op doorgaand
vrachtverkeer zal worden gecontroleerd, maar verder weinig
concreets. In uitvoerende zin hebben wij daar niets van gemerkt.
Van de politie hebben wij geen
reactie ondervonden, dus hebben
wij contact met hen gezocht. Het
was moeilijk om een afspraak te
maken met de verantwoordelijke
korpschef mevrouw Sylvia Hofman. Uiteindelijk werden wij
doorverwezen naar teamchef
Hans Croes.
Actie voeren
Wij stellen vast, dat de ernst van
de inhoud van de petitie door zowel de gemeente, als de politie en
de politiek (overigens heeft de
plaatselijke WD wel gereageerd)
wordt onderschat. Wij hebben het
gemeentebestuur inmiddels laten
weten dat wij het niet meer pikken en dat wij in de ruimste zin
van het woord, actie gaan voeren.
Dit zal op vele fronten merkbaar
zijn", aldus Marcel Bugter.
"Onze activiteiten zullen onder
meer inhouden dat wij zelf op
meerdere momenten per dag/per
week verkeerscontroles zullen
houden. In de week van 11 t/m 15
december hebben wij het doorgaande vrachtverkeer op haar be
stemming gecontroleerd. ledere
ochtend vond er tussen 4.00- 8.00
uur een controle plaats op het
vrachtverkeer. 18,6 procent van

het vrachtverkeer was geen be
stemmingsverkeer en had dus via de
rondweg om Vorden moeten rijden.
De namen en kentekens van deze
auto's zijn bij ons bekend. Deze informatie wordt doorgespeeld aan
de eigenaar van de vrachtauto, de
politie en de gemeente. Verder zullen wij, al dan niet in samenwerking met de politie, snelheidscontroles houden, het tellen van het
aantal verkeersbewegingen op
meerder momenten, andere verkeersremmende maatregelen en
zullen wij ook spandoeken, borden
e.d plaatsen.
Voorts zijn er oriënterende contacten met de provincie Gelderland
ten aanzien van de verantwoorde
lijkheden en bevoegdheden met
betrekking tot de taken van de
politie, snelheidscontroles incidenteel (radar en lasergun) en structureel (flitspalen, waarschuwingsborden "U rijdt te snel") bewegwijzering, ge-en verbodsborden.
Wij eisen op korte termijn dat het
college van B&W in samenspraak
met de gemeeteraad een duidelijk
beleidsplan neerlegt hoe zij denkt
dit verkeersprobleem te gaan oplossen, welke maatregelen zij op
korte termijn denkt te nemen om
de directe verkeersoverlast te lijf te
gaan met als eindresultaat en wij
kunnen dit niet genoeg benadrukken, het verhogen van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de
Zutphenseweg, haar directe omge
ving en in het algemeen, voor Vorden", aldus Marcel Bugter.

Vorden zingt Nieuwjaarsconcert
'Concordia
Aanstaande zondagavond 14 januari is het weer zover. Samen
zingen in de Dorpskerk onder
het motto "Vorden Zingt".

Ook in 2001 zal er regelmatig een
zangdienst worden gehouden met
verzoekliederen en een kort eoverdenking. In april wordt het precies
5 jaar dat er met dit succesvolle
zangevenement is begonnen.
Te zijner tijd zal hier extra aandacht aan worden besteed.
Deze keer zal de kort eoverdenking worden gehouden door ds. D.
Westerneng over het thema:
"Psalm 13".
Het orgel zal weer worden be
speeld door dhr. W. Kuipers uit
Apeldoorn. Hij zal vooraf al een
aantal fraaie liederen ten gehore
brengen.
Na afloop is er gelegenheid om na
te praten onder het genot van koffie en thee.
Wie op deze avond komen wil
maar vervoer nodig heeft, kan bellen met Gerry Groot Roessink (tel.
55 28 09) of alma Heijenk (tel. 55
10 87). Ook kan men hier terecht
voor het aanvragen van nieuwe
verzoekliederen.
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Traditiegetrouw hield de muziekvereniging
'Concordia"
zondag jongstleden in het
Dorpscentrum het nieuwjaarsconcert.
Nadat ter overdenking het nummer uren, dagen, maanden, jaren
werd gespeeld, kon voorzitter Peter Kraayeveld een volle zaal be
groeten.Onder aankondiging van
lady-speaker Sandra Oonk vervolgde het orkest met een viertal concertnummers. Met name in de
stukken Slavia en Singapura konden de muzikanten onder leiding
van Hugo Klein Severt laten horen
dat niet voor niets is gerepeteerd!
De drumband onder leiding van
Bert Lamers had zich ook terdege
voorbereid. Er werden vier nummers ten gehore gebracht, waarbij
in de laatste twee "To the Roots"
en "Back to Bozzio" allerlei stijlen
werden gehoord zoals disco en
soul. De slotpartij werd gespeeld
door Richard Meyer.
Het thema na de pauze was filmmuziek. "Dances withe the wolves", "Out of Africa" , James Bond

en " You'll be in my heart" (Tarzan)
gingen er in als koek. Alvorens het
slotnummer Radetzky March
werd gespeeld, kon voorzitter
Kraayenveld trots mededelen dat
"Concordia" een subsidietoezegging van het Anjerfonds heeft ontvangen. Vervolgens ging het doek
op en stond er een hagelnieuw
drumstel op het toneel. Slagwerker Gerjan Raanys liet met een
spetterende solo horen hoe dit instrument kan klinken.
Aangezien de oliebollenactie in
december j.l. vanwege een sterfgeval niet kon doorgaan, heeft het
bestuur van "Concordia" laten we
ten dat deze actie op 2 en 3 februari wordt gehouden, waarbij men
hoopt op de medewerking van de
Vordense bevolking. "Concordia"
heeft nog een aantal nieuwe instrumenten op haar verlanglijstje
staan.
De opbrengst van de oliebollenactie is bestemd om een deel van die
wensen te vervullen, zodat tijdens
de uitvoering op 12 mei een aantal
van deze nieuwe instrumenten
kan worden gepresenteerd.

Peuterspeelzaal
"Ot en Sien" te klein
Deze week start de peuterspeelzaal
"Ot en Sien" met een extra groep.
Het kleine gebouwtje op het Jebbink heeft daarvoor geen ruimte.
Een oudere groep peuters zal daarom tijdelijk gebruik maken van een
kleuterlokaal in "Het Hoge". Er is al
eens eerder van deze noodgreep ge
bruik gemaakt. Ook al is dit geen
structurele oplossing, ouders zijn
in ieder geval dolblij dat hun kind
tenminste een plaatsje heeft. Momenteel wordt hard gewerkt aan

een meer definitieve oplossing. Zo
leek het noodlokaal dat door de ge
meente Vorden werd aangeboden,
een oplossing. Deze zou zo ge
plaatst kunnen worden dat de huidige hal de twee lokalen verbindt.
Tot teleurstelling van de leiding
van "Ot en Sien" moet hierover nog
verder onderhandeld worden. Misschien, zo hoopt de leiding, doen
zich nog andere mogelijkheden
voor om het huisvestingsprobleem
eindelijk uit de wereld te helpen.

Een Mitsubishi van De Eme
is om van weg te dromen.

•&*'

U kent de fraaie Mitsubishi-modellen
ongetwijfeld. Stijlvol, perfecte techniek, soed af3ewerkt, maar bovenal
mooi om te zien en in te rijden. Bij
De Eme vertellen ze u er alles over.
We heten u van harte welkom.

de Eme
De Stoven 23a, Zutphen
Tel. (0575) 526 590

BEZOEK ONS OOK OP INTERNET: WWW.DE-EME.NL

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. M. Beitier; 19.00 uur Zangdienst in de
NH Kerk. "Vorden zingt". Voorganger ds. D. Westerneng.
Kapel de Wildenborch
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. H. Westerink.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. S. Gerbrandy, Zutphen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng. (viering HA, alleen
in de morgendienst; 19.00 uur Zangdienst in de NH Kerk. "Vorden
zingt". Voorganger ds. D. Westerneng.
R.K. kerk Vorden
Zondag 14 januari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 januari 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 14 januari 10.00 uur Woord- en Communieviering.
Weekendwacht pastores
14-15 januari past. F. Hogenelst, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.
Weekenddienst huisartsen
13-14 januari dhr. Dagevos, Het Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Tandartsen
13-14 januari D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten Contactjes
Streekziekenhuis Het SpittaaL Qoyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijksvaii 15,00-15.45 en 18.45-19,30
uur. Kinderafdeling 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
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15,45 uur.
Brandweer 112. b.g.g, tel. 0570-634340.
Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.
Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-1800 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17,45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.
Diëtiste/nat u u rgeneeskuiidige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9,30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor drie
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Opruiming Wereldwinkel.
Alle kleden, tassen en manden
25% korting!
• Te huur: gemeubileerde
woonruimte met 2 slaapkamers in het buitengebied van
Vorden tot 28 april 2001. Tel.
0575-556680

dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12,00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar, Tel. 0575/452020.

klein

• Wij zoeken een zelfstandige, huishoudelijke hulp voor
ca. 10 uur per week in Vorden.
Werktijden in overleg. Inlichtingen bij Joke van KranenburgCribbelier, tel. 554066 (werk),
• Let op! Voortaan gaan we tel 553151 's avonds (privé)
om 10 uur open. Zaterdags
• Plezier met judo. Elke
ook tussen de middag open.
maandag: 15.50-16.40 uur 6
Wereldwinkel Vorden
t/m 8 jaar; 16.40-17.35 uur 9
t/m 11 jaar; 17.35-18.30 uur 12
• Gezocht! Jong werkend stel
jaar en ouder. Gratis proefles,
zoekt per medio januari voor
judopakken aanwezig. Sportdoor de weeks een lieve,
en gezondheidsstudio Vorden,
zorgzame, niet rokende kinBurg. Galleestraat 67a, tel.
deroppas voor hun tweeling
0575-554091, 0543-517467
van ± 10 mnd oud. Invulling
hiervan bespreekbaar. Voor re• Sander (3 maand en slaapt
acties bel 0575-572560 na
veel): "ik zoek een lieve op18.00 uur
pas bij mij thuis voor de
• Stem af op streekradio Ach- di/wo/do (overdag). Die mijn
pasgeboren handjes iets verterhoek FM elke donderdag
trouwds wil geven en die te'van 20.00-22.00 uur. Egerlanvens mijn papa en mama een
der muziek; woensdag van
handje wil helpen. Wij wonen
21.00-22.00 uur. Achterhoek
lekker vrij in Vorden; 5 km van
FM klassiek. Vorden Fm 105.4
het centrum. 0575-556380.
kabel 87.5; Ruurlo Fm 107.1 kaVraag naar papa of mama"
bel 87.5

• Jong gezin zoekt: woonruimte (huur of koop) in het
buitengebied Vorden, Ruurlo,
Zelhem of Hengelo (Gld.).
Graag met mogelijkheid voor
het houden van een paard. Bereid tot verlenen van hand- en
spandiensten. Telefoon 0575552201
• De Stichting Veiling Commissie Vorden vraagt: goederen voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673

• Te koop: schaatsen 1 paar
lage noren Zandstra, 1 x gebruikt, met beschermers, maat
42 f 100,-; 1 paar noren, Viking, maat 41 f 50,-. Tel. 0575552860
• Kerstversiering gesneuveld? Koop nu voor komende
kerst. Alle kerstartikelen 25%
korting. Wereldwinkel Vorden

Bespaar
betaal*
nu Contact
* Betalen voor 13 januari

Bistro
de Rotonde
maandaq l 5 januari
maandag
van l 7.OO - 19.OO uur

095

Vikorn
4OO gram nu voor

vraag naar de folder
in de winkel

Echte Bakker
VAN ASSELT
Er kan er maar één de echte rijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

De woonwinkel
van Warnsveld
ruimt op!

Kortingen
tot 60%
• glas • aardewerk
• dekens • kussens • neksteun
• dekbedovertrekken
en nog veel meer
Interieuradviseur
dn woonwinkel nn Warnmld

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

Rijksstraatweg 39
Warnsveld
Tel. 0575-526132

VITAMINEWEKEN!
Salustiana's
1 5 voor

Rode grape fruit
8 stuks

Vitaminetas
per stuk

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

i:

Bel en win een
step met Vikorn

500 gram

Normale openingstijden vanaf 16 januari:
maandag gesloten
dinsdag van 17.00 tot 22.00 uur
woensdag t/m zondag
van 12.00 tot 22.00 uur

5

lief multivftaminebrood

Spruiten

IEDEREEN
VAN HARTE WELKOM

_JSO

nu W voor mmm

Kerkstraat 3 • Vorden
Telefoon 0575-551519

Open huis

11.

50

klein

• Verhuisd: van Hoetinkhof
40, Vorden naar De Delle 14,
7251 AJ Vorden. Mevr. Helmink-Straatman, telefoon
552394

• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575572127

ter

Kruimelroom vlaai

• Meldt al uw verenigingsnieuws bij Streekradio Achterhoek FM postbus 115,
7250 AC Vorden. Vorden Fm
105.4 kabel 87.5; Ruurlo Fm
107.1 kabel 87.5

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.

groot

• Aloe Vera producten reinigen uw lichaam. Jannie Nijkamp, Warnsveld, tel. 0575521316 of 553632

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsonenalarmcriiig info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een

Kersenkruimelof appelkruimelvlaai

598 Leek salade
(roerbak- OQQ
098 Vitanova
groente) 400 gram OU O
598 Panklare koolraap << AQ
998
200 gram

500 gram

1 \/O

Aanbiedingen week 2

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Alledrie voor de
gestampte pot

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon

Chiel
HENK -JAN

Radio • Televisie
Satelietsystemen
Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie
Verkoop

30 december 2000
Chiel weegt 3600 gram en is 52 cm lang.

'"=*^

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap

René Smeenk en Esther Oosterink
Beukenlaan 121
7271 JM Borculo

/flffiSm\\ ^4K\

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

..

......... T , 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437
*:•
|
Fax 0575-467652

....

Na een zwangerschapsperiode van bijna 29 weken
zijn wij heel blij met de geboorte van onze dochter

Sanne Joelie
Sanne is geboren op 1 januari 2001 in Nijmegen en
verblijft nu in het ziekenhuis te Zutphen. In overleg
met ons kunt u deze vrolijke dame bezoeken
Wouter Memelink & Desiree van Gorp
Laura t
Het Hoge 25a
7251 XT Vorden
Telefoon 0575-554118

»;

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

rookworsten

Hondenschool
'Klein Weetink'
Velswijk
begint op zaterdag
13 januari met de nieuwe
trainingen.

gemarineerde bief/
baklapjes,700gr.

Inlichtingen en/of opgave

Lucia Mullink 0314-622361
Ap Peters 0314-641436

,

katenspek,

JOHANNA SUSANNA ELISABETH
SLAGER-WIJNAND
WEDUWE VAN J.J. SLAGER

Nu Contact
betalen*
bespaar

op de gezegende leeftijd van 90 jaar.
C.A.W. Gnade-Slager
H.W. Gnade

gebraden
kaasgehakt,
WO gr.

Keurslager

f

€098

100 gr.

<ic

appelvink,

—

WO gr.

Dankbetuiging
"Soms gaat het leven
anders dan verwacht"

Altijd zal
in ons hart blijven.
Uw immense belangstelling, hulp en medeleven na
haar overlijden waren hartverwarmend, ze hebben
ons kracht en troost gegeven.
Langs deze weg willen wij een ieder hiervoor oprecht
bedanken.
Gerrit en Bertha Ruesink
Marian, Sandra en Jeroen

Heden overleed nog vrij plotseling onze zuster,
schoonzuster en tante

Voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na de operatie en het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

HENK LEEMKUIL

WILMA

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

2

89

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

* Betalen voor 13 januari

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
C.A.W. Gnade-Slager
Mozart 8
2681 KL Monster

1

Vlogman

G. Wijnand
A. Wijnand-Rijkee

Eefde, 4 januari 2001
'Het Spijk'

€499

98
^49 ham-preisalade,
t100 gr.
boeren rauwe ham, ^49

100 gr.
Wij hebben afscheid moeten nemen van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

11

00

zeggen wij u bij deze hartelijk dank.
De vele telefoontjes en bezoeken, het overweldigende
aantal kaarten en de grote belangstelling tijdens de
uitvaartdienst hebben ons veel steun en troost gegeven.
M. Leemkuil-ter Haar
Benny en Catrien
Geert en Marian
en kleinkinderen
7261 WK Ruurlo, januari 2001
W. Alexanderlaan 4

Hengelo (Gld.), januari 2001

ALEIDA HERMINA
WESSELINK-WESSELINK
WEDUWE VAN H.J.A. WESSELINK

Leens (Gr): A. Wesselink t
T. Wesselink-Lebbink
Bergen (N.H.):
Vorden:

H.J. Tielrooij-Oortgiesen
J.G. Tielrooij t
R. Eggink-Oortgiesen
H.O. Eggink t

Vorden: A.W. Bargeman
J.L.H. Bargeman-ter Maat
Zutphen:

E. Berenpas-Bargeman
H.J. Berenpas

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
mogen ondervinden bij het overlijden van mijn man en
onze vader

HENKWIGGERS
De vele kaarten, brieven, bezoeken en lieve woorden
zijn voor ons een grote steun geweest in die moeilijke
dagen.
Daarvoor willen wij u van harte dank zeggen.

Neven en nichten
Hengelo (Gld.), 4 januari 2001

Heden is uit onze familiekring weggenomen mijn geliefde schoonzuster en tante

ALEIDA HERMINA
WESSELINK-WESSELINK
op de leeftijd van 89 jaar.
Vorden:

A. Eggink-Wesselink
Neven en nichten

Hengelo (Gld.), 4 januari 2001

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, betuig ik u, mede namens mijn kinderen, langs
deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het onverwachte overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

JAN HENDRIK KUYPERS
JAN

H. Kuypers-Klumpert
Vorden, januari 2001

Familie Wiggers
Vorden, januari 2001
Branden borchweg 8

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden,
/-;
/
Telefoon (0575) 552928

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDEKv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ï
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

B
ïv,

ERGADERINGEN

ULLETIN

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op
woensdag 17 januari 2001 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de agenda staat:
- beleidsverslag sociale zaken 1999.
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
dinsdag 16 januari 2001 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de agenda staat:
- Veilig omgaan en werken met laagspanningsinstallaties en electrische
handgereedschappen in gemeentelijke gebouwen
- Wijziging begroting 2001
- Aanpassing tarieven onroerende zaak belasting
- Aandelen waterbedrij f Gelderland.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert niet.

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

ERGADERING

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 januari 2001 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- veilig omgaan en werken met laagspanningsinstallaties en electrische handgereedschappen in gemeentelijke gebouwen
- beleidsverslag 1999 sociale zaken
- wijziging begroting 2001
- aanpassing tarieven onroerende zaakbelasting
- aandelen waterbedrijf Gelderland.

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

SPREEKRECHT
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur
van belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen. U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering
aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur
donderdag
van 1330 tot 17.30 uur
vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

V

V E I L I G OMGAAN EN WERKEN MET LAAGSPANNINGSINSTALLATIES EN ELECTRISCHE HANDGEREEDSCHAPPEN IN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN
De eisen die de arbeidsomstandighedenwetgeving stelt noodzaken de ge
meente om in het bijzonder voor de technische medewerkers cursussen
te organiseren over hoe om te gaan met laagspanningsinstallaties. Ook
moeten electrische installaties worden doorgemeten en handboeken
worden gemaakt. Samen met Hengelo en Steenderen voert Vorden dit
project uit.
De kosten bedragen voor Vorden f70.000,-.

voorlopig vastgesteld omdat de totale waarde na hertaxatie van alle objecten in de gemeente bij het vaststellen van de verordening nog niet be
kend was.
Zodra de uitkomsten van de hertaxatie bekend zijn zal de raad de de
finitieve tarieven voor 2001 vaststellen.

Ad. C.
De hondenbelasting is afgeschaft.

ERKEERSHINDER DOOR SNOEIEN EN KAPPEN
VAN BOMEN
In verband met het snoeien en kappen van bomen kan het verkeer in de
periode januari tot en met maart 2001 op de volgende wegen hinder ondervinden van kortdurende afsluitingen voor voertuigen, ruiters en ge
leiders van rij- of trekdieren of vee door plaatsing van borden, model Cl
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:
Baakseweg, Bekmansdijk, Bleuminkmaatweg, Boshuisweg, Deldense
weg, Deldensebroekweg, Enkweg, Ganzensteeg, Galgengoorweg, Gazoorweg, Hamelandweg, Hamminkweg, Helderboomsdijk, de Horst, Kostede
weg, Kruisdijk, Lankampweg, Nieuwstad, Rietgerweg, Riethuisweg,
Schoneveldsdijk, Schuttestraat, Stapelbroek, Stationsplein, Tolweg, Vosterweg, Wientjesvoortseweg, Wilmerinkweg en Zutphenseweg.

FSLUITEN

ZANDWEGEN

In verband met opdooi en de doorweekte toestand van enkele zandwegen sluiten burgemeester en wethouders met ingang van dinsdag 2 januari 2001 de volgende wegen tijdelijk af voor voertuigen, ruiters en ge
leiders van rij- of trekdieren of vee:
* de Kiefskampweg;
* de Vosterweg, tussen de Schuttestraat en de Veengoot.

LUITING/OPENSTELLING

BURGERZAKEN

Avondopenstelling:
op 30 januari 2001 is burgerzaken buiten de normale openingstijden ook
van 18.30 - 19.30 uur geopend.
Sluiting:
Op woensdagmiddag 31 januari en op l februari 2001 is burgerzaken ge
sloten in verband met de installatie van nieuwe programmatuur. Op 2
februari kunt u van 10.30 - 11.30 uur terecht voor het aangeven van ge
boorten en overlijden.

'B

OUWAANVRAGEN

Plaats
aanvrager
Lankhorsterstraat 10, WJ.Jolink
Wichmond

inhoud
datum ontvangst
bouwen paar- 19-12-2000
denstal en garage

Dorpsstraat 19,
Wichmond

Vereniging voor plaatsen tijde 20-12-2000
interconfessio lijk leslokaal
neelbasisonderwijs te Wichmond
en Vierakker

Wilhelminalaan 14

S. Eckhardt

de Voornekamp l

Beatrixlaan 20 en 22

veranderen
22-12-2000
woning
LF.M. Besselink bouwen berg- 02-01-2001
ruimte met
carport
J.H.Th, ter Beek vergroten
dakkapellen

02-01-2001

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

BELASTINGVERORDENINGEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf
woensdag 10 januari 2001 voor een ieder bij de sector Middelen (kasteel)
kosteloos ter inzage ligt de:
A. de Verordening afvalstoffenheffing 2001;
B. de Verordening onroerendezaakbelastingen 2001
C. het besluit tot het afschaffen van de hondenbelasting inclusief de ingetrokken Verordening hondenbelasting 1999

Plaats
Deldenseweg l

aanvrager
inhoud
Vereniging Natuur- verbouwen
monumenten
boerderij

De Verordening afvalstoffenheffing 2001, Verordening onroerendezaakbelastingen 2001 en het besluit tot het afschaffen van de hondenbelasting zijn vastgesteld bij besluiten van de raad van de gemeente Vorden
van 19 december 2000.
De besluiten treden in werking met ingang van 18 januari 2001. De be
kendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van de besluiten op
10 januari 2001 in het register "Vastgestelde belastingverordeningen,
aanwijzings- en mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastingen". Iedereen kan op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van de
besluiten.

Kerkstraat 17

bestuur openbare
basisschool
"de Dorpsschool"

bouwen tijde
lijk noodlokaal

Dorpsstraat 16 en 18

B.W Grotenhuys

veranderen en
vergroten winkelgebouw

Ad. A.
In de verordening zijn de tarieven voor het belastingjaar 2001 verlaagd.

Netwerkweg 8

Th. Huntink

bouwen bedrijfsruimte

Ad. B.
In de verordening onroerendezaakbelastingen zijn de tarieven voor 2001

HoetinkhofllS

mw. LD. Gout-Algra vergroten woning

vrijstelling
- overgang
agrarische
naar woondoeleinden
- daglichttoe treding

SLOPEN
plaats
Kostedeweg 8

aanvrager
A.H.M. Bartels

inhoud
geheel slopen drie schuren

Buiten het plan vallen (globaal): de bebouwde kommen van Vorden, Kranenburg en Wichmond, de
percelen Holskampweg 3 en Wildenborchseweg 19, waarvoor recent partiële bestemmingsplannen
zijn vastgesteld en de terreinen van de nog in procedure zijnde plannen Lankhorsterstraat 16
(Arends), Mosselseweg (terrein camping Berenpas) Wientjesvoort en de GSM-mast aan de Ruurloseweg.

KAPPEN
plaats
Ruurloseweg 65

aanvrager
A.M. Rutting

inhoud
vellen 8 iepen

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan hun
college kenbaar maken.

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. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

OORONTWERP BESTEMMINGSPLAN "BUITENGEBIED
2000"
Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van dinsdag 23 januari 2001 tot en met maandag 19 februari 2001, op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) en in de bibliotheek, gedurende de openingstijden ter inzage
ligt het voorontwerp bestemmingsplan:
"BUITENGEBIED 2000 "
Dit plan heeft betrekking op bijna het totale buitengebied van de ge
meente Vorden.

'B ESTEMMINGSPLAN

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot
12.00 uur en woensdagmidddag van 14.00 uur tot 17.00 uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Voorafgaand aan de ter-inzage-legging vindt op maandag 22 janauri 2001, aanvang 20.00 uur een voorlichtingsavond plaats in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de uitvoerige informatie onder de rubriek 'gemeentenieuws' van
het plaatselijk nieuws- en advertentieblad Contact, editie 10 janauri 2001.

B

OUWEN VAN EEN BERGRUIMTE MET CARPORT DE VOORNEKAMP l

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel 8, lid 7 sub b van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid 1992" vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een bergruimte met
carport op het perceel de Voornekamp 1.
Deze vrijstelling maakt een grotere hoogte van het bijgebouw mogelijk.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 11 tot donderdag 25 januari 2001 ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

BUITENGEBIED HENGELO/VORDEN (voorontwerp)

INFORMATIEAVONDEN
HENGELO: DONDERDAG
17 JANUARI 2001, 20.00 UUR
IN ZAAL LANGELER
VORDEN: MAANDAG
22 JANUARI 2001, 20.00 UUR
IN HET DORPSCENTRUM
Ter-inzage-legging voorontwerp-plannen:
Vanaf dinsdag 23 januari tot en
met maandag 19 februari 2001,
gedurende openingstijden ter
gemeente-secretarie en in de
beide bibliotheken.
Nadere informatie:
Gemeente Hengelo
Postbus 100
7255 ZJ Hengelo
Tel. 0575 - 46 15 41
Contactpersoon:
hr. M.Jolink
Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel. 0575 - 55 74 74
Contactpersonen:
hr. H.W. Annevelink/ hr. J. Ditzel
Wat is een bestemmingsplan?
De basis ligt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In een dicht bevolkt land als het onze kan het nu
eenmaal niet meer anders, dan
dat we met elkaar afspraken moe
ten maken over hoe we de be
schikbare grond gebruiken. Deze
afspraken maken we via ruimtelijke plannen. De procedures hoe die
plannen tot stand komen zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) en het Besluit op
de Ruimtelijke Ordening (BRO).
Ook is in de WRO geregeld hoe u
kunt reageren op- een op basis van
die wet door de gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan.
Een bestemmingsplan is één van
de belangrijkste plannen om de
functie van de bebouwde en de
onbebouwde ruimte te regelen. De
gemeente geeft in een bestemmingsplan aan waarvoor gronden
en gebouwen mogen worden ge
bruikt, waar (wat) mag worden ge
bouwd en hoe gronden mogen
worden ingericht. Mogen, want als
een stuk grond bestemd is voor be
drijven, wil dat nog niet zeggen
dat dat stuk dan ook binnen de
kortste keren volgebouwd wordt
met bedrijven. Daar staat tegenover, dat als er voor een bepaald
gebied bijvoorbeeld de bestemming 'Wonen' is vastgelegd, u er
niet zondermeer een winkel mag
beginnen. Het bestemmingsplan
bindt de burgers, maar ook de ge
meente/overheid. U, als burger,
kunt er dus rechten aan ontlenen.

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?
Allereerst bestaat het uit kaarten,
plattegronden, waarop duidelijk
staat voor welke bestemming(en)
het bedoelde gebied mag worden
gebruikt.
Daarbij vinden we dan voorschriften, de spelregels voor het gebied.
Zo wordt per bestemming aange
geven wat, waar en in welke omvang er gebouwd mag worden;
voor welke doeleinden de gronden
en de bebouwing mogen worden
gebruikt, of er een aanlegvergunning nodig is voor werkzaamhe
den, die niet tot het bouwen zijn te
rekenen (b.v. het graven van een
sloot; het bebossen van een perceel of de aanleg van een weg enzovoorts).
Ook is er een toelichting, waarin
de bedoelingen van het plan zijn
aangegeven.
Wanneer krijgt u met het
bestemmingsplan te maken?
De meeste mensen krijgen met
een bestemmingsplan te maken
als ze een bouw- of een aanlegvergunning aanvragen. Voor een
bouw- of een aanlegvergunning
moeten burgemeester en wethouders de aanvraag onder andere
toetsen aan het bestemmingsplan.
Past de aanvraag niet in het be
stemmingsplan, dan moet u er op
rekenen dat de gewenste activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Hetzelfde geldt bij een gewijzigd gebruik van gronden of ge
bouwen.
Kan de gemeente in een bestemmingsplan nu helemaal
zelf bepalen wat wel en wat niet
mag?
In principe gaat het bij bestemmingsplannen inderdaad om de
zogenaamde autonome bevoegdheid van de gemeente. De gemeente moet bij het maken van
een bestemmingsplan echter wélrekening houden met de regels en
de plannen die op Rijksniveau, op
provinciaal niveau en regionaal niveau zijn gemaakt.
Zo is op Rijksniveau bijvoorbeeld
de vierde Nota op de Ruimtelijke
Ordening (en de vierde nota extra
—> VINEX) verschenen, naast structuurschema's, als dat voor de groe
ne ruimte. Inmiddels heeft Minister Pronk de 5e Nota op de Ruimtelijke Ordening al weer in proce
dure gebracht.
Belangrijke provinciale plannen
zijn: het Streekplan Gelderland
1996, het Gelders milieuplan en
het Waterhuishoudingsplan Gelderland. Regionaal kennen we bijvoorbeeld het Gebiedsperspectief
van het waardevol cultuurlandschap (WCL) 'de Graafschap'.
Al deze plannen geven de richting

aan voor het gemeentelijk bestemmingsplan voor het buitengebied.
Soms in grote lijnen, soms ook
heel gedetailleerd, zoals de provinciale normen voor de maximale
oppervlakte van bijgebouwen bij
burgerwoningen in het buitenge
bied (50 tot maximaal 75 m2) en de
maximale inhoudsmaat van woningen in het buitengebied (600
m3).
Andere ontwikkelingen die op het
gebied afkomen of zelfs al spelen
zijn:
- het "Begrenzingenplan de Graafschap, dat onder andere voorziet in de ontwikkeling van een
groot aaneengesloten natuurge
bied in het GrooteVeld. Daarvoor wil men - op vrijwillige basis - 259 ha cultuurgrond in het
Groote Veld verwerven en vervolgens omzetten in natuurge
bied. Ook buiten het Groote Veld
zijn daar in het Begrenzingenplan gebieden voor aangegeven.
- de Reconstructiewet. Deze,
waarschijnlijk per l januari
2002 in werking tredende, wet
zal de basis vormen voor de herinrichting van het platteland.
Bedoeling: integrale aanpak van
problemen op het gebied van ve
terinaire kwetsbaarheid, natuur, landschap, water, milieu,
ruimtelijke kwaliteit, economie
en leefbaarheid.
De Reconstructiewet zal behoorlijk ingrijpen, ook in het buitenge
bied van Hengelo en Vorden.
De gemeentebesturen willen hier
tijdig op inspelen. Zij hebben
reeds zitting genomen in een
streekcommissie en in de Reconstructiecommissie, die begin 2001
al start met het maken van plannen voor het gebied ten oosten van
de IJssel. Met de nieuwe bestemmingsplannen willen de beide ge
meenten, daar waar nodig, al inspelen op deze nieuwe ontwikke
lingen. Anderzijds willen ze met
actuele plannen proberen zelfsturing te geven aan het reconstructieproces.
U ziet, de autonome bevoegdheid
van de gemeente is/wordt door al
deze plannen en regels al behoorlijk ingeperkt. Anderzijds zijn er
nog steeds kansen, waar de ge
meenten Hengelo en Vorden, juist
met deze nieuwe plannen Buitengebied, op in willen spelen.
Hoe komt een bestemmingsplan tot stand? en hoe worden
de doelgroepen/belanghebbenden er bij betrokken?
Een bestemmingsplan voor het
buitengebied is een belangrijk
plan en bovendien zeer omvangrijk. De procedure is dan ook vaak

tijdrovend. Met andere woorden:
het plan komt 'stapje voor stapje'
tot stand.
Voor deze plannen van Hengelo en
Vorden geldt het volgende:
Stap 1:
Rekening houdend met de Rijksen provinciale regelgeving en be
staand beleid van de beide ge
meenten, werd gestart met een be
stuurlijk startdocument, de Nota
van Uitgangspunten. Daarin zijn
de hoofdlijnen/uitgangspunten
van het (beleid voor) de nieuwe be
stemmingsplannen verwoord. De
bestuurlijke behandeling van deze
nota heeft plaatsgevonden, nadat
burgemeester en wethouders een
Klankbordgroep, waarin de diverse doelgroepen in het buitenge
bied zijn vertegenwoordigd, ge
hoord hadden en hun opmerkingen (zoveel mogelijk) waren verwerkt.

groep geraadpleegd.
Door inschakeling van deze Klankbordgroep van belangenorganisaties lijkt er ook een behoorlijk
draagvlak te ontstaan voor de
nieuwe bestemmingsplannen. De
gemeentebesturen van Hengelo en
Vorden hopen uiteraard dat dit
ook tijdens de inspraak tot uitdrukking zal komen!
Wat staat er nu in die voorontwerp-bestemmingsplannen?
In het kort willen wij ingaan op de
belangrijkste bestemmingen in de
plannen.
1. Landbouw/natuur
a. Bestemming
Hengelo kent de indeling Landelijk
gebied l (gedeelten ten westen
van de lijn Kruisbergseweg/Rondweg/Vordenseweg) en Landelijk
gebied II (gebied ten oosten van
genoemde wegen).

Vorden kent (nu nog) de bestemmingen Landelijk gebied I (gloNB: In de Klankbordgroep voor baal: Kern Vierakker en directe
het plan Hengelo/Vorden hebben omgeving). Landelijk gebied II
zitting: het Ministerie van Econo- (praktisch gehele gemeente, met
mische Zaken; het Ministerie van uitzondering van Hackfort en
Landbouw, Natuur en Visserij; Kiefskamp, het Groote Veld en dihet Recreatieschap Achterhoek recte omgeving en Vierakker en dien Liemers; de Recron; de provin- recte omgeving). Landelijk geciale dienst Ruimte, Economie en bied III (Groote Veld en directe
Welzijn; het Servicecentrum Plat- omgeving) en Landelijk gebied IV
telandsontwikkeling Achterhoek (globaal: landgoederen Hackfort,
(SPA); de Inspecteur van de Kiefskamp, Vorden en de WildenRuimtelijke Ordening; de GLTO, borch).
alsmede de lokale vertegenwoor- De gemeente Vorden heeft in het
digingen van diezelfde GLTO; de overleg met de Klankbordgroep al
landinrichtingscommissie Ruil- aangegeven er aan te denken de
verkaveling Hengelo-Zelhem , de bestemmingen Landelijk gebied III
Stichting Gelders particulier en IV samen te voegen. Mede aan
Grondbezit (landgoedeigenaren); de hand van de inspraakreacties
één vertegenwoordiger namens: zal die beslissing genomen worde Vereniging Natuurmonumen- den.
ten, het Gelders Landschap, de
Gelderse Milieufederatie en Landelijk gebied I (Hengelo en
Staatsbosbeheer; de Stichting Mi- Vorden)
lieuwerkgroep 'de Oude IJssel- De nadruk ligt in deze gebieden
streek'; IVN Vorden; de kamer op de (ontwikkelingsmogelijkhe
van Koophandel en het Water- den voor de) landbouw. De landschap Rijn & IJssel.
schappelijke en de natuurwaarden zijn in deze gebieden, relatief
Stap 2:
gezien, van weinig/minder belang.
Vervolgens hebben wij de activiteiten per perceel in het buitenge Landelijk gebied II (Hengelo en
bied geïnventariseerd. Informatie Vorden)
bronnen: Inrichtingen-registratie Het gaat hier om waardevolle
syteem inrichtingen Wet milieu- landschappen. Kenmerken: openbeheer; bedrijvenlijst geldende be heid (b.v. op de esgronden) of juist
stemmingsplan; bouwvergunnin- beslotenheid door veel houtwallen
gen; opname door controlerende en bossen; hoogteverschillen enzoambtenaren, raadplegen bedrij- voorts. De landschappelijke en navenlijst Kamer van Koophandel en- tuurwaarden spelen in dit gebied
zovoorts. Bovendien zijn in beide een belangrijke rol. De landbouw
gemeenten zogenaamde inloopda- vervult een blijvende rol en kan
gen gehouden voor agrariërs over zich in economisch opzicht duur(de vorm en omvang van) het agra- zaam ontwikkelen. Ontwikkelinrisch bouwperceel.
gen, zowel landbouwkundig als
anderszins, moeten passen binnen
Stap 3:
de beoogde natuurdoelstellingen.
Met al deze gegevens is vervolgens
een voorontwerp-bestemmings- Landelijk gebied III en IV (alplan gemaakt.
leen Vorden)
Over deze voorontwerp-bestem- De nadruk ligt in deze gebieden
mingsplannen hebben de gemeen- op de functie natuur. Kenmerken,
tebesturen opnieuw de Klankbord- zoals ook bij landelijk gebied II ge

noemd, zijn ook hier aanwezig,
maar deze gebieden kennen daarnaast ook veel bijzondere planten
en dieren. Het zijn gebieden die in
het provinciale streekplan en het
provinciale waterhuishoudingsplan zijn voorzien van de hoogste
(natuur-)waardering. Agrarische
ontwikkelingen en ontwikkelingen op andere terreinen moeten
passen binnen de natuurdoelstellingen.
b. Regels voor het bouwen
In alle bestemmingen zijn regels
opgenomen die reële mogelijkheden bieden voor de (bestaande) agrarische bedrijven. In landelijk gebied H, III en IV moeten de bedrijven evenwel rekening houden met
de aanwezige natuur- en landschapswaarden. De bebouwingsmogelijkheden zijn daar dan ook
afgestemd op deze waarden. (Bij
wijze van voorbeeld: in afwijking
van de toegestane goothoogte van
6 meter en een hoogte van 10 meter voorgebouwen in Landelijk gebied I en 11 geldt in de Landelijke
gebieden III en IV een goothoogte
van 5 m en een hoogte van 8 meter).
In een aantal op de plankaart aangegeven gebieden dient voor bepaalde activiteiten een aanlegvergunning te worden aangevraagd.
U moet dan denken aan werkzaamheden, die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor natuur en
landschap, zoals het verharden
van paden, of het dempen van sloten. Bij de beoordeling betrekken
burgemeester en wethouders (de
gevolgen voor) bossen, bossen met
natuurwaarde, natuurterreinen,
hydrologische aandachtsgebieden, bodemkundige waarden, geomorfologische- en archeologische
waarden en het behoud van openheid op de esgronden. Deze elementen zijn op bij het plan behorende deelkaarten aangegeven.
Voor elk agrarisch bedrijf is op de
plankaart een zogenaamd agrarisch bouwperceel opgenomen. De
bebouwing moet binnen dat
bouwblok gerealiseerd worden.
Functieverandering.
In het plan is de mogelijkheid opgenomen om via een aparte procedure (vrijstelling dan wel wijziging) vrijkomende agrarische
bouwwerken te benutten en te bestemmen voor niet-agrarische activiteiten. Indien de boer naast zijn
agrarisch bedrijf een ondergeschikte nevenactiviteit wil starten
(b.v. detailhandel in agrarische en
streekeigen producten, een aanhuis- gebonden beroep stalling
van caravans, loonwerkactiviteiten, hoveniersbedrij f, wijnmakerij, groothandel in, of opslag van:
akkerbouwproducten en veevoeders, bloemen en planten, groeten, aardappelen en fruit, hout-en

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

In december 2000 werd het nieuwe gebouw van het VMBO. Het
Beeckland op Het Hoge in Vorden
geopend. Was het toevallig dat dit
gebeurde 50 jaar na het begin van
de school (de toenmalige Christe
lijke Landbouwhuishoudschool)?
Wie herinnert zich hoe primitief
het was.
Zo begon het
Er was een groot lokaal achter de
lagere school op Het Hoge, dat de
'broodschool' werd genoemd.
Daar werd een ambulante landbouwhuishoudcursus gegeven.
Het was nogal behelpen, want waterleiding was er niet. Op het
schoolplein stond een pomp. Een
teil werd volgepompt en binnengezet. Verder waren er kookkastjes
met daartussen een plankje waarop gasstellen of petroleumstellen
stonden. Twee elektrische fornuizen en een kolenkachel maakten

bouwmaterialen) kan volstaan
worden met een vrij stellingsprocedure.
Indien hij zijn agrarische bedrijf
wil beëindigen en een niet-agrarische bedrijf wil starten in zijn
voormalige bedrijfsgebouwen is
daarvoor een planwijziging noodzakelijk.
Afhankelijk van de waardering
van het gebied zijn meer- of minder niet-agrarische activiteiten
toegestaan.
Ook voor de overgang van cultuurnaar natuurterrein kent het plan
een wijzigingsbevoegdheid. Het
moet dan gaan om gronden die in
het Begrenzingenplan zijn aangegeven en burgemeester en wethouders kunnen er eerst gebruik
van maken nadat verwerving door
de Dienst Landelijke Gebieden
(DLG) heeft plaatsgevonden (dit
om de vrijwilligheid te benadrukken; het bestemmingsplan wordt
dus niet als machtsmiddel ingezet om de doelstellingen van het
Begrenzingenplan te realiseren).
De regeling voor bossen, bossen
met natuurwaarden en natuurterreinen zijn opgenomen binnen de
bestemmingen Landelijk gebied I
t/m IV. Behoud, beheer en /of herstel en ontwikkeling van die functies is het uitgangspunt.
2. Woondoeleinden.
a. bestemming
Alle burgerwoningen hebben een
bestemming "Woondoeleinden".
b. Regels voor het bouwen
Nieuwe woningen mogen er in het
buitengebied over het algemeen
niet bijgebouwd worden. Een woning die deel uitmaakt van een oude boerderij waarin de woning en
de stalruimte (de deel) onder één
dak in één gebouw gesitueerd is
mag worden uitgebreid met de oude stalruimte, ongeacht het volume van het totale gebouw. Kleine
vrijstaande woningen mogen worden uitgebreid tot een maximale
inhoud van 600 m3 is bereikt. Aan
bijgebouwen is 75 m2 toegestaan.
Functieverandering:
Net als de agrariërs hebben ook
burgers de mogelijkheid om een
aan-huis-gebonden beroep uit te
oefenen en - via een vrijstelling of
wijzigingsprocedure - een aantal
in het plan genoemde niet-agrarische bedrijfsactiviteiten te starten.
3. Niet-agrarische bedrijven.
a. bestemming
Alle niet-agrarische bedrijven, zoals bijvoorbeeld aannemersbedrijven, hoveniersbedrijven en horecabedrijven zijn in het bestemmingsplan bestemd tot 'Niet-agrarisch
bedrijf. Niet-agrarische bedrijfsactiviteiten die als ondergeschikte
nevenactiviteit worden uitgeoefend bij een agrariër of een burger
de inventaris compleet. Dit alles
op een ruw houten vloer,
Hoe het verder ging
In overleg met de gemeentearchitect werd besloten 4 gootstenen te
maken met daarboven een schapje
waarop een melkbus met een
kraantje kon staan. Deze bussen
werden elke morgen gevuld. Een
nis in de gang, waar kapstokken
waren, werd afgesloten met een
deur. Met wat schappen werd het
een goede bergplaats. Ook werden
4 kasten geplaatst, zodat een hoek
van het lokaal werd afgescheiden,
waar theorieles gegeven kon worden.
In het verenigingsgebouw 'Irene'
op Het Hoge werd naailes gegeven.
Hoe de school ontstond
De voorbereidingen voor deze
landbouwhuishoudschool waren
gedaan door dezelfde commissie
(3 leden van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en 3 leden
van de CBTB), die ook de landbouwschool gesticht had. Ook de
ze school was ongeveer een jaar

hebben een aparte aanduiding ge
kregen op de plankaart.
b. Regels voor het bouwen
Elk bedrijf is opgenomen op een
verzamellijst in het plan. Per bedrijfis daar de (huidige) functie en
het toegelaten aantal m2 bebouwing weergegeven. In principe
heeft elk niet-agrarisch bedrijf een
uitbreidingsmogelijkheid van 10 %
van de thans aanwezige bebouwing gekregen.
4. Campings en zomerhuisjes
a. bestemming
Voorzover voor de betreffende
campings niet al afzonderlijke bestemmingsplannen in procedure
zijn (zoals b.v. in Vorden voor het
bestemmingsplan
'Wientjesvoort'), zijn de grotere campings
(met meer dan 15 kampeermiddelen) in de plannen opgenomen
met de bestemming: 'Verblijfsrecreatie'. De verspreid in het buitengebied liggende zomerhuisjes
zijn positief bestemd en hebben de
bestemming 'Recreatiewoonverblijven' gekregen.
Veelal gaat het bij beide bestemmingen om het vastleggen van de
bestaande ruimtelijke situatie.
b. Regels voor het bouwen
Per camping is een maximale
maat gegeven (uitgedrukt in aantal m2) voor de bebouwing van de
voorzieningen en de dienstwoning
én voor de totale vloeroppervlakte
van de chalets en/of stacaravans.
Deze regeling maakt het ondermeer mogelijk om stacaravans
zonder een verdere procedure te
vervangen door chalets.
De zomerhuisjes mogen een oppervlakte hebben van maximaal
75 m2 en een maximale inhoudsmaat van 300 m3. In veel gevallen
betekent dit dat er nog een (kleine)
uitbreidingsmogelijkheid wordt
geboden.
5. Landgoederen.
a. bestemming
De landgoederen hebben geen
aparte bestemming gekregen,
maar vallen binnen de bestemmingsregeling Landelijk gebied I
t/m IV.
Wel hebben de buitenplaatsen (de
kastelen/landhuizen zelf) een bestemming 'Landhuis' gekregen.
b. Regels voor het bouwen
In feite is alles afgestemd op de bestaande afmetingen van de bebouwing.
Functieverandering:
Binnen de bestemming/bebouwing is voor alle landhuizen een
wijzigingsbevoegdheid, onder een
aantal voorwaarden, opgenomen
voor functies als wonen, kantoor
of atelier (max. 200 m2 per landhuiscomplex), sociaaleducatieve
of religieuze ruimten, restaurant
en theeschenkerij.
daarvoor heel primitief begonnen
in een lokaal aan de Smidsstraat.
Tijdens de voorbereidingen moesten de leerlingen die zich opgege
ven hadden, worden bezocht. Het
was december 1950. Gewapend
met de plattegrond van de 8-kaste
lenroute en de fiets werden deze
bezocht. Het was koud, er lag
sneeuw en het was glad.
Het echte begin
In januari 1951 begon de school
met ruim 20 leerlingen. Leerkrachten werden gecombineerd
met de school van Zelhem. Toen er
in september meer leerlingen
kwamen, moesten er meer lokalen
komen. Het Hervormde catechisatielokaal bij De Wehme en het catechisatielokaal van de Gereformeerde kerk achter de fietsenwinkel van Groot Enzerink bij de oude
kerk. In een noodgeval werd er
zelfs gebruik gemaakt van café De
Zon van Tante Netje.
Gelukkig was de bouw van de
Landbouwschool klaar en mocht
gebruik gemaakt worden van hun
oude lokaal met kantoortje. Het

6. Overige
Het voert te ver om alle bestemmingen onder dit stukje weer te
geven. Uiteraard zijn er nog andere bestemmingen/regelingen,
zoals b.v. voor de wegen, de nutsvoorzieningen, de maneges, de
molens etc.
Op dit moment zijn we toe aan:
Stap 4:
Inspraak en overleg
We schreven al, dat de gemeente
aanvragen om een bouwvergunning toetst aan het bestemmingsplan. Daarom is niet alleen de manier waarop zo'n bestemmingsplan tot stand komt van belang,
maar ook uw recht op inspraak en
de mogelijkheden om te reageren
(bezwaar te maken) in de WRO geregeld.
Iedereen krijgt in de periode van
23 januari tot en met 19 februari aanstaande de gelegenheid het
voorontwerp-bestemmingsplan in
te zien en daarop te reageren (dat
is uw zienswijze kenbaar maken).
Dit laatste bij voorkeur schriftelijk,
maar u kunt uiteraard uw mening
over de plannen (zowel positieve
opmerkingen als eventuele bezwaren) ook mondeling kenbaar maken aan de ambtenaren die u bij
de afdelingen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de
beide gemeenten te woord staan.
Voorafgaand aan de ter inzage legging vindt in beide gemeenten een
informatieavond plaats over het
nieuwe plan. Op woensdag 17 januari in zaal Langeler, voor het
grondgebied van de gemeente
Hengelo en op maandag 22 januari in het Dorpscentrum te Vorden, voor het grondgebied van de
gemeente Vorden.
Tijdens die avonden zal op de
hoofdlijnen van het bestemmingsplan worden ingegaan.
Voor individuele zaken als nadere
informatie over de bestemming
van uw perceel kunt u in het gemeentehuis of de blibliotheek terecht. Daar kan tijdens de informatieavonden niet op worden ingegaan. Uiteraard kunt u daar de
kaarten wel inzien (u kunt al vanaf 19.00 uur in de zaal terecht).
Naast inspraak vindt er ook (verplicht voorgeschreven) overleg
plaats met belangrijke instanties,
zoals provincie, Rijk, waterschap,
nutsbedrijven enzovoorts. Dit ge
beurt nadat de inspraakprocedure
is afgerond, zodat uw reacties al
meegenomen/verwerkt zijn bij dat
overleg en de Rijks- en provinciale
instanties daar ook kennis van
kunnen nemen.

Stap 5:
Officiële ter inzage legging van
het ontwerpbestemmingsplan.
Opnieuw bestaat dan voor u de
mogelijkheid om uw zienswijze
(in dit geval aan de gemeenteraad)
kenbaar te maken.
Het ligt in de bedoeling dat de ge
meenteraden vervolgens (zo moge
lijk nog voor de zomervakantie
2002) het bestemmingsplan vaststellen. De hoeveelheid (en de inhoud van de) reacties speelt hierbij
natuurlijk een belangrijke rol. Zo
ook de resultaten van het overleg
met de diverse instanties. "Last but
not least" zullen ook de ontwikke
lingen rond de Reconstructiewet
naar alle verwachting nog leiden
tot aanpassingen van het plan.
Na de vaststelling volgt stap 6: de
provinciale goedkeuring.
Elk bestemmingsplan moet, voordat het in werking kan treden,
goedgekeurd worden door gedeputeerde staten. Dit college heeft
daarvoor in principe de tijd gedurende 4 (bij bedenkingen 6) maanden na afloop van de ter inzage
legging van het door de gemeente
raad vastgestelde plan.
De tekst maakt al duidelijk dat u,
als u het niet eens bent met de be
slissing van de gemeenteraad op
uw zienswijze, dan wel als de ge
meenteraad het plan gewijzigd
vaststelt en u het met die wijziging niet eens bent, bedenkingen
kunt maken bij Gedeputeerde
staten van Gelderland.
Wat na goedkeuring?
In principe treedt het plan na de
goedkeuring in werking. Het kan
natuurlijk zijn dat u het (ook) met
de beslissing van Gedeputeerde
staten op uw bedenkingen niet
eens bent. Dan bestaat voor u nog
de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om
te voorkomen dat het bestemmingsplan dan al in werking
treedt, kunt u (voor het door u
bestreden deel) dan gelijktijdig
schorsing vragen bij de voorzitter
van die afdeling.
U merkt het al. Er moet nog heel
wat gebeuren voordat de nieuwe
bestemmingsplannen in werking
treden.
Tenslotte
Wij hebben geprobeerd u een
globaal inzicht te geven in de be
doelingen van en bestemmingsplan en de betekenis van de plannen Buitengebied Hengelo/Vorden
in het bijzonder. Aan de gegevens
in deze publicatie kunt u evenwel
geen rechten ontlenen.

Nadat ook dat overleg is afgerond
(kan al met al, volgens de procedureschema 's nog wel een jaar (!)
duren) volgt:

Als u in het gebied woont of
daar belangen heeft, adviseren
wij u het bestemmingsplan in
te komen kijken!!!

was wel oppassen, want de poten
van de stoelen zakten soms door
de vloer.
Ondertussen waren de plannen
voor de nieuwbouw klaar. In 1953
kon men de school betrekken.
Maar al spoedig bleek dat de
school al te klein was. Plannen
voor uitbreiding werden toen al
gemaakt. De verschillende directrices en directeuren van beide
scholen hebben in hun tijd met
verbouwingen te maken gehad. De
scholen hadden toen al een goede
naam dankzij de inzet van leiding
en docenten.

Waarom?
Daarom was het zo jammer dat bij
de opening jl. van de uitbreiding
niets gezegd werd over dit begin.
Immers deze mensen hebben het
fundament gelegd. Verschillende
van hen waren aanwezig, maar
zijn teleurgesteld naar huis ge
gaan. Dit hadden zij niet verdiend,
al waren zij al met al blij, dat zij
anoniem hun steentje hebben mogen bijdragen tot de 'groei en
bloei' van deze school.
M. Berenpas-v.d. Kamp
Mosselseweg l
7251 KT Vorden

Verhuisbericht

3 halen 2 betalen
slim voordeel!

HUGGIES LUIERS

DUBBEL FRISSSS

pak, diverse maten

pak

3 halen ^ 2 betalen

3 halen >• 2 betalen

CM HUISWIJNEN
liter

Installatiebedrijf Wiltink b. v.
is verhuisd!
Doordat het werk en daarmee het personeelsbestand
de laatste jaren dermate is uitgebreid,
moesten wij gaan omzien naar een grotere lokatie
voor al onze werkzaamheden.

AR l EL C O LOR OF ESSENTIAL
navulzaka 2,7 kilo

3 halen + 2 betalen 3 halen ->- 2 betalen

CROKY CHIPS

VERKADE CHOCOLADE

300 gram

200 gram

3 halen ->• 2 betalen

3 halen ->• 2 betalen

PERuSNELFILTERKOFFIE

on KOPSOEP

500 gram

doosje è 3 stuks

Wij hebben dit gevonden
in het voor ons nieuw gebouwde
kantoor, magazijn, werkplaats en showroom!
Ook kunt u hier vanaf heden terecht voor al uw
kleine onderdelen, grote leveringen van materiaal
en het benodigde advies.
Tevens zal medio maart de showroom geheel klaar zijn.

3 halen -*~ 2 betalen 3 halen + 2 betalen

on STROOPWAFELS

ANDY ALLESREINIGER

zak

750 ml

3 halen ->- 2 betalen

3 halen -+• 2 betalen

Nadat de showroom geheel gereed is,
zal het nieuwe pand geopend worden.
In de tussenliggende periode hebben wij dan gelegenheid
een en ander op orde te brengen.

NUTRICIA CHOCOMEL ALLWAYS OF ALLDAYS
1 liter

pak

3 halen >• 2 betalen

3 halen -*- 2 betalen

l SANITAIR

WILINK

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Netwerkweg 4, 7251 KV VORDEN
Tel. 0575-551656 - Fax 0575-552606

Spaar nu voor exclusief

ELEKTRA

LOODGIETERSWERK

Wedgwood porselein!
Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

fN4/%

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205%^

l

GASTOUDERBUREAU DE BLOKKENTOREN
ZOEKT MET SPOED EEN GASTOUDER IN VORDEN
die tegen betaling in eigen huis 3 dagen per week een baby wil opvangen.
Informatie: GOB, telefoon 0575-525100

www.compusystem.nl
KeuzePC
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TopPC uitsluitend topmerken

Ja, daar kijkt u van op, hè? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en
geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.
Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele
schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.
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BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67
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Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99
Opties: 1 5: jnch digitale monidfiF
moriitdt* f 375,-,::1 7
inch digitale rnonttóf f 499i-,;|lP 640:Printer:if 229,-rScahner f ;139,-; cd-branëel
4x4x32 f 225,1 Windovfe 98 geïnstalleerd f 185,-, Windows; ME gefristalleerd f285,_^_—__-_—,-__--^-_- .
Heeft u interesse in één van onze computers, of wilt u weten welk systeem het i
beste bij u past, bel gerust.
Elke zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 08
Biesterveld 1 6 - Bezoek op afspraak
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Nieuwjaarsreceptie brandweer Nieuwe eigenaren
Bistro de Rotonde

Brandweer Vorden rukte vorig
jaar in totaal 50 keer uit. Bijna
de helft van het aantal uitrukken (23) betroffen meldingen
afkomstig van brandmeldinstallaties.
Deze waren in alle gevallen loos.
Er werd 9 keer uitgerukt voor
brand. Enkele bijzondere zijn de
inzet van brandweer Vorden tijdens de vuurwerkramp in Enschede, de assistentie van brandweer
Zutphen bij een brand in een
school aan de Martinetsingel en
de brand bij meubelfabriek Bijenhof.
Er werd 15 keer uitgerukt voor een
hulpverlening waarbij 3 keer sprake was van een ongeval.
Namens het gemeentebestuur
sprak burgemeester Kamerling
zijn waardering uit voor de inzet
van de brandweer. In zijn nieuwjaarstoespraak blikte burgemeester terug op de vuurwerkramp in

Enschede. Een inzet waarbij in totaal 15 leden van het Vordense
korps betrokken zijn geweest.
Wim Bijenhof werd tijdens de
nieuwjaarsreceptie door burgemeester Kamerling gehuldigd in
verband met zijn 30 jarig brandweerjubileum. Robert Visschers en
Mike Bouwmeister slaagden vorig
jaar voor het examen brandwacht
en zijn per l januari 2001 in die
rang bevorderd. Herman Eskes
slaagde voor de module pompbediende.
Rene te Velthuis slaagde voor het
examen onderbrandmeester en is
per l januari bevorderd tot bevelvoerder. Jan Jansen is bevorderd
tot brandmeester en is tevens benoemd als plaatsvervanger van de
groepscommandant.
Groepscommandant Bennie Hekkelman slaagde vorig jaar voor het
diploma adjunct hoofdbrandmeester.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie namen Gerard Beek en Gerrit van
Zeeburg afscheid van de brandweer. Namens het gemeentebestuur kregen zij uit handen van de
burgemeester een attentie als
dank voor hun inzet gedurende al
die j aren.
Hun plek wordt ingenomen door
Ronald Jansen en Fred Bosvelt die
als nieuwe leden verwelkomd zijn.
Bertus Maalderink is per l januari
gestopt als beheerder van de kantine van de brandweer. Na zijn aktieve brandweerloopbaan verzorgde Bertus bijna 15 jaar lang de inwendige brandweermens.
Niet alleen tijdens de oefenavonden, maar ook tijdens en na de inzetten stond Bertus met de koffie
klaar. Iets dat door z'n brandweercollega's altijd bijzonder werd ge
waardeerd. De aktiviteitencommissie overhandigde Bertus daarom een passend kado voor zijn jarenlange goede zorgen.

Vanaf 2 januari jl. mogen Thomas
Kniewallner en Wendie Vrieler
zich de nieuwe eigenaren noemen
van Bistro de Rotonde.
Deze week gaat men in het restaurant aan het werk. Men wil er een
bistro van maken. Grote verbouwingen komen er niet, wel wil
men de bar weer als bar laten
functioneren en de kaart wil men
ook wat anders opzetten. Voorts

De traditionele nieuwjaarswandeling van het Wereld Natuur
Fonds (WNF) zal dit jaar op zondagmiddag 14 januari aanstaande plaatsvinden op het
landgoed Dorth dat gelegen is
tussen Gorssel en Bathmen.

onze streken afgezakt om te overwinteren en planten doen alle mogelijke moeite om de barre tijd
zonder kleerscheuren door te komen. Wie meeloopt met de wandeling over dit bijzonder fraaie
landgoed, zal daarvan fraaie voorbeelden te zien krijgen.

Veel mensen denken dat wanneer
de natuur in winterrust verkeert,
er dan ook niets te beleven is. Niets
is minder waar: de dieren die normaliter elders verblijven, zijn naar

Natuurlijk zal een ervaren natuurgids niet alleen vertellen over het
natuurgebeuren op dit landgoed,
maar ook haar bijzondere historie

aantippen'. Dit heeft te maken met
de ligging aan de grens van het
voormalige hertogdom Gelre met
het Oversticht.
De wandeling start bij de parkeerplaats van Dorth nabij de Kasteelweg. Aan de deelnemers wordt een
bescheiden bijdrage gevraagd.
Voor eventuele info kan men te
recht bij Job Teeuwen, Velhorst l,
Lochem, telefoon 0575^31198 in
de avonduren.

Ook wil men starten met een afhaal menukaart. Op maandag 15
januari houdt men openhuis
waarna men vanaf dinsdag 16 januari is geopend (zie advertentie).

Na twee jaar weer
ijspret in Vorden

Voor het eerst in twee jaar is er
weer geschaatst op de ijsbaan
in Vorden. Dit tot groot plezier
van het bestuur van de ijsvereniging welke afgelopen zomer
druk in de weer is geweest met
de onderhoudswerkzaamheden
rondom de baan aan Het Hoge.

Nieuwjaarswandeling WNF

wil men het kinderrestaurant sluiten en van de ruimte een huiselijke herenkamer maken. Een ruimte waar men met kleine groepen
apart kan zitten voor b.v. vergade
ringen, etc.

Na de eerste voorspellingen voor
de kerst is de baan onder water ge
zet. De vurige wens van het be
stuur om op Tweede Kerstdag te
kunnen openen, is niet vervuld.
Doch woensdag 27 december was
het eindelijk zover. De Vordense
jeugd heeft zich en masse vermaakt zowel op de baan alsook in

de kantine met warme chocolade
melk. Vijf dagen lang tot en met
oudejaarsdag heeft de pret ge
duurd voordat de dooi inviel.
Bij de ijsvereniging is men zeer
verheugd om het jaar 2000 op de
ze manier te kunnen afsluiten. De
abonnementhouders hebben nu
reeds ruimschoots de gelegenheid
gehad de baan te bezoeken terwijl
het schaatsseizoen nog niet is afgelopen. Indien 'koning winter'
meewerkt en de baan dit seizoen
nogmaals kan worden opengesteld, wordt dit onder meer aange
geven bij Freewheel of men kan
het merken aan de verlichting en
de muziek op de baan.

WEEKBLAD CONTACT
Je KUNT EK NIET OMHEEN

wff
VORDEN

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

STICHTING
W E LZ IJ N
OUDEREN

geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek

Gratis kennismaken met de Open
Tafel in Vorden in De Wehme. Zie
artikel elders in dit blad.
OPEN TAFEL IN VORDEN
Al enige jaren verzorgt de Stichting Welzijn Ouderen Vorden
(SWOV) in samenwerking met de
Stichting Ouderenzorg RuurloVorden (de Wehme) een Open Tafel. Deze voorziening stelt ouderen
(vanaf 55 jaar) in de gelegenheid
tegen kostprijs een warme maaltijd te gebruiken in gezelschap van
anderen.
Elke dag een warme maaltijd is belangrijk, maar vooral alleenstaanden komen er vaak niet toe voor
zichzelf te koken. Men ziet op te
gen het werk, en dan zit je ook
nog in je eentje aan tafel! Het
wordt dan nogal eens een boterham 'met iets erbij'. Toch is het
van belang elke dag een warme
maaltijd te gebruiken; het is een
opkikkertje en geeft een belangrijke aanvulling op de hoeveelheid
vocht die ouderen dagelijks nodig
hebben.
De Open Tafel is georganiseerd om
ouderen zowel te voorzien van een
warme maaltijd als van gezelschap tijdens de maaltijd. In Vorden kan men hiervoor terecht in
de Wehme. In de grote zaal zorgen
vrijwilligers voor de gedekte tafels,
het rondbrengen van het eten en
een gezellige sfeer tijdens de maaltijd. Er kan op alle dagen van de

week gebruik gemaakt worden
van deze voorziening, ook op feestdagen.
Inlichtingen over aanmelding en
de wijze van betalen bij de SWOV
tijdens kantooruren.
Voor informatie kunt u terecht bij
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden, Nieuwstad 32, tel. 553405.
LAATSTE MOGELIJKHEID
OPGAVE COMPUTERCURSUS
Op 23 januari gaan er weer computercursussen van start in het
Dorpscentrum, op voorwaarde dat
er voldoende deelnemers zijn. De
cursussen kunnen alleen doorgaan als er twee groepen van tien
deelnemers samengesteld kunnen
worden. Bij minder deelnemers
worden de kosten per persoon te
hoog. Er zijn nog enkele plaatsen
open. Wie nog mee wil doen kan
zich tot uiterlijk 15 januari opge
ven.
Als u plannen had om mee te
doen, geeft u zich dan nu op. U
doet niet alleen uzelf maar ook de
andere deelnemers een plezier, als
door uw toedoen de cursussen
door kunnen gaan.
Opgave bij de SWOV, tel. 553405 of
faxnr. 555282.
ERGOTHERAPIE THUIS
Heel veel dagelijks terugkerende
handelingen verrichten we zonder

erbij na te denken. Die handelingen worden pas minder vanzelfsprekend wanneer we er door ziekte of handicap veel moeite mee
krijgen. Ons functioneren en daarmee de zelfstandigheid kan dan
onder druk komen te staan. De ergotherapeut kan de belemmeringen niet wegnemen, maar kan wel
helpen om er in de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk
mee om te gaan. Het doel van ergotherapie thuis is: te leren met de
beperkingen die er zijn zo goed
mogelijk in de eigen omgeving te
functioneren.
Wat kan de ergotherapeut voor u
doen?
• Leren de gewone dagelijkse handelingen zoals het telefoneren,
schrijven, eten en drinken zelf
zo goed mogelijk uit te voeren.
• Leren om bijv. zittend een maaltijd te bereiden of andere huishoudelijke karweitjes te doen.
• Leren om de beschikbare energie zo goed mogelijk over de dag
te verdelen.
• Instructie geven hoe u zich het
beste kunt aan- en uitkleden, de
ze instructie kan ook nuttig zijn
voor evt. verzorgers, met name
wanneer het gaat om mantelzorg.
• Begeleiding bij de aanvraag van
woningaanpassing of bij de aanvraag van een aangepast bed of
een aangepaste stoel.
• Leren omgaan met hulpmidde

len, zoals aangepast bestek of
hobbymateriaal.
• Leren omgaan met een rolstoel.
Iedereen kan gebruik maken van
ergotherapie thuis, als men een
verwijzing heeft van huisarts of
specialist. Sinds l januari 2001 is
ergotherapie opgenomen in het
ziekenfondspakket.
VERMOEIDHEID
Vermoeidheid is geen ziekte, maar
slecht een vage klacht, die voor de
betrokkene heel vervelend kan
zijn. Het kan een signaal zijn dat
men een ziekte onder de leden
heeft en dan kan de huisarts door
onderzoek vaststellen of dat inderdaad zo is.
Vermoeidheid kan ook een gevolg
zijn van spanningen en dan kan
praten over eventuele problemen
een oplossing bieden. Dat kan met
een goede vriend of met een hulpverlener. Soms helpt het ook om
afleiding te zoeken en de aandacht ergens anders op te richten,
een hobby of vrijwilligerswerk.
Men kan nl. ook moe worden door
gebrek aan prikkels.
Wat kunt u zelf doen bij klachten
over vermoeidheid?
• Drink gedurende twee weken
geen alcohol
• Stop geleidelijk het gebruik van
slaapmiddelen
• Stop of verminder het roken

• Maak elke dag een wandeling
• Kijk geen televisie vlak voordat u
naar bed gaat
• Zoek een hobby of ga vrijwilligerswerk doen
• Ga minstens twee keer per week
vroeg naar bed
• Zorg voor voldoende ontspanning.
RIJVAARDIGHEIDSTEST
VOOR SENIOREN
Op 15 april 2001 organiseert de
Stichting Welzijn Ouderen i.s.m.
de plaatselijke rij-instructeurs,
Stichting 3VO en het COSBO weer
rijvaardigheidsritten voor 55-plussers.
Om hieraan deel te nemen moet u
over een auto en een geldig rijbe
wijs beschikken. Deze test is geen
rijexamen en er zijn geen conse
quenties aan verbonden. U maakt
samen met de rij-instructeur een
rit in uw eigen auto, waarbij geke
ken wordt naar uw rijstijl en naar
uw kennis van de verkeersregels.
Na afloop zal de instructeur u wellicht een aantal tips geven waarmee u uw manier van rijden kunt
verbeteren. Ook wordt de theorie
doorgenomen, individueel of met
de hele groep, afhankelijk van het
aantal deelnemers.
De verkeersregels veranderen re
gelmatig en uit onderzoek blijkt
dat heel veel mensen niet voldoende op de hoogte zijn van de nieuwe regels, terwijl de kennis die
men vroeger heeft opgedaan soms
ook wel wat is weggezakt.
Deze test biedt een uitstekende
mogelijkheid om die kennis weer
eens bij te spijkeren.
U kunt zich nu reeds opgeven,
want alleen bij voldoende deelname kunnen wij deze ritten organiseen.
Voor opgave of meer informatie
kunt u terecht bij de SWOV,
tel. 55 34 05.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Kleed je maar eens uit". Hendrieke van de Straote was biej 'n dokter
umme ekeurd te wodn veur 't riejbewies. Zee was de zeuventig al
deur en dan kreej 't pepierken maor neet zo meer. Dan mo'j eers van
top tot tee nao-ekekn wodn umme te zien of t'r ok wat an ow mankeert. Of iej ok een gevaor veur ow zelf of een ander op de weg bunt.
En natuurlijk ok een betjen umme de pottemenee van de dokter te
vuln want 'n goeie honderd gulden waa'j zo maor in een kot tiedjen
lichter. Daor vegissen zich de dokter in ieder geval nooit in.
"Mo'k mien helemaols uutklejen dokter?". "Ja, ik moetje grondig nakijken, je slipje kun je aanhouden". Hendrieke trok zich de klere van
de hoet.
"Ga daar maar op die tafel zitten". Hendrieke ging in eur blootjen op
de taofel zitn en 'n dokter begon met de longen te beluustern. "Daar
mankeert in ieder geval nog niets aan". Onderwiel kek Hendrieke 't
vetrek 's rond en zaog daor opens wat zitn.
"Daor zit ok een vogel an 't gedien, dokter". Net too Hendrieke 't ezeg
hadde begon 't veugeltjen de sprekkamer rond te fladdern. "'t Is een
vleermuis geloof ik ", zei 'n dokter die onderhand een handdoek had
ekreegn umme de vleermoes in te vangen. Maor dat lukken um van
gin kante. Hendrieke vuuln zich ondertussen al helemaols neet lekker meer. Iej heurn jao wel 's dat vleermoeze ow zo konnen bietn da'j
d'r een of andere ziekte van oaverheeln. Zo zol ze nog gezond nao 'n
dokter gaon en ziek weer in huus kommen. Ze kek 's in 't ronde of ze
ok wat kon vinden waormet ze dat beesjen kon vangen.

Weekblad ContaCt (indien u een abonnement hebt)
vanaf woensdag 13 december 2000 tot 13 januari 2001

Bij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn drie mogelijkheden om te betalen:

1
2

3

Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers vóór 13 januari 2001
Betalen per bank of giro vóór 13 januari 2001 (u ontvangt geen acceptgirokaart)
Betaalt u na 13 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
f 6,- administratie- en incassokosten bij.
Machtigen. Wilt u Drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het

uitschrijven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld
af te schrijven van uw bank- of girorekening.

Machtigingen welke voorgaande jaren zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.
Het abonnementsgeld over 2001 voor Weekblad Contact bedraagt f 40,- inclusief 6% BTW

"Ik haal wel even een laken", zei de dokter. Hee nao zien vrouw hen.
Die haaln een hoeslaken van 't bedde. "Die moet toch in de was", zei
ze. 't Is jammer dat t'r van wat now volgen gin film emaakt is. 'n Dokter samen met Hendrieke achter de vleermoes an met een hoeslaken
tussen eur in. Waorbiej Hendrieke, neet ehinderd deur volle klere, as
een jonge meid deur de kamer sprong. Uutendelijk heb ze 't beesjen
toch evangen.

wanneer u vóór 13 januari betaalt.

Too de dokter 't later an de wachtenden in de sprekkamer veteln wat
t'r gebeurd was, wier d'r smakelijk umme elachen. Hendrieke was too
al helemaols onderzoch en goedekeurd. Die kan de kommende vief
jaor de weage weer onveilig maakn biej ons in d'n Achterhook.

Banken:

HXeestman.

f40,f40,-

Betaalt u na 13 januari dan brengen wij u f 6,- administratiekosten in rekening.

U verdient dus f 6,als u vóór 13 januari betaalt!
Rabobank
nr. 36.64.02.374
ABN-AMRO
nr. 48.63.19.245
SA/S bank
nr. 92.31.24.004
Postbank
nr. 12.05.867
ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn:
van maandag t/m vrijdag
08.00-12.30 en 13.00-17.00 uur
zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0576) 661010 - FAX (0575) 651086
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
E-MAIL: INFOeWEEVEHS.NL - ISDN (0675) 666678

Bridgeclub MOT
organiseert midwinterdrive
Op zondag 4 februari aanstaande zal deze jaarlijks weerkerende rookvrije drive
gespeeld worden in zalencentrum Bousema aan de Zutphenseweg in Lochem.
Er is een prijzentafel ter waarde van 1250
gulden dankzij de medewerking van de
ABN/AMRO te Lochem en Smalbraak Notarissen. Er wordt gespeeld in een ochtendses-

sie van 18 spellen, topintegraal en een middagsessie van 21 spellen. Voor de winnaars
van het toernooi is er een wisselbeker. In de
speelzaal mag niet worden gerookt en in de
pauze is er gelegenheid in een aparte ruimte te roken.
Opgave is schriftelijk of telefonisch bij me
vrouw Wubben, Tusseler 77, 7211 KC Lochem, telefoon 0573-252114 of 0573-255541.

Op 11, 12 en 13 januari

25%
korting
op al onze
artikelen
a contant/
pin!
(met uitzondering van
snijbloemen/
arrangementen).

Deze cursus 'zelfverdediging voor volwassen
vrouwen' bestaat uit tien lessen van twee
uur. In deze cursus is mentale weerbaarheid
even belangrijk als het leren van zelfverdedigingstechnieken.
Vooral vrouwen voelen zich vaak onveilig op
straat en durven daarom niet meer 's avonds
alleen over straat. De cursus 'zelfverdediging voor volwassen vrouwen' wil hen leren
deze angstgevoelens te verminderen.
In deze cursus leren vrouwen voor zichzelf
op te komen, voet bij stuk te houden en zichzelf te verdedigen.

Het versterken van de innerlijke kracht
wordt geoefend door het leren aangeven
van eigen grenzen door middel van houding, uitstraling en assertief woordgebruik.
In combinatie met de mentale training worden verdedigingstechnieken geleerd. Deze
technieken zijn aangepast aan de leeftijd
van de deelnemers en de daaruit voortvloeiende fysieke mogelijkheden. Er wordt ge
leerd gebruik te maken van de kwetsbare
plekken op het lichaam van de aanvaller en
het effectief inzetten van eigen de
lichaamswapens bij verdedigings- en bevrijdingstechnieken.
De cursus start op dinsdag 9 januari a.s. in
het wijkgebouw aan de Pr. Margrietstraat l
te Zutphen. Aanmelden voor de cursus, via
het telefoonnummer 0314-376709. Via dit
nummer kan men ook nadere informatie
krijgen over de cursus.

AANNEMERSBEDRIJF - HANDELSMIJ

A.J. LUSINK
RUURLO

van maandag 15 t/m 29 januari

Bloembinderij Vordert v.o.f.
Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. 0575-551508 - Fax 0575-553070

Net even anders .

Zelfverdediging voor
volwassen vrouwen
Het cursusbureau van ZorgGroep OostGelderland organiseert in opdracht van
Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland
de cursus 'zelfverdediging voor volwassen vrouwen'.

Vakantiesluiting

Weerbaarheid en zelfverdediging
voor kinderen van 10-12 jaar
Het cursusbureau van ZorgGroep OostGelderland organiseert in opdracht van
Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland
de cursus Veerbaarheid en zelfverdediging voor kinderen van 10-12 jaar".
Deze cursus 'weerbaarheid en zelfverdediging voor kinderen van 10-12 jaar' bestaat
uit 8 lessen van twee uur. In deze cursus is
mentale weerbaarheid even belangrijk als
het leren van zelfverdedigingstechnieken.
Kinderen kunnen zich een een groep op
school of buitenshuis onveilig voelen. In de
ze cursus wordt geleerd om deze angstge
voelens te verminderen. In acht lessen werken de cursisten aan vergroting van hun
zelfvertrouwen. Tevens wordt geleerd om effectief gebruik te maken van lichaamswapens en bevrijdingstechnieken.

Het versterken van de innerlijke kracht
wordt geoefend door het leren aangeven
van eigen grenzen door middel van houding, uitstraling en assertief woordgebruik.
In combinatie met de mentale training worden verdedigingstechnieken geteerd. Deze
technieken zijn aangepast aan de leeftijd
van de deelnemers en de daaruit voortvloeiende fysieke mogelijkheden. Er wordt geleerd gebruik te maken van de kwetsbare
plekken op het lichaam van de aanvaller en
het effectief inzetten van de eigen
lichaamswapens bij verdedigings- en bevrijdingstechnieken. De cursus start op dinsdag
9 januari a.s. in het gymlokaal aan de Rietbergstraat te Zutphen.
Aanmelden voor de cursus, via het telefoonnummer 0314-376709. Via dit nummer kan
men ook nadere informatie krijgen over de
cursus.

MEAO-niveau

- TEL 0573 - 451318 - 451918
Wat verwachten we van je?

Wiersseweg 35 • 7261 AA Ruurlo

Als Secretarieel Administratief Medewerkster
ben je verantwoordelijk voor het accuraat ver-

Vraagt ter versterking van haar team:

Chauffeur

werken van binnenkomende orders. Zo verzorg
je onze orderbevestigingen, bestel je materialen

ter besturing van 6 x 6 kipper

Uitvoerder
vóór werkzaamheden in de GWW-sector.
Uw schriftelijke/mondelinge reactie kunt u richten aan de directie van:

A.J. Lusink b.v. Ruurlo
Telefoon 0573-451318/451918

We zoeken
een Secretarieel
Administratief
Medewerkster
die precies weet
wat ze wil.

en gereedschappen en assisteer je bij de produktieplanning en archivering. Daarnaast neem
je algemeen secretariële werkzaamheden voor
je rekening, waaronder het verwerken van post,
het bijhouden van planningen en agenda's en
het notuleren bij (directie) vergaderingen. Je
hebt een MEAO-opleiding afgerond en je
beheerst de Duitse taal in woord en geschrift.
Verder verwachten we dat je een pro-actieve
instelling hebt, dat je flexibel bent en prettig in
de omgang.
Wat mag je van MEVO verwachten?
Op de allereerste plaats een ambitieuze, informele werkomgeving waar aandacht voor de

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

TEGELHANDEL

mullcf-uorclcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Tonny Jufriërfs
fl><r

AUTOSCHADE j

mens centraal staat en waar altijd plaats is voor
vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling.
Mevo Precision Technology

Verder mag je rekenen op een passend salaris

Bij Mevo Precision Technology werken we met uiterste

en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

precisie aan uiteenlopende fijnmechanische onderdelen
voor de high-tech industrie. 100 specialisten in

Interesse?

Nederland en Slowakije en een modern machinepark staan

Voldoe jij aan het hierboven omschreven profiel

garant voor alle denkbare bewerkingen; van draaien en

en weet je precies wat je wilt bij MEVO?

frezen (CNC en conventioneel) tot het elektrochemisch

Stuur dan voor 23 januari je schriftelijke sol-

polijsten en ontbramen. Onze ervaring en marktgerichte

licitatiebrief met c.v. naar MEVO Precision

benadering maken daarbij van elk fijnmechanisch werk

Technology, ter attentie van de heer S. Groot,

een meesterwerk. MEVO is in Nederland in Ruurlo geves-

Spoorstraat 9, 7261 AE Ruurlo. Of bel eerst

tigd. Spoorstraat 9, 7261 AE Ruurlo, telefoon (0573) 45

voor meer informatie (0573) 45 19 45.

19 45, fax (0573) 45 19 19, internet www.mevo.nl

D
Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

MEVO
PRECIStON TECHNOUOGY

Regiodealer:

Bö HAVENS

HJC WESSELINK
Spoorstraat 4 • 7261 AE Ruurlo
Telefoon/Fax 0573-451224
Telefoon/Fax 0575-461756 (privé)
Mobiel 06-12379960

Diervoeders
Kunstmeststoffen
Zaai- en pootgoed
Ruwvoeders
Landbouw- en
tuinartikelen

VERHUISBERICHT
Wij gaan vanaf 15 januari 2001 onze verkoopactiviteiten voortzetten aan de Spoorstraat
60a in Ruurlo.
OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag
09.00 tot 11.00 uur.
Onze telefoonnummers blijven ongewijzigd.
AANBIEDING:
Legkorrel 25 kg
f 14,25
Paardenbrok 25 kg
f 12,00
Hondenbrok/diner 10 kg f 17,95

Gemengd graan 25 kg
Konijnenkorrel 25 kg
Katmix 10 kg

f 16,50
f 13,00
f 28,40

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN
je hoort er steeds
meer van l

VLOERTEGELS
NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

HOlTSLAG
"•

SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00

RUURLO

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di. t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.OOu. zat. 9.00-13.OOu. tussen de middag eten we even.

Wij bezorgen ook aan huis!
Wij wensen u een voorspoedig 2001 en hopen u vanaf 15 januari a.s. weer te
mogen begroeten aan de Spoorstraat 60a.

AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP BV
sinds 1946

Wij zijn nu op zoek naar een

Totale
wintercollectie
Dames-, Heren- en
Nachtkleding
deze week
tot

30%
KORTING

Aannemersbedrijf
H.J. Ruiterkamp BV
is een aannemersbedrijf
welke de meest voorkomende werkzaamheden
op het gebied van metselen timmerwerk uitvoert
welke door klanten wordt
gevraagd.

mode
Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

voorde
machinale houtbewerking
het betreft een 5-daagse werkweek.

Wij produceren ons eigen
machinaal timmerwerk en
zijn toeleverancier van alle
houtwaren welke bij trappen voorkomen, o.a. complete traptreden met of
zonder slijtstrippen.
Dit kan voor steek- en of
wenteltrappen zijn.
Verder maken wij de
leuningen, in meerdere
modellen, ook in gebogen
uitvoeringen.

NVOB

i ut phen

medewerker

GARANT

Gevraagd wordt:
een persoon met een vooropleiding machinale
houtbewerking met voldoende motivatie en inzet.
Bereidheid tot het volgen van opleidingen.
Lakspuitwerk met HVPL uit te voeren.
Belangstellenden kunnen een afspraak maken,
het liefst voor 17 januari met de heer H. Ruiterkamp, telefoon 0575-556631, fax 0575-556580,
Lindeseweg 26, 7251 NS Vorden.

OPRUIMING
Showroom Hengelo

Keukenkast

Veel showroommodellen meubelen
met kortingen tot
Diverse fauteuils
zelfs met een korting van
Couponnen tapijt en vinyl
met kortingen tot
Openingetijden:
Donderdag:
10.00-12.00 uur en
13.3O-1Ö.OO uur
Vrijdag:
10.00-12.00 uur en
13.30-21.0O uur
Zaterdag:
10.00-12.00 uur en
13.3O--16.00 uur
Of op afspraak.

soo

Antiek-Curiosa Het Pakhuis ' ^^kele,

Varseeveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22401510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

40%
50%
75%

Tevens in onze showrooms in Hengelo en Ruurlo

10% korting
op alle niet afgeprijsde tapijten, gordijnen en vitrages

DEtJjSPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484
Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193

Cheque van twintig mille voor
Grafisch Historisch Centrum

VLAAI VAN DE WEEK:
Perenvlaai f 10,00
ïl* ml m m\m W. •[. ï\m

Vezelbruin powerbrood
actie met
Frtlvak sportscholen
gratis proefles
zie folder in de winkel
******
Vruchtenvlaartjes
diverse smaken 11,50
*»* ^ * * * ^t * ï-* * * i*
ZATERDAG:

Harde mini-broodjes
wit/tarwe f 2,50
Van links naar rechts: LG. Weevers, J.L. Kousman, J.G. Hondelink, E. de Voogd, J. Pieterson enJ.J. van der Horst
In het bijzijn van penningmeester H. Kousman en vice-voorzitter en medeoprichter L.G. Weevers, ontving voorzitter J.G.
Hondelink van het Grafisch
Museum in Zutphen uit handen van de heer Eduard de
Voogd, regionaal president binnen de Paper Merchandising
Division van Bührmann, een
cheque van twintigduizend gulden.
Het Grafisch Museum werd in
1981 opgericht en kampt al jaren
met financiële problemen. Echter
door de geweldige inzet van de
vrijwilligers is het nog steeds ge

lukt de eindjes aan elkaar te knopen.
Het museum is uniek te noemen,
de machines zijn allemaal in ge
bruik en met veel enthousiasme
geven de vrijwilligers uitleg. Afge
lopen jaar is het bestuur uitge
breid en er heeft een reorganisatie
plaatsgevonden.
De gift van de Bührmann-divisie
komt op een zeer welgelegen moment waardoor de toekomst met
vertrouwen kan worden tegemoet
gezien, aldus de heer LG. Weevers.
Het bedrag is bijeen gebracht door
klanten en leveranciers van Bührmann-Ubbens ter gelegenheid van
het afscheid van de heer Eduard

de Voogd als algemeen directeur
en de benoeming van de heer De
Voogd als Regional Division van
Bührmann. De heer De Voogd is
een aantal jaren bestuurslid ge
weest van het Grafisch Historisch
Museum in Zutphen.
Het museum is voor het publiek
geopend op woensdag, donderdag
en vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur
en op zaterdag van 11.00 tot 15.00
uur. Groepen kunnen na afspraak
ook op andere tijden terecht. Tele
foon 0575-542329. Voor aanbieding van machines en materialen
kan contact worden opgenomen
met de heer Weevers sr. 0575551404 of 0575-551010.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Help Andrea en haar
vriendjes opstaan!
Kinderen in Bolivia staan op uit hun uitzichtloze bestaan,
dankzij de door Kinderstem gesponsorde kinderbrigades.
Help mee, steun Kinderstem!

Aktie klein bruin/witgoed

adres voor
Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voeringstoffen • DMC-garen
• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed
fjffl

n

_ interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

De mUieuafdeling van de gemeente Vorden, de Vordense
Ondernemers Vereniging en de
regio Berkel-milieu hebben samen een actie gehouden met
als doel dat de plaatselijke bevolking kleine huishoudelijke
apparaten konden inleveren.
De apparaten konden bij vijf ondernemers ingeleverd worden te weten

firma Barendsen / Welkoop / A&P /
Sueters / Super de Boer.

werden er 1057 apparaten ingeleverd.

Onder de deelnemers werd een
fiets verloot. Onder het toeziend
oog van VOV voorzitter Harry Kettelerij, trokTwan Brussen het winnende lot. De fiets werd gewonnen
door Hans Meijerman, Margrietlaan uit Vorden. De actie heeft
twee maanden geduurd. In totaal

Een vergelijkbaar proefproject leverde in Delft in drie maanden per
duizend inwoners 115 stuks op.
In Vorden in twee maanden per
duizend inwoners 135 stuks! De
actie in Vorden, die dus een groot
succes is gebleken gaat ook in
2001 gewoon door, echter zonder
prijzen!

Kijk voor

meer nieuws
op:

Compubulp
AANBIEDING
Printer Epson Stylus Color f 235,-.
Videokaart Ati Radeon DDR Vivo 64 mb
AGP f 849-.
CDrom Aopen 52 speed f 115,-LG Monitor 15" 520 SI .28 f 398-.
Samsung HD 20.4 gb f 389,-

maandag 15 januari

de HANZEHOF

En nog meer aanbiedingen zijn te vinden op onze internetsite

www.compuhulp.com
Ook voor diskettes en cd's, bijvoorbeeld ARITA CD's 80 min.
Doosje a 10 stuks f 17,50

Zutphen 19.30 uur
DEELNEMERS:
Banketbakkerij
Bloembinderij
Bruidsjaponnen
Bruidsheren
Bruidsmoeders
Drukkerij
Fotograaf
Juwelier
Kapsalon
Locatie
Reisbureau
Trouwvervoer

Compuhulp • Kerkstraat 21, 7251 BC Vorden
Telefoon/fax 0575-555301

Jolink
Fred Hietbrink
Covers
Walle Tempelman
Pijnappel
Wevo-Druk
Feith
Slotboom
Flair haarmode
Resort Hotel Inntel
Globe
The Garage

Opruiming
lijsten
t/m 50% korting
Keuze uit meer dan 300 soorten en maten.

HAN s TE M M I N K

Zaal open 18.45 uur
Aanvang show 19.30 uur
Onder het genot van een drankje
kunt u de presentatie bewonderen
van de deelnemende bedrijven
Toegangsprijs f 18,50
(inclusief consumptie, en gebak)

Spuistraat 10 • 7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462386 • Fax 0575-462387

Ook voor
Vorden geldt:

BRUIDSMODE
Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK
WORDT U GEGEVEN DOOR

Turfstraat 25
Zutphen
Tel. 0575 - 514 418

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0675) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0675) 555678

Een woning (ver)bouwen - door
Martijn Nieuwenhuis & Benno
Klein Goldewijk.
Bij verbouwings- of nieuwbouw
moet worden voldaan aan eisen
die het Bouwbesluit stelt. Dit besluit vloeit voort uit de door de
Rijksoverheid ingestelde Woningwet, geldend voor alle gemeenten
in Nederland. Het Bouwbesluit
vermeldt allerlei maten, getallen
en normen die gelden als voorschriften ten aanzien van bouwconstructies. Deze meetbare normen worden ook wel prestatie-eisen genoemd.
Een gemeente mag nadere normen stellen die het Bouwbesluit
aanvullen, zolang deze echter niet
strijdig zijn met het besluit. Dergelijke gemeentelijke regels worden
vastgelegd in de gemeentelijke
aanvullende technische verordening.
Verder is de door de gemeenteraad
vastgestelde gemeentelijke bouwverordening van groot belang. Een
belangrijk kenmerk hiervan is dat

geen technische voorschriften zijn
vermeld, deze zijn immers verwoord in de hiervoor genoemde
regelingen. De bouwverordening
maakt melding van aanvullende
eisen met betrekking tot onder andere gebruik, uitvoering, administratie en stedenbouwkundige aspecten.
Het uiterlijk van een bouwwerk
moet voldoen aan redelijke eisen
van welstand. Een en ander wordt
beoordeeld door zgn. welstandscommissies die adviezen uitbrengen aan gemeenten.
Aan een vergunningvrij bouwwerk mogen geen eisen van welstand worden gesteld. De Woningwet maakt onderscheid tussen vergunningplichtige-, meldingsplichtige- en vergunningvrije bouwwerken. In sommige gevallen is dit onderscheid niet helemaal duidelijk.
Het is dan ook raadzaam hierover
de gemeente te raadplegen. Bij een
verbouwing van een monument,
ongeacht of het een Rijks- dan wel
een gemeentelijk monument is,
moet altijd een bouwvergunning

aangevraagd worden.
Voor vergunningplichtige bouwwerken is eveneens een bij het college van burgemeester en wethouders (b&w) aangevraagde bouwvergunning nodig. Dit college moet
binnen 13 weken na ontvangst van
de aanvraag beslissen. Indien na
die termijn geen reactie is ontvangen op deze aanvraag, mag verondersteld worden dat de vergunning is verleend. Dit is de verlening van rechtswege, ook wel de
fictieve vergunning.
Bij aanvraag van een vergunning
voor een verbouwing, eist de Woningwet bijvoeging van een bodemonderzoeksrapport. De gemeente kan hiervoor een vrijstelling verlenen als een dergelijk rapport in principe niet relevant is,
zoals bijvoorbeeld bij plaatsing
van een dakkapel. Deze vrijstelling
kan uiteraard ook worden verleend indien voldoende recente
bodemgegevens beschikbaar zijn.
Het Besluit meldingsplichtige
bouwwerken geeft aan welke
bouwwerken meldingsplichtig

zijn. Voor deze bouwwerken hoeft
geen vergunning aangevraagd te
worden, wel moeten zij bij de gemeente worden aangemeld. De ge
meente controleert of inderdaad
geen bouwvergunning vereist is
en of een en ander voldoet aan het
bestemmingsplan, de bouweisen
en redelijke eisen van welstand.
De gemeente moet binnen 5 we
ken na ontvangst van de melding
antwoorden. Als men na deze termijn geen tegenbericht heeft ontvangen mag gebouwd worden.
De Woningwet geeft aan voor welke bouwwerken geen vergunning
nodig is en die ook niet hoeven te
worden aangemeld. Het bestemmingsplan en de welstandseisen
zijn nu niet van belang. Wel dient
het bouwwerk aan de (technische)
bouweisen te voldoen.
Ingeval de gemeente een bouwvergunningaanvraag of een melding
afwijst, kan daartegen bezwaar
aangetekend worden. Wordt op dit
bezwaar wederom negatief beslist
dan kan daartegen in beroep worden gegaan bij de bestuursrechtbank. Een en ander is vastgelegd
in de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). De termijn voor het indie
nen van een bezwaar-, dan wel be
roepschrift, bedraagt 6 weken. De
ze termijn gaat in na de dagteke
ning vermeld op de beschikking
van de gemeente waartegen verweerd wordt. Voor dergelijke pro-

cedures is bijstand door een advocaat niet nodig, er is aldus geen
sprake van een verplichte verte
genwoordiging. Derden-belanghebbenden, bijvoorbeeld buren
die het niet eens zijn met bepaalde
verleende bouwvergunningen en
meldingen waarmee (van rechtswege) is ingestemd, kunnen hiertegen allereerst ook protesteren bij
het college van b&w. Daarna kunnen zij eventueel eveneens een be
roep doen op de mening van de be
stuursrechter. Die protesten moe
ten schriftelijk binnen een termijn
van 6 weken, nadat verondersteld
wordt dat belanghebbende(n) van
de bestreden beslissing(en) op de
hoogte kan (kunnen) zijn, inge
diend worden. Dit kan geschieden
door middel van bijvoorbeeld
raadpleging van het in het ge
meentehuis ter inzage liggende
bouwregister en/of door kennisname van de gemeentelijke publicaties van bouwvergunningaanvragen en meldingen. Is er sprake van
de eerder vermelde fictieve vergunning, dan dient de gemeente
eigenaren en/of bewoners van nabij gelegen panden hiervan op de
hoogte te brengen.

Bezoek onze website: www.debos.nl Beide auteurs zijn werkzaam bij: De Bos Makelaardij o.g.
te Zutphen.

W
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

het 009

Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Tijdschriften en periodieken

CERTIFICAATHOUDER

VP
GI
ISO 9002

cc

LU
O
LU

Posters in meerdere kleuren
Printing on demand ook voor kleinere oplages
Internetpresentaties
Posters op bill-board formaat In meer kleuren

VpRDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIËUWSTAD 30, 7251 AH- POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 555678

Stanswerk voor verpakkingen
FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZUTPHEN

FILIAAL RUURLO

FILIAAL ZELHEM

WEVO-DRUK

STUDIO CONTAC

II LUIM . MALUWta ** • 7*11 CJ( • T1LWOOM O JU ***•*)

WEEVERS DRUK

GRAFISCH BEDRIJF

WEEVERS ELN A

LICHTENVOORDE -TEL (0544) 3713E3 - FAX 371899
BLEEKWAL 10, 7131 DB - POSTBUS 36, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 452398 • Warnsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8, telefoon/fax (0575) 527251

Al vijfenzestig laar
worden midden ui
het stadsleven van
Amsterdam en
Amstelveen
bonden opgeleid.

H 2 bossen narcissen
Q Bos rozen a 20 stuks
0 Verschillende soorten

7,95
9,95

Valeweide
bloemen en planten

voorjaarsbollen in pot
3 voor
^ 2 bossen bloemen
0 3 primula's

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

HET KONINKLIJK NEDERLANDS
GELEIDEHONDEN FONDS;
VIJFENZESTIG JAAR, MAAR NOG
LANG NIET MET PENSIOEN
Even snel een boodschap doen, een
lekker eind wandelen of gewoon
naar je werk gaan. Het zijn van die
dagelijkse dingen waar niemand
ooit bij stil staat. Althans bijna niemand, want blinde mensen staan
wel degelijk stil bij al die dingen
die voor zienden zo vanzelfsprekend zijn. Gaan en staan waar en
wanneer je dat wilt, zonder daarbij
een beroep te moeten doen op
anderen is voor visueel gehandicapten namelijk helemaal niet zo
vanzelfsprekend. Om hen meer
bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid te bieden, leidt het
Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) al vijfenzestig jaar blindengeleidehonden op
en stelt deze ter beschikking aan
blinden en zeer slechtzienden.

G

eleidehonden worden speciaal
opgeleid om hun blinde haas o t'
bazin veilig langs ieder obstakel te geleiden. Tijdens de opleiding
leren de honden obstakels op de
grond, maar ook in de lucht te vermijden. Omdat het de bedoeling is dat
zowel de hond als zijn baas veilig
langs elke barrière gaan, leert de hond
rekening te houden met een ruimte van
rechts één meter en twee meter in de
hoogte. Deze marge is voldoende om
samen zonder kleerscheuren langs elk
obstakel te lopen.

Wie overdag het KNGF bezoekt, zal
waarschijnlijk een 'dooie boel' aantreffen. Wie verwacht een heleboel
instructeurs te zien, druk in de weer
met het trainen van geleidehonden
komt bedrogen uit. De geleidehonden
worden namelijk niet op de school in
Amstelveen opgeleid, maar in het volle
leven, midden in Amsterdam en
Amstelveen. Mensen met hun onberekenbare gedrag vormen namelijk het
allergrootste obstakel voor een geleidehond. Plotseling van koers veranderende mensen, optrekkend verkeer, rennende kinderen, het is allemaal niet na
te bootsen. Vandaar dat aspirant-geleidehonden iedere dag met hun instructeurs het echte leven opzoeken. Naast
het omzeilen van obstakels krijgt een
geleidehond nog een heleboel extra

bagage mee. Hij leert een heel scala
van commando's om zaken als een zitplaats, een brievenbus of een trap voor
zijn baas te zoeken. En ook het reizen
per openbaar vervoer is vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel in de
opleiding.
"Het verschil tussen vrijheid en gevangenschap", "toen mijn geleidehond
overleed, werd ik opnieuw blind", "Nu
ben ik niet meer dat zielige, blinde
meisje, maar iemand die het goed voor
elkaar heeft", het is slecht een kleine
greep uit de uitspraken die geleidehondgebruikers in de atgelopen vijfenzestig jaar gedaan hebben. Het krijgen
van een geleidehond is voor de meeste
visueel gehandicapten een totale omwenteling van hun leven. Meer dan
welk mobiliteitsmiddel ook, biedt de
geleidehond zijn baas de mogelijkheid
zich weer zelfstandig in de maatschappij te bewegen. Weer aan het werk
kunnen, naar de sportvereniging, op
bezoek gaan of zomaar wat wandelen.
Voor vele geleidehondgebruikers behoort dit alles door de hond weer tot de
mogelijkheden. Maar ook de sociale
functie van een geleidehond is belangrijk. Een maatje met wie je altijd samen
bent en die niet zelden de aanleiding is
voor sociale contacten, is een niet te
onderschatten aspect van de geleidehond.
Vijfenzestig jaar is een lange tijd. Ook
een periode die in de regel geassocieerd wordt met rust en gas terugnemen. Maar niets is minder waar. Steeds
meer visueel gehandicapten zien de
grote toegevoegde waarde van een
geleidehond en wenden zich tot het
KNGF. Een goede ontwikkeling, maar
wel een met een keerzijde. Het KNGF
kan op dit moment maximaal 55 honden opleiden. De vraag overstijgt dit
aanbod veruit, het gevolg is een ellenlange wachtlijst. Daarom is gestart met
een nieuwbouwproject dat de capaciteit fors moet uitbreiden. In 2003 zal
het nieuwe KNGF een feit zijn. Een
KNGF dat in zijn 'tweede jeugd' aanzienlijk meer honden zal kunnen
opleiden om zo meer blinden en
slechtzienden te kunnen laten profiteren van de enorme toegevoegde waarde van de blindengeleidehond.
•
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olitie varia
24 december:
Er vond vandaag een eenzijdige
aanrijding plaats op de Wildenborchseweg. Een bestuurster uit
Doetinchem reed met haar bestelauto op de Wildenborchseweg, komende uit de richting van Lochem. Vlak voor de kruising met
de Ruurloseweg verloor de bestuurster de macht over het stuur.
Dit werd veroorzaakt door het
gladde wegdek. De auto schoof
naar de rechterzijde van de weg en
kwam in de berm tegen een boom
tot stilstand. De bestuurster had
pijn in de nek. De bijrijder had
pijn in zijn hoofd en had een
hoofdwond. De bestuurster en de
bijrijder werden beiden voor verder onderzoek per ambulance
naar het Spittaal te Zutphen vervoerd.
27 december:
Vandaag werd er door een bewoner uit Vorden aangifte gedaan
van vernieling van een brievenbus.
De brievenbus werd vernield door
vuurwerk.
29 december:
Er vond vandaag een eenzijdige
aanrijding plaats op de Ruurloseweg. Een bestuurder uit Vorden
reed met zijn personenauto op de
Ruurloseweg. Hij had niet voortdurend zijn personenauto onder
controle. Hierdoor botste hij tegen
een kast van de Nuon en een heg
behorende bij een perceel aan de
Ruurloseweg.
Hedenavond toezicht uitgeoefend
op het afsteken van vuurwerk.
Enkele jongeren op het afsteken
van vuurwerk aangesproken.
Niemand wist wie er vuurwerk
had afgestoken. Wel een pakje
vuurwerk in beslag genomen van
de jeugd.
30 december:
Tijdens surveillance werd er bij de
Tuunte vuurwerk afgestoken. De
aanwezig jongelui, twee jongens,
hadden vuurwerk bij zich. Beiden
kregen een proces verbaal.
l januari:
In de nacht van zondag 31 december op maandag l januari zijn er
veel vernielingen gepleegd. Er is
op de Dorpsstraat een telefooncel
vernield. Kennelijk met behulp
van vuurwerk zijn twee ruiten opgeblazen. De KPN heeft aangifte
van venieling gedaan.
De gemeente Vorden heeft negen
aangiften gedaan terzake vernie
ling. Het gaat hierbij om een vernieling van een zonnebord aan de
Baakseweg, twee onderborden
"uitgezonderd voor fietsers", op
het Stroo en op Het Eelmerink.
Een verwijsbord met huisnummers aan de Hoetinkhof, een
schrikhek op de Kruisdij k, twee
vuilnisbakken en een voorrangsbord aan de Dorpsstraat, een plafond van een abri en een bord bebouwde kom op de Mispelkampdijk.
Tevens werden er in de nacht van
oud op nieuw vernielingen aangericht aan de Ned. Hervormde kerk.
Zesentwintig glas in lood raampjes, het raam van het mededelingsbord en een binnenbeglazingsraam werden vernield. Door
iemand van het kerkelijk bestuur

Bridgen
BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen van woensdag 3 jan.
Groep A:
1 Gerichhausen/Hissink 59,3%;
2 den Ambtmsn/Thalen 55,7%;
3 mouwen/Klaasen 54,7%, Smit/
Kloosterman 54,7% en Vruggink/
Güle 54,7%.

GROEP

werd in de loop van de week aangifte gedaan.
Ook was er op de Dorpsstraat een
vuur aangestoken. Op het vuur lag
een schrikhek. Eveneens bleek dat
er een lantaarnpaal vernield was.
Op de dorpsstraat te Wichmond
werd een brievenbus van de PTT
vernield. De PTT deed later in
week aangifte van vernieling.
2 januari:
Vandaag werd er door een bewoner uit Wichmond melding gemaakt van vernieling van een brievenbus. De brievenbus is tijdens de
jaarwisseling opgeblazen door
vuurwerk.
Tevens werd er vandaag aangifte
gedaan van vernieling. Een ruit
van het dorpshuis was vernield.
Waarschijnlijk is de ruit met behulp van vuurwerk vermeld.
Ook werd er vandaag aangifte gedaan van diefstal en vernieling
door de PTT. Op de Dorpsstraat te
Wichmond werd een schakelverdeelkast, waarschijnlijk door vuurwerk tijdens de jaarwisseling vernield. Tevens werd de tent die als
bescherming voor de schakelverdeelkast moest dienen ontvreemd.
Vandaag vond er een aanrijding
plaats tussen een ree en een personenauto op de Wildenborchseweg.
Een bestuurder uit Lochem reed
met zijn personenauto op de Wildenborchseweg in de richting van
Lochem. Op een gegeven moment
stak een ree de rijbaan over. Een
aanrijding met de ree was niet te
voorkomen.
4 januari:
Er vond vandaag een aanrijding
plaats op de Baakseweg. Een bestuurder uit Borculo en een bestuurder uit Steenderen reden
met hun personenauto's over de
Baakseweg. Beiden in dezelfde
richting, richting de Hackfortselaan. Plotseling stak een ree de rijbaan over. De bestuurder uit Borculo raakte de ree en de bestuurder uit Steenderen kon de ree niet
meer ontwijken. Een aanrijding
met de ree was niet meer te voorkomen.
5 januari:
Vandaag vond er een aanrijding
plaats op de Ruurloseweg. Een bestuurder uit Warnsveld reed met
zijn personenauto op de Ruurloseweg, komende vanuit de richting
Vorden. In de scherpe bocht naar
rechts verloor de bestuurder de
macht over het stuur, draaide een
halve slag en kwam eerst met de
achterzijde van de personenauto
tegen een boom. Nadat de personenauto de boom had geraakt
kwam hij tot stilstand midden op
de rijbaan. De bestuurder had een
flinke hoofdwond, pijn in de nek
en de rug. De passagier had pijn in
het hoofd. Beide personen werden
per ambulance overgebracht naar
het ziekenhuis voor verder onderzoek.
GEVONDEN VOORWERPEN:
Giropas en twee sleutelbossen
VERLOREN VOORWERPEN:
Een sleutelbos, fietstas, giropas en
mobiele telefoon.

Groep B:
l de Vries/Lenderink 60,4%; 2
Beck/v. Gastel 53,1%; 3 mv/hr de
Bruin 52,6% en v.d. Vlugt/Duinkerken 52,6%.
Groep C:
l mv/hr Speulman 55,6%; 2 Beltman/de Leeuw 54,2% en Machiels/
Visser 54,2%; 3 mv/hr Stertefeld
52,8%.

Toneeluitvoering
inVïerakker
De toneelgroep Vierakker-Wichmond geeft binnenkort weer haar
jaarlijkse toneeluitvoering. Dit
jaar is de keuze gevallen op de
klucht 'Zo heeft Meu Gerre het ge
wild'.
Het stuk speelt zich af op de boerderij van de overleden Meu Gerre,
waar de notaris het testament zal
openen. Daarbij aanwezig zijn de
door Meu Gerre bepaalde erfgenamen. Omdat ze geen kinderen
had, zijn deze erfgenamen - neven
en nichten van Meu Gerre - blij
verrast dat zij de erfgenamen zijn.
Bij voorbaat hebben zij de erfenis
al verdeeld. Maar Meu Gerre heeft
alles duidelijk beschreven, wat de
nodige verwikkelingen meebrengt
tussen huishoudster, knecht en
erfgenamen.
Ieder die ook bij de opening van
het testament aanwezig wil zijn,
worden uitgenodigd om op vrijdag 26 of zaterdag 27 januari aanwezig te zijn in het St. Ludgerusgebouw te Vierakker om het mee te
beleven. De toneelgroep doet er alles voor om een mooie avond te
verzorgen. Zie advertentie.

VORDEN
JANUARI
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdagen donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.
10 BZR Vorden bridgeclub
10 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
10 Welfare Handwerkmiddag
Wehme (Kraamverkoop)
11 de Wikke, volksdansen
15 Bridgeclub Vorden
17 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink 17 BZR Vorden bridgeclub
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 de Wikke volksdansen

18 HVG Wildenborch, Jaarvergadering
20 Klein Axen Lezing Evart Wagenaar
22 Bridgeclub Vorden
23 KBO Jaarvergadering
23 Passage project Arbeid en Zorg
At/mZ
24 NBvP Jaarvergadering
24 Welfare handwerkmiddag
Wehme
24 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
24 BZR Vorden bridgeclub
25 PCOB Dialezing Hans Abbink
in 't Stampertje
25 HVG dorp Vorden Jaarvergade
ring
25 de Wikke volksdansen
26-27 Toneeluitvoering VierakkerWichmond in Ludgerusgebouw
29 Bridgeclub Vorden
31 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
31 BZR Vorden bridgeclub

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt. Hieronder drukken wij
de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010
De redactie

Me/. A. Brink, Willem Alexanderlaan 8, tel. 55 38 08
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Qauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Ro'ndweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, telefoon 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijkl t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Vbornekamp
Leemgoor Koppel

Me/. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, telefoon 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, telefoon 55 31 95
Stationsweg
lulianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, telefoon 55 34 08
Burg. Galléestraat
Smiosstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, telefoon 55 34 24
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroef 9, telefoon 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
HetGufik
Het Wiemelink
HetVaarwerk
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Hoitmaet

erop dat de beuken die u koopt, goede
ingegaasde wortelkluiten hebben. De grond
die de beuken op die manier meekrijgen van
de kwekerij, helpt ze bij het aanslaan. Ook
kan eerst speciale grondverbeteraar in het
plantgat gewerkt worden.

Stekels tegen (on)gewenste
gasten
Bijna elk tuincentrum heeft wel zo' n speciale hoek voor haagplanten. Eigenlijk wel
gek, want haagplanten zijn gewone heesters of coniferen. Déze struiken zijn echter
bij uitstek geschikt om ze in een rij te planten. Verder laten ze zich goed snoeien; ook
belangrijk bij veel hagen. Maar een goede haag maken deze planten niet allemaal op
dezelfde manier. Zet voor uzelf behalve de planten ook even een paar wensen op een
rijtje, zodat u straks werkelijk kunt genieten van een behaaglijke beslotenheid.
Een van de hamvragen die u zichzelf moet
stellen, gaat over de hoogte van de haag.
Haagplanten zijn er namelijk in alle soorten

mooi zien. Een groen uitlopende haag kondigt het voorjaar aan, terwijl de vlammende
herfstkleuren van de krent het najaar inlei-

en maten. Een klein haagje maak je bijvoor-

den. Tel daarbij op dat diverse bladverlie-

beeld perfect met buxus, terwijl hulst juist
heel geschikt is voor een manshoge haag.
Wilt u een duidelijke afscheiding met de tuin
van uw buren, maar toch niet opgesloten
zitten, dan komen halfhoge hagen in aanmerking; berberissen bijvoorbeeld. De

zende haagplanten ook bloeien en zelfs
vrucht dragen, en u heeft een tuinafscheiding die met alle seizoenen meegaat. Er is
echter geen plek in de tuin die zo met de
seizoenen verandert als de border. Neem

meeste berberissen worden niet hoger dan
1 tot 1,5 meter. Zo is er een haagplant voor
elke gewenste hoogte.

dan een haag van wintergroene heesters of
van coniferen. Juist omdat er het hele jaar
door al zoveel gebeurt in de border, is een
rustige achtergrond ideaal. Een gladgescho-

lijke tuin, vooral buiten de bebouwde
kom, is een losse haag bijna niet weg te
denken.

Wie geen ongewenste gasten in zijn tuin wil
hebben, kiest voor een haag met stekels.
Berberis is zo'n bekende prikker. Hoe vaak

Haag op poten

zie je ze niet als scheidslijn tussen twee voortuinen: of met donkerrode bladeren of juist

U kent ze wel: die fraai geschoren leilindes
voor boerderijen. Zo'n haag op poten, want
anders is het eigenlijk niet, is misschien ook
iets voor uw tuin. In de tuincentra zijn steeds

met dat hele mooie lichtgroene loof. Er zijn
echter veel meer berberissen. De een verliest
zijn bladeren in de winter zoals Berberis
thunbergii, terwijl Berberis julianae zijn blad

meer zogenoemde leibomen te vinden;
bomen die van jongs af aan al op de juiste

behoudt. Maar allemaal hebben ze stekels.

'Een haag voor uw tuin' is de titel van

Soms zijn die stekels heel groot. Dat geldt
ook voor de sleedoorn en de meidoorn. Een
haag van die heesters is bijna ondoordringbaar. Beide soorten komen veel voor in

een brochure waarin u tal van wetens-

manier gesnoeid zijn. De kweker bindt met
regelmaat de takken langs een soort rek. Dat
rek krijgt u mee wanneer u zo'n leiboom
koopt. U kunt het bij het planten gewoon
aan de boom laten hangen. Vooral in de
eerste paar jaar vormen de spijlen van het
rek bijna letterlijk de leidraad voor de verde-

houtwallen. Vogels broeden er graag doordat ze veilig tussen de stekels zitten. Ook zijn
de vogels dol op de vaak aanwezige rijke

Brochure
waardigheden over de haag kunt lezen.
Veel uitgebreider dan hier op deze
pagina worden alle namen van de verschillende haagplanten genoemd. In
dit 16 pagina's tellende boekwerkje
kunt u bovendien talrijke nuttige tips
lezen. Achterin komt de aanplant van

re verzorging van de boom. Net als de kweker zorgt u ervoor dat de takken langs het
rek groeien. De takken die toch stug in een
andere richting groeien, snoeit u weg.

de haag in zeven stappen aan de orde.
De brochure is bij de meeste tuincentra
verkrijgbaar. Treft u hem daar niet aan,
dan kunt u hem bestellen bij Plant

Gevlochten haag

overmaken van f 3,50 op postbank-

Publicity Holland te Boskoop, door het
Een nadeel van hagen kan zijn dat ze in de

nummer 14533 o.v.v. "Hagenbrochure" met vermelding van uw naam
en adres.

breedte nogal wat ruimte vragen. Hoe kleiner de tuin, hoe meer dat probleem speelt.
Toch is er een 'groene' oplossing. Zet palen
in de grond. Span gaas tussen die palen en

Wintergroen of juist kaal
Net zoals bij de 'gewone' heesters zijn er
bladverliezende en wintergroene haagplanten. Kiest u voor een wintergroene haag,
dan hoeft u ook in de winter geen last te
hebben van inkijk. Dat effect kunt u bereiken met bijvoorbeeld hulst (llex) en vele
coniferen. Vraag u echter wel af of die winterse privacy gewenst is. Zo mag u er vanuit
gaan dat u 's winters niet op het terras zit.
Bovendien kan zo'n wintergroene haag zeker als die manshoog is - somber zijn. Dan
is de bladverliezende haag dé oplossing.
Denk daarbij eens aan de krent
(Amelanchier lamarckii), de haagbeuk
(Carpinus betulus) of meidoorn (Crataegus
monogyna). Bladverliezende hagen hebben
nog een voordeel: ze laten de seizoenen zo

Wintergroene hagen
Laag (tot 0,5 m)
Buxus, Euonymus fortunei
Hebe, llex (hulst)
Halfhoog (0,5 tot 1,5 m)
Berberis verruculosa, Mahonia
Prunus laurocerasus (laurierkers)

Hoog
Berberis julianae, Coniferen
Elaeagnus ebbengei (olijfwilg)
E. pungens (olijfwilg)
Ligustrum ovalifolium (liguster)
Osmanthus (schijnhulst)

ren wintergroene haag heeft bovendien een
statige uitstraling.

Snoeien of weelderig groeien
Haagplanten kunnen doorgaans goed
tegen snoeien. Hoe meer ze worden
gesnoeid, hoe dichter ze groeien. Maar

laat door het gaas klimplanten groeien. Dat

Stekelige haagplanten

kan heel mooi met klimop. Die blijft 's winters nog groen ook. Echt, binnen een paar
jaar ontstaat zo een groene wand die net zo
dicht is als de breedste coniferenhaag.
Zorg wel voor lange, en vooral sterke palen.

Berberis (vele soorten) - laag rot halfhoog
Chaenomeles (kweepeer) - halfhoog
Elaeagnus pungens (olijfwilg) - halfhoog
Pyracantha (vuurdoorn) - hoog
Botanische rozen (vele soorten) - laag tof

Zet ze minstens voor eenderde in de grond.

halfhoog

Gaten dichten
Als je voor de zekerheid één of enkele planten extra op een andere plek in de tuin zet,
dan kunnen deze eventuele gaten opvullen
die door dode exemplaren zijn ontstaan. Zo
hoef je het volgende jaar niet te zoeken naar

Voor een begroend hekwerk van 1.80 m

precies dezelfde soort planten met een maat

heeft u dus palen van minimaal 2.70 m
nodig. Gebruik ook stevig, bij voorkeur
groen geplastificeerd gaas. Vergeet nooit
dat normale haagplanten zodanig wortelen
dat ze tegen een stootje kunnen. Die waaien niet zomaar om. Gaas waar klimop of
andere klimmers zijn gevlochten, vangt ech-

die gelijk is aan die van de huidige haag. Als
je geen reserveplanten hebt, kun je op één
lege plek beter twee nieuwe exemplaren
planten. Deze nieuwe planten zullen sneller
in de hoogte groeien doordat ze krap staan.
Snoei het komende jaar de nieuwe planten
wel gewoon mee. Door het snoeien groeien
de planten namelijk veel voller. Snoeit u

besdracht. Van indringers hebben ze weinig
te vrezen. Tien tegen een dat ook in uw tuin
vogels gaan broeden, wanneer u een meidoorn- of sleedoornhaag plant. Dat zijn in
ieder geval 'gewenste gasten'.

dat wil niet zeggen dat een haag altijd

ter veel wind. Daarom moeten de palen die

Leylandii

onder het mes moet. Met het snoeien
knipt u bovendien vaak de bloemtakken
flink terug. Dat betekent dat een geschoren haag bijna altijd minder bloeit en minder vrucht draagt dan een vrijuit groeiende haag. Een vrijuit groeiende haag mag
dan wel zijn bekoring hebben, er kleeft
ook een nadeel aan. U moet er de ruimte
voor hebben. Hoe hoger de haag groeit,
hoe breder deze wordt. Rond een natuur-

de hele constructie overeind houden het
zware werk doen.

Op de hitparade voor haagconiferen staat
de Cupressocyparis leylandii hoog. Geen
wonder. Deze conifeer die vooral bij zijn
'achternaam' wordt genoemd, groeit
ongelooflijk snel. Vooral in nieuwbouwwij-

deze planten niet en de rest wel, dan ontstaat er later alsnog een open plek in de
haag. En vergeet niet: snoeien doet groeien.

ken zorgt de leylandii ervoor dat de bewoners al binnen een paar jaar een stukje privacy krijgen. Alleen in het begin hebben de
leylandii's het nadeel dat ze nogal open
zijn. Maar op den duur maakt ook deze
conifeer een mooie dichte haag.

Hulst is met zijn glanzend groene, gestekelde
blad een bekende verschijning in onze tuinen. Vooral als haag wordt hij vaak toegepast. Er zijn ook hulsten met wit- of geelgerande bladeren. Wie dat té bont vindt maar
toch op zoek is naar iets anders, moet eens
kijken bij de 'blauwe hulsten' (llex meserveae).
Die hebben fraai blauwgroen blad. Een
andere vreemde hulst is de llex crenata.
Deze lijkt sprekend op Buxus, maar hij groeit
een stuk harder. Het is dus vooral een goed
alternatief voor de hogere buxushagen.

Beukenhaag en haagbeuk
De beuk (Fagus sylvatica) is een uitstekende
haagplant. Wintergroen is hij niet. Toch
behoudt de tuin zijn beslotenheid met een
beukenhaag, want de beuk laat zijn verdorde blad 's winters niet vallen.
Een andere bekende haagplant is de haagbeuk (Carpinus betulus). Aan de twee fraaie
wetenschappelijke namen kunt u zien dat
het hier om twee verschillende heesters
gaat. De haagbeuk laat 's winters zijn blad
gewoon vallen. Daarentegen vormt de
haagbeuk vaak een nog dichtere haag dan
de beuk. Verder is de haagbeuk wat betreft
de grondsoort veel minder kieskeurig dan
de beuk. Vooral in nieuwbouwwijken kan
het aanslaan van de beuk nog wel eens voor

Oorspronkelijk waren de leylandii's alleen te
krijgen in 'gewoon groen'. Inmiddels zijn er
ook andere kleurnuances op de markt, zoals
goudgeel en zilverachtig. Het is een overweging waard om eens wat anders te proberen; iets dat ook snel groeit.

Hulst maar dan anders

problemen zorgen. Veel compost of verteerd blad in het plantgat doorwerken helpt
wel, maar verwacht geen wonderen. Let

Bloeiende hagen
Halfhoog tot 1 m
Caryopteris, Chaenomeles (kweepeer)
Hypericum, Potentilla, Spiraea (diverse)

Hoger dan 1 m
Botanische rozen (diverse soorten)
Pyracantha (vuurdoorn)
Spiraea (diverse)

Langs zo 'n hekwerk van stevige palen en geplastificeerd gaas
kunt u ook bramen of frambozen lelden. Beide maken hele lange
takken, Doet u daar verder niets mee, dan wordt het al gauw een
warboel van de lufn.Meent die takken door het gaas neen, dan kunt u daar in de
meest letterlijke zin de vruchten van plukken. Zeker in dit geval zijn de doornlo-

ze bramen en frambozen ideaal. Een hek van l tot T,5 m is al hoog genoeg.

CAMPAGNE GEFINANCIERD MET EEN
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

PPH: Plant Publicity Holland

TONEELUITVOERING
door de toneelgroep
Vierakker-Wichmond
Zo heeft Meu Gerre
het gewild.
een boerenklucht in drie
bedrijven, geschreven door
DJ. Eggengoor.
Vrijdag 26 januari
zaterdag 27 januari
aanvang beide avonden om
20.00 uur in het Ludgerusgebouw te Vierakker.
Kaarten in de voorverkoop
op vrijdag 19 januari in het
Ludgerusgebouw van 18.00
tot 21.00 uur.
Entreeprijs in voorverkoop f 6,
en aan de zaal f 7,50

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!
Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg
Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk
Suselbeek

H Al VF
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TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

Gereedschappenspecialist

M O D E
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

Nu elke maandagmiddag open

assortiment

HARMSEN
Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Resultaten pr-onderzoek zorgen vooreen beter informatieaanbod:

Alles over De Stiepel op internet
Woningcorporatie De Stiepel
start het nieuwe jaar met het
uitbreiden van de dienstverlening. Vanaf 8 januari is De Stiepel 24 uur per etmaal bereikbaar via de nieuwe internetpagina.
Op www.destiepel.nl staat 'Alles
over De Stiepel' Wonen, Onderhoud en Werkgebied kan alles
worden gevonden wat wetenswaardig is over huren en kopen
van woningen uit het woningbestand van Der Stiepel in de Achterhoekse gemeenten Hengelo, Lichtenvoorde, Vorden en Zelhem.
Men kan zich online inschrijven
als woningzoekende. Wanneer

men al is ingeschreven, kan gereageerd worden op het actuele woningaanbod. Zowel de beschikbare
huur- als koopwoningen staan
met foto gepresenteerd. Voor woningzoekenden die niet bekend
zijn in de regio, staan er interessante gegevens over elke gemeente. Ook de bijbehorende kerkdorpen zijn daarbij niet vergeten.
Uit het pr-onderzoek blijkt dat de
huurders vooral informatie over
het onderhoud op prijs stellen.
Daarom staan in de rubriek onderhoud allerlei tips en adviezen.
Deze worden regelmatig geactualiseerd zodat de internetbezoeker in
elk seizoen vooruit kan. Ook
wordt gewerkt aan een reparatie-

De Stiepel
Woningcorporatie

overzicht zodat uitgezocht kan
worden wie voor welk onderhoud
verantwoordelijk is.

Cor de Wild

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

Nieuw telefoonnummer
0575-538046

5O jaar?
Huur een opblaasbare
Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,perdag
Geboorte tuutfles 4,5 m
f 50,- per dag.
Tel. 0575-553296 of
06-20438118

Een ander knelpunt dat uit het pronderzoek naar voren komt is het
gebrek aan tijdige informatie over
nieuwe projecten. De Stiepelinfo
komt slechts twee tot drie keer per
jaar uit. Ook in de Huiskrant is
niet altijd ruimte beschikbaar. Via
de internetpagina Het Nieuws beschikt de sitebezoeker altijd over
het laatste nieuws.

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Krasactie bij Super de Boer Grotenhuys Overtuigende zege
Eikelboom tijdens
"Oudejaarscrossloop
De 70 deelnemers aan de
"Oudejaarscrossloop" hebben
zaterdag 30 december een uitermate zwaar parcours voorgeschoteld gekregen.
Het was niet alleen een kwestie
van hardlopen maar bovenal een
kwestie van " op de been" blijven.
Het parcours vanaf het Gemeentelijk sportpark richting De Belten,
Wildenborch, Galgengoor en (voor
de langere afstand) het Grote Veld,
was door de sneeuwval van vorige
week uitermate glibberig.
Alleen Willem Eikelboom uit Apeldoorn bleek totaal geen last te hebben van het gladde "ongemak". Hij
won de 15 kilometer met een voorsprong van ruim 10 minuten! De
Oudejaarscrossloop trok vorig jaar
ruim honderd deelnemers.
Dat er dit jaar minder aan de start
zouden verschijnen was, gezien de
omstandigheden, door de organisatie de VRTC "De Achtkastelenrijders" op voorhand ingecalculeerd.
Super de Boer geeft tot en met 13 januari gratis iedere week één lang weekend Center Parcs weg. Bij iedere
vijfentwintig gulden besteed bedrag ontvangt men een kraskaart. Kras het open en win een lang weekend Center
Parcs of één van de vierhonderd lekkere andere prijzen die er wekelijks uitgaan. Op de foto on tvangt prijswinnaar
Anneke Groot Roessink uit handen van Wilbert Grotenhuys het geheel verzorgde lange weekend Center Parcs.

Prijswinnaars Welkoop

De "crossers" konden kiezen uit
drie afstanden te weten 5,10 of 15
kilometer. De uitslagen waren als
volgt:
5 kilometer: l Gerard Hendriks,
Ruurlo 18 minuten en 55 seconden; 2 Peter Makkink, Hengelo
21.42; 3 Henk Nijland, Zelhem
21.56.
10 kilometer: l Jan Wüllink, Enschede 42 minuten en 39 seconden; 2 Gerbert Vorssers, Hengelo
43.24; 3 Rein Idink, Doetinchem
44.39. De eerst aankomende dames was Saskia Bekhuis uit Enschede in 45 minuten en 40 seconden.
15 kilometer: l Willem Eikelboom,
Apeldoorn l uur zes minuten en 5
seconden; 2 Freek Willemsen, Vorden 1.17.38; 3 Gerrit Ruegebrink,
Warnsveld 1.17.40.
De eerstvolgende activiteit van de
VRTC "De Achtkastelenrijders" is
zondag 4 februari aanstaande.
Dan wordt er een veldrit georganiseerd met ook dan start en finish
bij het Gemeentelijk sportpark.

Bespaar
betaal*
nu Contact
* Betalen voor 13 januari

l

Tijdens de voorverkoop van
vuurwerk had Welkoop Vorden
een prijsvraag uitgeschreven.
Met dank aan ElectroWorld Eliesen

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

KERSTBOOM
Woensdag 3 januari: De kerstboom, het symbool van de Nederlandse kerstcultuur - volgens velen een oud Germaans gebruik volgens enkelen een negentiende
eeuwse uitvinding. Aan het einde
van het jaar staat ons kikkerlandje
vol met dennenbomen en blauwsparren. Eentje voor binnen en
eentje voor buiten. De altijd actieve ondernemersvereniging in ons
dorp heeft de boom verheven tot
het ultieme dorpsgevoel in deze
donkere dagen. De reactie is stee
vast dat de verkeersveiligheid door

werden op 30 december de prijzen
overhandigd.
De eerste prijs ging naar de fam.
Berenpas uit Zutphen (Sony Micro
de felverlichte bomen niet ten goe
de komt, maar het is natuurlijk
wel gezellig.
Maar in het nieuwe jaar moeten al
die bomen bij de mensen thuis en
in het dorp weer weg. En dat zijn
er nogal wat. De gemeente bedacht daarop een actie: laat de kinderen uit het dorp de kerstbomen
bij de mensen thuis ophalen en
naar de gemeentewerkplaats brengen. Grandioos idee. De bomen in
de versnipperaar en je hebt een uiterst milieuvriendelijke oplossing
voor onze onvermoeibare consumptie van naaldboompjes.
Wij thuis, mijn vriendin en ik,
hadden ook een kerstboom. Met
de nadruk op 'hadden' . . . Een
zandspoor van onze voordeur,
over onze eigen inrit naar de weg

Set t.w.v. 349 gulden; 2 WJ. Veenendaal, Warnsveld (Mobiele telefoon
met 50 gulden beltegoed); 3 A.J.
Wüllink, Berend v. Hackfortweg 39,
Vorden (Oudejaarslot).
deed ons vermoeden dat onze
kerstboom in een aanhanger was
gegooid en was weggevoerd. Zonder onze toestemming. Wij waren
woest. Waar halen ze het lef vandaan om op ons terrein ongevraagd onze kerstboom mee te nemen. Terwijl we in onze tuin een
mooi plaatsje hadden gereserveerd.
En ... dat weten veel mensen
schijnbaar ook niet: een kerstboom gaat langer mee dan een
jaar. Door de top niet af te snijden
is zo'n fraai boompje een langer leven beschoren. Dan kun je zo'n
exemplaar gewoon in de tuin zetten.
Rianne & Derk-Jan Rouwenhorst,
Mispelkampdijk 7, Vorden

^ZONNEBRILLEN OP
STERKTE! l F 98,°°
• vraag naar de voorwaarden.

Voor al uw winterse activiteiten:
nu bij ons, een zonnebril die bij u past!
Keuze uit diverse tinten glazen
en modieuze monturen.
NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier
brillen
contactlenzen
barometers
sieraden
uurwerken
reparaties
taxaties
Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

De volleybaltoekomst
in nieuwe kleding

Volle raadszaal
nieuwjaarsbij eenkomst
Tijdens de geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij ook diverse nieuwe ingezetenen van Vorden aanwezig waren, stond Burgemeester E.J.C. Kamerling dinsdagavond enkele ogenblikken stil bij
de noodlottige brand in Volendam. "Een bijzonder tragische gebeurtenis", zo zei hij.
Wat betreft vuurwerk in zijn algemeenheid, merkte hij op dat vuurwerk voor veel mensen leuk is,
maar dat met name ouderen en
dieren er erg van schrikken. "Fietsend Vorden" maakte hij attent op
het feit dat vanaf maart fietsers bij
gelijkwaardige kruisingen voorrang hebben op automobilisten.
Met het oog op de toekomst van de
gemeente Vorden zelf, wees Kamerling op de aanstaande gemeentelijke herindeling, waarover
in 2001 meer bekend zal zijn. In
elk geval zullen ook de bewoners
van de gemeenten Vorden, Hengelo, Steenderen, Zelhem en Hummelo/Keppel zullen hun zienswijze kenbaar maken.
Hieronder volgt nog de volledige
tekst van de nieuwjaarstoespraak.

Volleybalvereniging Pelgrum
Makelaars/DASH heeft ook dit
seizoen weer een heel aantal
enthousiaste bedrijven bereid
gevonden om te investeren in
deze grootste zaalsportvereniging van Vorden.
De zeer talentvolle volleybalmeiden
van het meisjes B-team zijn door

Visser Mode (links eigenaar Henco
Elbrink) in nieuwe sportkleding
gestoken.
Het team, getraind door Gerrit
limpers (rechts), draait moeiteloos
bovenin mee in hun klasse en de
meiden zullen in de toekomst dan
ook nog veel voor de vereniging
gaan betekenen.

De speelsters zien er stralend uit
in hun nieuwe shirts: Annelies
Limpers (3), Loes van Bemmel (1),
Nienke Grievink (6), Judith Boel (5),
Ilse Wassink (2), Marieke Ringlever
(7), Mariska Brinkerink (4) en Ilse
Limpers (8).
Bovendien hebben de meiden ook
nog sweaters en tassen van Visser
Mode gekregen.

Natuurlijk winnen voor de mini's

NIEUWJAARSTOESPRAAK
VOOR 2001
Dames en Heren,
Namens het gemeentebestuur van
Vorden, heet ik u allen hartelijk
welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst, in het bijzonder de nieuwe
inwoners die zich onlangs in onze
mooie gemeente hebben gevestigd. Vorig jaar gingen wij het
computer millennium in. Dit jaar
zijn wij het werkelijke eerste jaar
van het nieuwe millennium in
gegaan. In Vorden is de overgang
naar 2001 goed verlopen Er was
veel fraai vuurwerk te bewonderen. Het knalwerk begon al dagen
eerder. Wij kunnen ons voorstellen dat jonge mensen het leuk
vinden om rotjes af te steken.
Waarschijnlijk beseffen zij vaak
niet dat daardoor oude mensen en
dieren geweldig kunnen schrikken. Ook waren er bijna geen

vogeltjes meer te bekennen in het
dorp. Velen waren naar de bossen
vertrokken. Kortom aan vuurwerk
zit altijd meerdere kanten.
Deze jaarovergang zal nog lang in
ons geheugen blijven gegrift, ge
zien de tragische brand in Volendam, die helaas mensenlevens
heeft gekost en nog zal kosten.
Vele jonge mensen zullen voor
hun leven getekend worden. In
deze tijden van vertwijfeling geldt
zeker voor de hechte Volendammer gemeenschap naast wanhoop
het woord hoop. Onze Koningin
heeft in haar kerstrede het zo
gezegd: in tijden van twijfel krijgt
hoop betekenis.
In dit jaar zal veel wijsheid van de
gemeenteraden van Vorden, Hengelo, Steenderen, Hummelo en
Keppel en Zelhem worden gevraagd bij hun beslissingen op het
Rapport van Gap Gemini, Ernst &
Young over de meer meerwaarde
van de fusie van de vijf gemeenten
tot een nieuwe gemeente. Het provinciaal bestuur van Gelderland
heeft aangekondigd dit jaar de
procedure te starten tot gemeentelijke herindeling in de Achterhoek. In een open overleg met een
verkennende fase wil de provincie
komen tot een voorstel tot ge
meentelijke herindeling. Uiteraard zullen de bevolkingen van
die gemeenten de mogelijkheid
moeten krijgen om op die plannen
in te spreken en hun zienswijzen
kenbaar te maken.
Daarnaast zal per l mei 2001 een
belangrijke verkeersmaatregel
worden ingevoerd in geheel Ne
derland: bestuurders en fietsers
van rechts gaan voor op gelijkwaardige kruispunten. De pers zal
daarover nog uitvoerig de bevolking inlichten. Zo staan weer vele
bekende en onbekende gebeurte
nissen, werkzaamheden en vernieuwingen ons het komende jaar
te wachten. Dames en heren,
graag wens ik u allen en de uwen
een voorspoedig 2001 in een goede
gezondheid toe.
Ik dank u.

Workshops
aan het Platjoe te Vorden
Vanaf februari zullen er door
Elisabeth Kolpa drie inspirerende workshops gegeven gaan
worden op het schitterend gelegen Platjoe aan de Galgengoorweg 11 te Vorden.

De grootse groep volleyballers
bij Pelgrum Makelaars/DASH
zijn de jongste telgen (tot 11/12
jaar) die dit jaar worden gesponsord door De Vijfsprong
Biologische Landbouw.
Alle mini's hebben dan ook op de
achterkant van hun shirt de slogan: 'Dash, natuurlijk winnen.'
JUDOLESSEN
Laat kinderen kennismaken met
judo en kom tot de ontdekking
dat judo een speelse sport is voor
jongens en meisjes vanaf 4 jaar.
Judo is stoeien met bepaalde
regels, een spel van aanval en verdediging waarbij het beheerst omgaan met elkaar centraal staat. In
judo kan men niet zonder elkaar.
Elkaar helpen, samen oefenen en
samen leren. In diverse spelsituaties wordt de basis van het judo
bijgebracht, namelijk behendigheid, reactie, durf, zelfvertrouwen

Behalve met de shirtjes, waren de
40 jonge spelers en speelsters ook
bijzonder blij met de (biologische)
lollies die ze van De Vijfsprong
kregen.
Deze fanatieke jeugdleden trainen
elke dinsdagavond en spelen zaterdagochtend een mini-competitie.
Bovendien zijn de jeugdige spelers
en discipline. De gedragsregels
worden voortdurend gehandhaafd, dit met het oog op de veiligheid en de sociale normen.
Bij de meeste andere sporten is lichamelijk contact niet toegestaan,
daarom heeft het judo een geheel
eigen karakter. Vooral het sociale
aspect en het contact zorgen ervoor dat de kinderen zich snel
thuis voelen op de judomat. In het
judo zitten ontzettend veel vormen van beweging. Denk maar
eens aan duwen, trekken, rollen,
draaien, kruipen enz. Daardoor
ontwikkelen de lichamelijke vaar-

eenmaal per seizoen 'mini van de
week'.
Ze mogen dan de hele voorbereiding en wedstrijd van heel dichtbij
meebeleven van het hoogste seniorenteam.
Hopelijk blijven de jeugdleden
nog lang 'natuurlijk winnen'.
digheden zich sneller en krijgen
de meesten meer zelfvertrouwen
en een positiever beeld van zichzelf. Judo is bij uitstek een eerlijke
sport en is voor ieder kind te volgen,-omdat er geen moeilijke spelregels zijn. Kom gerust een keer
kijken en laat zoon of dochter een
gratis proeflesje meedoen!!!
De lessen worden gegeven bij
sport- en gezondheidstudio Vorden
op de maandagmiddag onder
leiding van een Rijkserkend en
gediplomeerd judoleraar v.d. Judo
Bond Nederland (zie advertentie).

Het betreft een workshop over omgaan met werkdruk en stress op
vrijdag 9 februari, een over visie
ontwikkeling op zes levensgebieden op vrijdag 23 februari en een
genoemd 'Op zoek naar je kernkwaliteiten en je talent' op vrijdag

16 maart. Ook zal daar een doorgaande groep gegeven worden
'Tijd voor jezelf op de maandagavond.
Elisabeth Kolpa heeft een praktijk
voor coaching en training waar zij
naast workshops ook individuele
coaching geeft en aan creatieve
loopbaanontwikkeling doet.
Voor informatie kan gebeld worden 0575-462618 of haar emailen
Elisabeth Kolpa@ 12 move.nl.

Gratis kennismaken
met de Open Tafel
De Open Tafel is een voorziening voor senioren vanaf 55
jaar die liever niet zelf koken en
in hun eentje eten. Zij kunnen
dagelijks in de zaal van verzorgingshuis De Wehme om ca.
1230 uur de warme maaltijd ge
bruiken.
De Wehme zorgt voor het eten en
vrijwilligers van de SWOV maken
de tafels klaar en proberen een
sfeer te scheppen waarin iedereen
zich thuis voelt. Er is dan ook een
vaste groep deelnemers die bijna
iedere dag aanwezig is.
Om nog meer mensen kennis te laten maken met deze mogelijkheid
zullen in week 4 en 5 van 2001, dat

zijn de weken van 22 en 29 januari
elke week tien maaltijden gratis
verstrekt worden.
Wie komt voor een gratis maaltijd in aanmerking?
Senioren vanaf 55 jaar kunnen
zich hiervoor aanmelden bij de
SWOV of bij de Wehme. Iedereen
kan slechts éénmaal aan de beurt
komen.
Wanneer zich per week meer dan
tien mensen aanmelden, bepaalt
de volgorde van aanmelding of
men al dan niet mee kan doen.
Opgave is telefonisch mogelijk
vanaf maandag 15 januari. SWOV
553405, De Wehme 557300.

KEUKENS
SANITAIR

Een keuken waarin geleefd mag worden

WANO- EN VLOERTEGELS
BOUWMATERIALEN
SIERBESTRATINGEN
BOUWMARKT
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BouwCenter HCI ontwerpt vrijblijvend een keuken op maat.
Een perfecte keuken begint met
een goed ontwerp waarbij geen
centimeter ruimte verloren gaat.
De ontwerpers van Bouwcenter
HCI maken vrijblijvend ecu
creatief ontwerp, gericht op uw
situatie en uw woonwensen!

Wat is er nou fijner dan na een dag hard
werken thuis te komen in een huis waar u
zich lekker voelt. Waar u heerlijk tot uzelf
kunt komen. De keuken is dé plek waar het
gezinsleven het best tot z'n recht komt.
Kom dus maar eens een kijkje nemen in
onze showroom voor een comfortabele en
sfeervolle inrichting van een keuken waarin
geleefd mag worden!

Openingstijden showroom:
BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575)4681 81 maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur
e-mail; hci@hciubi,nl
vrijdag koopavortd 19.00 - 21.00 uur
zaterdag
10.00 - 16.00 uur
Internet: www.hciubi.nl

BouwCenterlHCI

Helmink ruimt op
Hoogpooltapijt 'Hawaï
Rood met streep
u voor OP=OP-PRfJS

89.-

KANTOOR VERNIEUWEN?
Nu bij ons meer dan 50 reststukken zwaar
projecttapijt op 400 breed tussen de 2 en 9 meter.
NU MET KORTINGEN VAN 40
Keu ken lopers
Diverse kleuren. Nu per meter voor

"70%

95

19.

eenpersoons

140x200 £249;-voor

extra lang

140 x 220 £&&,- voor

tweepersoons 200 x 200 ƒ3997- voor
litsjumeaux

240x200 ƒ4797-voor

extra lang

240x220 ƒ5397-voor

18!
21

l

29!
14!

GordljriStoff eilDiv. dessins en uni's Q95
Van 2£j95|26ï95T Uitzoeken per meter
ZÜ^B

Veren hoofdkussen
Nu van 19,95 per stuk 2 STUKS VOOR *****
Molton kussensloop
Per 2 stuks van 2&&5 nu voor

All-Season dekbed
Katoenen tijk met wollen vulling texelse schaaj

Openingstijden bouwmarkt
maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur
zaterdag
08.00 -16.00 uur

9!

19.

Stnyrna wollen tafelkleden
In rond en 140x170.
VanJ398T- rm voor OP*OP-PRJ}S

198.

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd (met uitzondering van trappen en couponnen!)

V o r d en
Z u t p h e n s e w e g 24
Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. H a g e m a n s t r a a t 3
Tel. 0545-474190

H EL M l NK

meubelen

MA A KT

HET

M O O l ER

www.helminkmeubelen.nl
B l J U THUIS.

Goldewijk
Bouwgroep
uit Doetinchem
had in 2000
16 jubilarissen
Al sinds 1855 bouwt bouwbedrijf Goldewijk op maat en
naar wens van haar klanten. Inmiddels telt de organisatie
ruim 400 medewerkers en geniet het bedrijf een landelijke
bekendheid op het gebied van
woning-, utiliteit- en projectbouw. Verbouwingen worden
door het 'gteam' uitgevoerd.
Werken voor Goldewijk is boeiend
M. Eekelder
E. van Zadelhoff
B. Kampshof
R. Menting
M. Waalderbos
B. Rutgers
E. te Woerd
H. Walgemoet
B. Smeitink
A. Post-Kok
W. Wiegerinck
G. Sligman
P. Waenink
A. Notten
H. Nibbeling

en afwisselend. Mede daarom
heeft het bedrijfin 2000 wederom
een groot aantal medewerkers mogen huldigen. In 1999 waren er 24
jubilarissen, in 2000 werden er 16
medewerkers gehuldigd.
De heer A. Taken uit Harreveld is
al 25 jaar werkzaam als uitvoerder.
De overige vijftien jubilarissen zijn
allemaal 12^2 jaar in dienst in verschillende functies.

Üchtenvoorde
Zelhem
Üchtenvoorde
Doetinchem
Aalten
Heelweg
Üchtenvoorde
Borculo
üevelde
Doetinchem
Hengelo
Groenlo
Zieuwent
Hengelo
Etten

assistent bedrijfsleider
calculator
timmerman
bouwkundig tekenaar
gteam-timmerman
timmerman
projectleider gteam
administrateur
calculator
administratief medwerker
metselaar
metselaar
schilder
metselaar
metselaar

Op vrijdag 22 december zijn de jubilarissen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het zonnetje gezet.

Ruübeurs brouwerij artikelen
-j

Op zondag 14 januari wordt alweer de dertiende ruilbeurs van
brouwerij artikelen gehouden in
zalencentrum De Luifel in Ruurlo.
Het is een ruilbeurs van allerlei artikelen die met een brouwerij te
maken hebben onder andere viltjes, glazen, etiketten, flesjes en allerlei attributen waar een naam
van de brouwerij op staat. Tevens
worden op deze beurzen de onderlinge contacten tussen verzame
laars gelegd en/of weer aangehaald.
In ons land zijn plusminus drie

duizend verzamelaars aangesloten bij de BAV (Brouwerij Artikelen
Verzamelaars), Deze BAV organiseert ook ruilbeurzen in het zuiden en het westen van het land,
daar bevinden zich ook de meeste
brouwerijen. Men kan deze beurs
zo langzamerhand wel internationaal noemen vanwege het feit dat
er verzamelaars uit Duitsland en
België op afkomen. Men hoopt dat
het ook dit jaar weer een geslaagde beurs zal worden.
Informatie: 0575-552452.

Zutphens Barokensemble
op podium St. Janskerk
voor Nieuwjaarsconcert
Voor het twintigste jaar nemen
de musici van het Zutphens Barokensemble op zondagmiddag 14 januari aanstaande
plaats op het podium van de St.
Janskerk.
m

Met hun eerste optreden legden
zij destijds de basis voor de inmiddels befaamde serie Restauratie
concerten in dit middeleeuws
kerkgebouw dat zij in al die jaren
ook langzamerhand hebben zien
herrijzen van een grauw en somber interieur naar een prachtig
heldere ruimte welke bekend staat
om haar bijzonder fraaie akoe
stiek.
Het is een goede traditie geworden
om aan deze musici de eer te gunnen ieder jaar een feestelijk
Nieuwjaarsconcert te verzorgen
waar telkens een grote belangstelling voor bestaat.
Op zondagmiddag 14 januari zal
het Zutphens Barokensemble werken uitvoeren van G.F. Handel, het
fraaie Concert opus 3 en het Concerto in d. gr. van J.F. Fasch. Tussen
deze twee uitvoeringen klinkt een
Suite met werken van J. Blow en H.
Purcell waarin de mezzo sopraan
Maria Goetze solist is.

Het Zutphens Barokensemble is
een twintig jaar bestaand amateurorkest dat zich toelegt op het
uitvoeren van barokmuziek op
een zo authentiek mogelijke speelwijze.
Het gewenste karakter en de
klankkleur worden onder andere
bereikt door het spelen op de in
die tijd gebruikelijke instrumenten als clavecimbel en traverse
(voorloper van de dwarsfluit) en
door de stemming van de instrumenten welke een halve toon lager
is dan tegenwoordig gebruikelijk.
De strijkers bereiken - met ondersteuning van barokstokken en niet
omwoelde darmsnaren - het ge
wenste karakter door de speelwijze.
Het orkest speelt onder leiding
van concertmeester Arwen Bouw.
Zij specialiseerde zich na haar studie als barokvioliste bij Alda Stuurop. Zij geeft lessen en workshops.
Arwen Bouw is nu zes jaar concertmeester van het Zutphens Barokensemble. Spelen zonder dirigent betekent dat het ensemble
veel eigen verantwoordelijkheid
neemt, wat ten goede komt aan
het samenspel.

Wim Polman Interieurs
met fris enthousiasme voortgezet
Wim Polman Interieurs, al tientallen jaren een begrip in interieurdesign, krijgt een frisse
voortzetting met de komst van
Chris Hissink en Erika Vreeswijk. Deze nieuwkomers zetten
de winkel aan de Dorpsstraat
22 te Vorden voort, geheel binnen de bestaande formule.
De naam Wim Polman zal in de
toekomst als concept nog breder
en professioneler worden uitgedragen. De bekende topkwaliteit
van advies en uitvoering wofflt ge
waarborgd. Wim Polman zelf zal
de komende jaren als senior-adviseur bij de winkel betrokken zijn
en Chris Hissink introduceren in
de wereld van design- en interieuradvies. Erika Vreeswijk verzorgt de
marketingcommunicatie voor de
winkel en zal begin 2001 een intrigerende website presenteren:

www.wimpolman.nl. Het Wim
Polman-concept omvat een unieke
aanpak van een informatieve en
persoonlijke klantbenadering. De
wensen en eisen van de klant en
zijn eigen woonsituatie vormen de
basis voor een geheel op de klant
afgestemd advies. De winkel is een
inspirerende plek waar rust en
aandacht, vraag en antwoord,
sfeer en kleur elkaar vinden.
De meubelen, accessoires, verlichting, stoffering en kunstartikelen
zijn allemaal van de allerbeste
kwaliteit, afkomstig van internationale topontwerpers. Wie de
winkel bezoekt ervaart de bekende en vertrouwde aanpak, aange
vuld met een fris en professioneel
enthousiasme!
Wim Polman:
"In dit pand aan de Dorpsstraat is

mijn vader 75 jaar geleden gestart
met de winkel. Ik ben heel erg blij
dat de ontwikkeling die is ingezet,
nu wordt voortgezet door deze enthousiaste nieuwkomers, die het
grootste stuk van de bedrij fsvoe
ring voor hun rekening nemen.
Ik zelf zal nog meer toekomen aan
het werk wat ik zelf nou eenmaal
het allermooiste vind: het advise
ren van mensen over het design-interieur dat het beste bij hen past!"
Chris Hissink:
"Ik ben er trots op en zie het als
een enorme uitdaging om zo'n
mooie gevestigde naam verder uit
te mogen bouwen, binnen het vertrouwde karakter van de winkel.
Ik zie het als mijn taak om de organisatie te stroomlijnen en daarmee de klantgerichtheid persoonlijk vorm te geven."

Erwin Kroll gastspreker op agrarisch
seminar Rabobank Berkel-IJssel
Rabobank Berkel-IJssel organiseert op 18 januari aanstaande
een agrarisch seminar met als
thema Weer of geen weer in de
agrarische sector*.
Het seminar wordt gehouden in
zalencentrum de Nieuwe Aanleg
te Almen. Sprekers van deze avond
zijn Erwin Kroll, weerman van het
KNMI en het NOS Journaal en Herman Vrielink, bedrijvenadviseur
agrarische relaties van Rabobank
Berkel-IJssel.
Ondernemerschap en het weer
Als thema voor het seminar is ge
kozen 'Weer of geen weer in de
agrarische sector', omdat de ontwikkelingen in deze sector en het

weer veel overeenkomsten vertonen. Beide blijven moeilijk te voorspellen en dat betekent dat er
voortdurend moet worden inge
speeld op veranderende omstandigheden. De twee gastsprekers
zijn uitgenodigd om rondom dit
thema het een en ander te vertellen.
Als eerste spreker zal optreden Erwin Kroll. In zijn lezing getiteld
'Onzeker? Zeker!' zal hij ingaan op
het tot stand komen van het weerbericht, waarbij een duidelijke
link wordt gelegd naar het ondernemerschap.
In de tweede helft van de avond
zal Herman Vrielink praten over

de actuele situatie in de landbouw
en de wijze waarop de Rabobank
daarmee omgaat in zijn lezing ge
titeld 'De agrarische barometer'.
Na de lezingen zal er een forumdiscussie plaatsvinden.
Uitnodiging
Alle agrarische relaties van de Rabobank Berkel-IJssel hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging voor het seminar toegestuurd
gekregen. Degenen die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar
het seminar toch graag willen bijwonen, kunnen contact opnemen
met de Binnendienst Bedrijven
van Rabobank Berkel-IJssel. Zij zijn
te bereiken onder telefoonnummer 0575-591770.

VERLICHTING

Morgana
LEDIKANTEN MET
DROOMKORTING!

BEDBODEMS VOOR
BODEMPRIJZEN!
Buigzame blnnenverlngmatras
AVIGNON met verstelbare
AUPING spiraalbodem K2-HY
(afmeting 80x200)

grote keus
modern
&
klassiek

MATRASSEN VOOR DE
ZACHTSTE PRIJSJES!
Bovenmatras LUZERN, kern van
kwaliteits-polyether SG40 soft,
afgewerkt met luxe katoenen
damast In dwarsstiksel,

auping

De specialist in:
sierbestrating
tuinhout
tuinhuisjes
bielzen
grind en split
natuursteen

^- ^
il
1

Ruurtoseweg 45-47, Vonden, tel. (0575) 551217

Slaapkamer FRISCO - ledikant met
achterwand en 2 nachtkastjes in blank
ahorn houtfineer of wit gelakt. Bedset
normaal vanaf 2695,-

setprijs van 1160,-

nü vanaf 1995,:1

nü voor 995^

Hoofdeindpaneel en verlichting tegen
(prijs excl. pootset).
meerprijs leverbaar,
Meerprijs Automat-verstelllng ƒ 150,Meerprijs Electromat-verstelling ƒ 450,Boxspzlngcomblnatte BORDEAUX
Onderbak met 6 poten, compleet
met binnenveringmatras (19 cm
dik).

normaal vanaf 249,-

nü vanaf 195,In alle gangbare maten leverbaar.
Binnenverlngmatras BORDEAUX,
lichtgewicht binnenvering bovenmatras, voorzien van 5-slags
Bonell-veren-interieur, totale
hoogte 19 cm.

H

Ledikant MICRON - actueel ledikant in
wit gelakt MDF met alukleurig buisframe,
normaal vanaf 1295,- j i
(afmeting 70x200*)

nü vanaf 895,-

nü voor 595,'In alle gangbare maten leverbaar.
Soepele latexmatras VIENNA
In combinatie met elektrisch
verstelbare lattenbodem BASIC.
Latexmatras met schoudercomfortzones. (afmeting 90x200*)

ssende nachttafel op wielen met
lazen blaadjes van 345,-

p.st nü voor 250,-

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWfi
/!

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Totale leegverkoop
wegens beëindiging bedrijf

normaal vanaf 355,-

nü vanaf 295,In alle gangbare maten leverbaar.
Pocketveringmatras MONTREUX,
kern van 240 tonvormige veren
per m2, bekleed in een elastische
katoenen frotté. Met schoudercomfortzones, in soepel of
medium ligcomfort.

FIETSEN
ZOEMFIETSEN
REGENKLEDING
ONDERDELEN ENZ,
Kortingen tot

50%

Slaapkamer PILATUS - ledikant in blank
kersenhoutfineer en alukleurige pootjes,
incl. rugpanelen en verlichting
normaal vanaf 2495,- "k;,,j
setprljs van 1820,'-

Vanaf
VOO* 995,- Bijpassend nachtkastje

(prijs excl. pootset).

*In alle gangbare maten leverbaar.

ZWO," normaal vanaf 745,-

p.stnüvoor 495,-

nü vanaf 595,-

Zweverink
UW FIETSSPECIALIST
lekink 8 - Hengelo (GId.) - Tel. 0575-462888

In alle gangbare maten leverbaar.

SHOWROOMMODELLEN NU
MET EXTRA VEEL KORTING!
orgaria
^— slaapkamers

LUBBERS

Doetinchem, Woonboulevard, 0314-392058
Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 45, 0575-464600

genieten met je ogen dicht
Bezoek Moi0ana Slaapkamer» op Internet: www.morgana.com

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF!!

Nieuwjaar.
FRISSE PLANTEN
Deze week 3 katnerplanten
halen en
(Goedk

SHOWROOM- HOOGSLAPERS
LINNENKASTEN 1
Geloogd grenen draaideurkast
156 breed, 204 hoog
van 4495,VOOr 2495,-

Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.

Schuifdeurkast in alpinewit
incl. halogeen verlichting, 200 breed, 245 hoog
van 3295,VOOf 1995,-

ELECTRISCHE
VERSTELBARE
BOXSPRINGCOMBINATIE
in wengé kleur met achterwand, voetborden
en nachtkasten en verlichting
2 x 90/200 cm
van 8495,.*• «**-«*

nu 6950,-

4-deurs vouwdeurkast blauw/beuken
incl. halogeen verlichting en open
middenkast met ladenblok, 215 breed,
220 hoog

van 3790,-

voor 2995,-

Electrische verstelbare boxspringcombinatie
met crèmekleurig gestoffeerd hoofdbord en
kersenhouten voetborden en nachttafels met
halogeenverlichting
2 x 90/200 cm
van 9750,nu 6950,-

Schuifdeurkast beuken
beuken kleur met matglas 200/220/60
van 2495,nu 1895,-

Draaideurkast zilver
zilvergrijs kleur met 2 spiegels
van 2195,nu 1695,-

Kastan/e gebeitste slaapkamer
incl. 2 nachtkastjes 180/200
van 1895,VOOf 1395,tevens kersen gebeitst of geoliede versie
en andere maten leverbaar
Jan des Bouvrie Basket
Slaapkamer in kersen + nachtkasten
met verlichting

*

van 5650,-

nu slechts 3995,-

Halfhoogslaper hoogte 112 cm met
een matrasmaat van 90/200 cm V.3. 695,-

van 1495,-

nu 995,-

Ledikant in Italiaanse stijl
Rotan ledikant met hoofdbord en massief houten delen 180/200 cm
van 3295,nu 1995,Bali ledikant
Massief houten ledikant, zware kwaliteit
180/200 cm
van 2195,RU 1695,Design kersen ledikant
fraai vormgegeven ledikant in kersen kleur met
aluminium accenten 180/200 cm
van 1995,nu 1395,-

Binnenveringsmatras

90/200 cm gelakt

vanaf 249,•

M DF ledikant
zwart gelakt
90/200 cm, van 499,-

voor

349,-

Massief vuren ledikant
2 pers. in Japanse stijl
160/200 cm van 1195,-

nu

795,-

nu
nu
nu

249,299,349,-

incl. Spiraal
90/200
met hout accent
120/200

Auping Tondo
,
super degelijk 1 persoons ledikant met
dwarsgespannen spiraal 90/200 cm
van 865,nu 749,-

Pocketvering matras

AURONDE
IN VELE KLEUREN
Bedombouw Auronde 1000 160/200
met 2 Auping dwarsgespannen
spiralen en 2 LATEX matrassen

NU SLECHTS 2995/"

nu slechts 695,-

van 3295,

VOOf 2795,"

deelbaar met trap en zijhek 90/200

van 1195,-

nu slechts 799,-

Vouwbed
met wielen en automatische uitklapbare
poten, incl matras maat 90/200

van 379,-

VOOf 319,-

Degelijk bouten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, inxl polyether matras 80/200 cm
nu
599,Onderschuif combinatie

Slaapbank effen zwart

voor 1149,-

Schuimrubbermatras
Schuimrubbermatras met versterkte middenzone en schoudercomfortzone. De stretchstof is
doorgestikt met schapenwol.Verkrijgbaar in
twee hardheden. Dikte ca 16 cm
voor
80/190 van 795,595,voor
5
80/200 van 799,'
90/200 van 895,
van 1195,van 1495,-

voor 102^-

Koudschuim stretch matras
Stapelbed in geloogd grenen

SENIOREN COMFORT
SLAAPKAMER

met 3 zones. De soepele stretchstof is doorgestikt met schapenwol. Verkrijgbaar in twee
hardheden, dikte ca. 18 cm
80/190 van 800,VOOf 549,80/200 van 800,VOOf 549,90/200 van 895,VOOf 599,90/210 van 1040,VOOf 699,140/200 van 1380,VOOf 949,Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

90/210
140/200

Sierlijk ledikant Toscane
stalen ledikant 140/200 cm incl. spiraal en
160/200 cm excl. bodems

Zwart of wit, stalen divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraal.
80-190 of 90-200
nu
649fMOF ledikant 90/20O cm
afgewerkt in blank eiken structuur. Alle onder
delen mooi afgerond; incl. lattenbodem,
matras en nachtkastje.
Compleet van 1495,-

Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik met aan
één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 259,VOOf 199,80/200 van 299,VOOf 239,90/200 van 319,VOOf 249,90/210 van 339,VOOf 279,140/200 van 479,VOOf 379,160/200 van 559,VOOf 429,180/200 van 639,VOOr 479,Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Massief blank houten ledikant

Uitgevoerd in alpine wit met beuken
accenten. Deze ledikanten zijn eenvoudig
van elkaar te schuiven.
Afmeting: 180/200 cm

mm

Polyether matras

dikte ca. 19 cm
80/190 van 399,voor 229,80/200 van 329,voor 259,90/200 van 369,voor 299,90/210 van 409,voor 319,140/200 van 639,voor 459,Deze matras is ook leverbaar in andere maten.

Degelijke verende lattenbodem, Millieu- en
kindervriendelijke lak.

Stalen TOOg ledikant
Sierlijk stalen slaapkamer
in roestbruin met nachttafels 160/200 cm

SUPEROORDELIGE
MATI

nU

599,-

geheel anti-allergisch, 16 cm dik, zeer elastisch
matras.
80/190 van 499,VOOr 399,80/200 van 499,VOOf 399,90/200 van 579,VOOr 459,90/210 van 609,VOOf 519,140/200 van 829,VOOr 719,-

Boxspringcombinatie
incl. 19 cm BINNENVERINC matras
met 12 cm poten.
nu samen
80/200
nu samen
90/200
nu samen
100/200
nu samen
140/200

Wijzigingen in prijs en model, evenals zetfouten
voorbehouden.
Deventer

120-200 cm
Vouwbed
met zwenkwieten incJ. matras maat 80/190

van 319,-

nu 269,-

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

649,699,789,1149,-

Voet^angeregebied

>ank

