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Zwembadbestuur haalt opgelucht adem:

Kwestie over renovatie
In de Dennen geschikt

W E E K E N D D I E N S T E N

Ongetwijfeld met een zucht van ver-
lichting heeft het bestuur van het
Zwem- en Recreatiebad 'In de Den-
nen' onlangs besloten accoord te
gaan met een voorstel tot schikking
van het geschil over de nasleep van
de renovatie van het zwembad in de
periode 1993-1994. Al in het eerste
seizoen daarna bleek namelijk dat
de renovatie niet goed was uitge-
voerd en dat er diverse ernstige
klachten waren die vooral betrek-
king hadden op scheurvorming in
het grote bassin. Aan vele jaren rap-
porten, beoordelen en onderhande-
len is een einde gekomen nu het ad-
viesbureau, dat indertijd de werk-
zaamheden heeft begeleid, een
schikkingsvoorstel heeft ingediend
waarmee het zwembadbestuur ac-
coord kon gaan.

Het geschil draaide voornamelijk om
de vraag of de experts van het advies-
bureau indertijd de juiste beslissing
hadden genomen om geen uitzetvoe-
gen aan te laten brengen in het grote
bassin. Deze zogenoemde dilitatievoe-
gen zijn belangrijk als de delen van het
bassin door temperatuurverschillen
uitzetten of krimpen. Achteraf werd
over deze beslissing onder andere door
deskundigen van het TNO negatief ge-
oordeeld; de scheuren in het gereno-
veerde bassin zouden hieraan te wijten
zijn.
In de schikking waarover dus vorige
maand overeenstemming werd bereikt
verklaart het adviesbureau zich bereid
een bedrag te betalen dat kan worden
gebruikt voor het alsnog aanbrengen
van een aantal dilitatievoegen. Tevens
is na uitvoerig overleg een goed onder-
houdsplan opgesteld om te voorkomen
dat bij strenge vorst het tegelwerk van
de leeggepompte bassins ernstige scha-
de kan oplopen.

Nu met het adviesbureau een regeling
is getroffen en deze zaak is opgelost,
wil het zwembadbestuur graag onder-
strepen dat er iets moet worden recht-
gezet. Vanaf het begin van het overleg
over de gerezen problemen zijn zowel
het adviesbureau als Aannemers-
bedrijf H. J. Ruiterkamp BV in Vorden
nadrukkelijk bij deze kwestie betrok-
ken. In 1996 werden door het zwem-
badbestuur in een kort geding dan ook
beide bedrijven gedagvaard. Dat ge-
beurde op juridisch advies omdat er op
dat moment nog geen zekerheid be-
stond over de vraag wie voor de schade
verantwoordelijk kon worden gesteld.

Aannemer Ruiterkamp stelt dat het be-
drijf en zijn medewerkers, als gevolg
van de daarop volgende negatieve pu-
bliciteit en het lange tijd onbesliste ju-
ridische steekspel, schade hebben on-
dervonden. Het bleek dat het aantal
opdracht^jn die periode is teruggelo-
pen. Er nWRten toen zelfs een tweetal
medewerkers op non-aktief worden ge-
steld. Gelukkig is, door de verminderde
aandacht in de pers voor dit onder-
werp, het orderpakket intussen terug
op het oujÉpeil. Er wordt op dit rrto-
ment weJ^net het voltallige team ge
werkt.

Nu het adviesbureau bereid is gebleken
door een geldelijke bijdrage het gere-
zen conflict op te lossen wil het zwem-
badbestuur graag benadrukken dat
Aannemersbedrijf Ruiterkamp in deze
kwestie geen blaam treft en ook niet
verantwoordelijk is geweest voor de
ontstane problemen. 'Wanneer in de
toekomst voor het zwembad weer
bouwkundige voorzieningen nodig
zijn' - zo stelt voorzitter Vriend - 'dan
staat Aannemersbedrijf Ruiterkamp
wat ons betreft vooraan en heeft dit be-
drijf ons volle vertrouwen'.

Goede prestaties team Free-Wheel op de Weissensee:

Arjan Mombarg uit Vorden behaal-
de een 27e plaats bij de Alternatieve
Elfstedentocht op de Weissensee in
Oostenrijk. Mombarg maakte deel
uit van het team van Free-Wheel en
reed de tocht in vijf uur, 35 minuten
en 17 seconden. Mombarg eindigde
daarmee nog voor Elfstedentocht-
winnaar Henk Angenent. Arjan
Mombarg ging van start bij de A-rij-
ders. De 25-jarige marathonschaat-
ser staat op dit moment 4e in het
landelijk klassement van de B-rij-
ders. Hij maakt volgend seizoen de
definitieve overstap naar het A-pe-
loton.

De ploeg van Free-Wheel uit Vorden die
naar de Weissensee afreisde bestond
naast Arjan Mombarg uit nog zes ande-
re schaatsers die allemaal meededen aan
de snelle toertocht die direct na de wed-
strijd van de marathonrijders van start
ging. Alle leden van de ploeg schaatsten

op de free-skate, de door Free-wheel in ei-
gen beheer ontwikkelde klapschaats met
langlaufbinding en in eigen schaatspak-
ken van Freewheel.
Er werd zeer snel gereden door de mees-
te leden van het team van Free-Wheel. Zo
schaatste Martin Rietman uit Wich-
mond de Alternatieve Elfstedentocht in 6
uur, 20 minuten en 13 seconden. Mar-
tien Pater had een uur meer nodig. Zijn
tijd was 7 uur en 13 seconden. Ook de tij-
den van Jan Ruessink uit Zutphen en
Johan Mennink uit Baak mochten er
zijn. Zij deden de tweehonderd kilome-
ter in respectievelijk in 7 uur en 55 mi-
nuten en ruim achtenhalf uur. Ook de
49-jarige Jos Snel uit Uithoorn zette een
goede prestatie neer en daarmee was het
succes van Free-Wheel op de Weissensee
compleet.
Het is de bedoeling dat er volgend jaar
vanuit Vorden door Free-wheel een
schaatsreis naar de Weissensee wordt ge-
organiseerd.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 februari 10.00 uur ds. H.A. Speelman.
Gezinsdienst; 19.00 uur ds. C.P.M. Verrips,
Eibergen in de Geref. Kerk.

Hervormde kerk Wiclunond
Zondag 8 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, IKON.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 februari 10.00 uur ds. HA. Speelman,
Gezinsdienst in de NH Kerk.

RJC. kerk Vorden
Zaterdag 7 februari 18.30 uur Eucharistieviering
met volkszang.
Zondag 8 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. VoTiKo.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 7 februari 17.00 uur Woord- en Commu-
niedienst.
Zondag 8 februari 10.00 uur Woord- en Conimu-
niedienst.

Weekendwacht pastores
8-9 februari pastoor Lamers, Ruurlo, tel. (0573)
45 14 56.

Tandarts
7-8 februari GM. Wolsink. Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 1130-12.00 uur.

Huisarts 7-8 februari djafiagevos, Het Vaarwerk
l, tel. 55 24 32. ^^
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten,^Bhie altijd éérst bellen
voor overleg.

Streekziekenhuis Het SpittaaL. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 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) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend 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 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel.(0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.

Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Euro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Nieuwstad
32. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen.
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 552537. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Carnavalsvereniging De
Deurdreajers houdt zaterdag
7 februari haar jaarlijkse erw-
tensoepactie in Vorden, Kra-
nenburg en Wichmond. Start
half tien. U steunt toch ook
onze vereniging!

• Wij durven het aan op
vrijdag de 13e, u ook?!

• Te koop: antieke Brabant-
se platte buiskachel. Tel.
(0575) 55 65 96

• Jong & wild getrouwd stel
opgelet: tot 14 febrububuu

• Te koop gevraagd: een wo-
ning gelegen in plan Zuid te
Vorden. Tel. (0575) 55 42 67

• Te huur: carnavalkos-
tuums, keuze uit 300 stuks.
Ook galakleding en voor de
kids vanaf 2 jaar 100 stuks.
Nachtegaalstraat 10, Ruurlo,
tel. (0573) 45 13 85

• Carnavalsvereniging De
Deurdreajers houdt zaterdag
7 februari haar jaarlijkse erw-
tensoepactie in Vorden, Kra-
nenburg en Wichmond. Start
half tien. U steunt toch ook
onze vereniging!

• Grandioze uitverkoop bij
de Wereldwinkel op de
markt, 6 en 13 februari

• Te koop: aardappelen o.a.
Bildstar, Parel, Irene, Surprise
en Bintjes. Kunnen bezorgd
worden. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08

• Te koop. Peugeot 405
Break diesel, b.j '94 Tel
(0575) 55 14 16

• Te koop: antieke friese
staartklok, kleur rood, met
bruidskrans en garantie. Tel.
(0575) 45 12 18

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 57 21
27

• Zit u vast op uw inkomsten-
niveau? Zoekt u een manier
om vooruit te komen? Inter-
nationale organisatie zoekt
ondernemende mensen om
mee te helpen nieuwe zakelij-
ke contacten en afnemers te
vinden voor haar innovatieve
lijn van voedingskundige en
huidverzorgingsproducten op
basis van kruiden. Geen erva-
ring vereist. Enthousiasme en
initiatief zijn pluspunten. Bel
fiu voor een afspraak: Doublé
Impact (0575) 57 21 27

• Te koop: Fiat Uno 45 b.j.
89; Suzuki Swift GTi b.j. '88;
Peugeot 205 b.j. '89. Tel.
(0575) 46 27 79

• Te koop: Honda Civic VTï
1600 model '93. Tel. (0575) 55
12 80 (55 14 16) na 18.00 uur

keuze uit ruim 30 soorten vlaaien
volgens Limburgs recept

calorie-arm... en goed voor 12 royale punten.
Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers gemaakt met
verse room en vers fruit en geen conserveringsmiddelen

APPEL-CARAMEL VLAAI
gewoon weer 'ns wat anders

14?voor maar

APPEL-KRUIMELVLAAI
goed voor 8 punten

8."nu

BOTERKOEK
volgens oud-Hollands recept

U
95

dit weekend voor maar 4?
TIP VAN DE WEEK

HACKFORT VOLKOREN
een meergranenbrood boordevol

vitamines en mineralen
puur natuur dat proeft u

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- BBbebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Lekker bij de snert ofstamppot

4,951 kilo

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

Haas/ribkarbonade

6 stuks f 10,00

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram f lj~

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Grillworst
1 hele f 5, —

Gehakt met kaas
gebraden, 100 gram f ij"™

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram F 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 vlindervinken +
4 saucijsjes
samen f 7,9O

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij Dorpsstraat 32
i M * i r>^r-**-*im.^^ 7251 BC Vorden

JAN RODE N BURG Telefoon (0575>5514 7°

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
ging. Vraag vrijblijvende infor-
matie. C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
55143833

P E
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

LIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

HCNKES MOP SHOT JAGEXMEISTEK
BESHN 70CL 18.45 70CL 23.95
L7K. 18.95 NU 14.95 NU 20.95
NU 16.95

FINDLATEIS
70CL21.75
NU 19.95

SHOT

iUHOMA S OHO't KHUCCNUXtUH
DRINK M IJS- EN IJSKOUD

FLOKIJN

VIEUX
LTK. 22.95

NU 20.95

Slijterij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

BOKMA
JENEVER

Lm 25.45
NU 22.95

Thuis f en ie f en van al hef gezellige en goede m Je echte specialist
Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 4 t/m dinsdag 17 februari 1998



Fabienne

Vanaf nu ga ik niet alleen met
mijn pop op stap, maar ook
met mijn zusje.

Zij is geboren op 22 janauri
1998.

Sharon, Johan en
Diana Eggink-Dolphijn

Loolaan 13
7261 HR Ruurlo

Het alleen zitten spelen begon
me soms te vervelen.
Maar nu ben ik erg blij met
mijn broertje erbij.

Dylan
RAMY MAICA

is geboren op 28 januari 1998

Gerrit, Miranda en
Jamie

p/a De Stroet 18
7251 CR Vorden
Telefoon (0575) 55 21 26

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Marleen
zusje van Laura

Geboren op 31 januari 1998
om 17.53 uur. Marleen is 51
cm groot en weegt 3800 gram

Loek en Anita
Wensink-Wilgenhof

Almenseweg 25
7251 HM Vorden
Telefoon (0575) 55 37 17

In ons verdriet om het heen-
gaan van mijn dierbare vrouw
en onze lieve moeder en oma

Annie
Bekker-Kummeling

mochten wij uw medeleven
ondervinden.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Uit aller naam,
LG. Bekker

Vorden, januari 1998

Bedankt voor de hartverwar-
mende woorden en brieven
na het overlijden van onze
moeder en oma

Theresia Hermina
Christina

Hartman-Ankersmit

Het was voor ons een grote
steun en troost dat zoveel
mensen hun medeleven heb-
ben betuigd.

Kinderen en
kleinkinderen

Kranenburg, februari 1998

Elk moment wordt ergens in de we-
reld een kind geboren. Maar wanneer
één van al die kinderen je eigen kind
is of je kleinkind, dan ervaar je dit als
héél bijzonder!

Geboren op dinsdag 27 janu-
ari 1998 in het ziekenhuis in
Zutphen, om 17.18 uur

CHRISTINAALRIEKA

FranCka (roepnaam)

Dochter van
Sonja Polman-Franck
en
Marlen-Jan Polman

Wij mogen ons de gelukkige
grootouders noemen

Wim Polman
Ali Polman-Klein Selle

Insulindelaan 5
7251 EJ Vorden

Als leven lijden wordt
is rusten goed.

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
dat hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve man en onze zorg-
zame vader en opa

BERNARDWULLINK

* 19 juni 1931 t 29 januari 1998

C.H. Wullink-Oldenhave
Gerrit
Ineke en Jan

Niels, Sören
Bert en Moniek

Burg. Galleestraat 17
7251 EA Vorden

De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 3 fe-
bruari te Dieren plaatsgevonden.

Algemene kennisgeving

Vervuld van fijne herinneringen, maar verdrietig
om zijn heengaan, geven wij er kennis van dat na
een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid, on-
verwacht is overleden mijn geliefde man, onze lie-
ve vader en opa

REINT GROOT JEBBINK

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: G. Groot Jebbink-Nijhuis

Lopik: A. Bargeman-Groot Jebbink
F. Bargeman

Mieke, Jeroen

Vorden: M. Bargeman-Groot Jebbink
J. Bargeman

Simon, Renske, Laura

31 januari 1998 A
Margrietlaan 3
7251 AT Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 5
februari om 11.15 uur in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vordenj^
Aansluitend zal de teraaWroestelling plaatsheb-
ben om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 11.00 uur
gelegenheid tot afscheidnemen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in uitvaartcentrum Monuta.

Na een kort ziekbed is op 30 januari 1998 overle-
den ons gewaardeerd ere-lid

ALBERT WILLEM MEENINK

op de leeftijd van 81 jaar.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Bestuur en leden van
'De Vogelvriend' Vorden

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Alvast een voorproefje op de
Olympische Winterspelen

kip sukiyaki _g5
500 gram + 1 kilo / "

gekookte rijst gratis
4 Japanse

gehaktrollen ~95

gratis geisha-mix

hachee-/
goulashvlees,
500 gr. met gratis uien

corned beef,
100 gr.

katenspek,
WO gr.

rundergehakt, ̂

198ei-bieslooksalade,
A 69 WO gr.

vleestomaatjes,
49 per stuk

oosterse grillworst, ^ 65
100 gr.

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

'• ' • • - ; • -

Presenteren:

culturele avond
met Duo Karst
Duo Karst brengt ysterliedjes, sketches, humoristische
anekdotes, ouöe schootliedjes.

Datum : 13 februari 1998,
aanvang 20.00 uur
Plaats: 'De Herberg' te Vorden.

Toegang voor leden van alle Plattelandsvrouwen-
örganisaöes en GLTD gratis

Voor de vele blijken van me-
deleven, in welke vorm dan
ook, die wij mochten ontvan-
gen na het plotseling overlij-
den van mijn lieve zoon, onze
broer, zwager en oom

Jan Willem Lettink

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam,
D. Lettink

Vorden, februari 1998
Lieferinkweg 3

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

(Advertentie)

Hoi, laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Francka
Polman en ben de kleindochter van Wim en Ali Polman.
Hetgeen wat ik U allen wil zeggen is het volgende: Ik ben
hun vierde kleinkind en alle vier keer hebben Opa en Oma
Polman een geboorte-advertentie geplaatst. Soms boven die
van tante Marion en Oom Jan Paul, dan er weer vlak onder.
Daarom zult U in deze editie van het Contact geen adver-
tentie vinden van mijn pappie en mammie, Marten Jan en
Sonja Polman. Maar daarom doe ik het op deze manier.
Ondanks dat ik "die twee van hierboven" verrast heb met
een snelle bevalling, moet ik zeggen dat mijn eerste contact
met deze wereld (volgens Opa en Oma), mij opperbest be-
valt. Ook ben ik zeer blij dat ik in zo'n leuke buurt ben ko-

-men wonen. "Die van om ons heen" stonden een paar uur
nadat "hij van hierboven" had gebeld massaal op de stoep,
en plakten en timmerden er flink op los. Alleen vind ik het
een beetje jammer van de bloembollen. Dan die twee uit
Baak, Opa en Oma Franck. Wat waren die zenuwachtig zeg!
Nu ik er ben valt dat ook weer mee. Per slot van rekening
ben ik hun eerste kleinkind. En elk moment denk ik er aan
dat Oma Riekie naar de kapper wilde, zodat ze er netjes bij
zou zitten als haar eerste "kleine" kwam. Helaas was ik snel-
ler dan zij. Toch zeg ik, dat ik je haar erg leuk vind zitten
hoor, Oma! Tot slot wil ik zeggen tegen beide Opa's en
Oma's, bedankt voor alle mooie en leuke cadeaus. (Ook dat
cadeau van "hij van hierboven" vond ik heel erg leuk!) En
of ik nu op een "lijnen trekker" of op een "rol tapijt" zit, ik
hoop, dat ik nog lang, zéér lang van jullie vieren mag genie-
ten. Ik ben jullie lief mijn hele leven lang. Oké, hiermee sluit
ik deze introductie af met te zeggen; dat ik het zéér bijzon-
der vind om in dit mooie dorp te wonen. Wilt U mij trou-
wens bezoeken, bel dan één van "die twee van hierboven"
even op wanneer het schikt. Iedereen alvast bedankt! Doei.



jgQEMEENTE B U L L E T I N y O R D E N

• Telefoon gemeente; (0575) 55-7474. Wethouder M. Aartsen-den Harder. ;
donderdagmorgen van 9.00 tot ÏÜ.OÓüur

• Openingstijden Geméentr?mis;
maandag Wt en met vrijdag van

; Wethouder D. Miildcrije-Meidenbroek: l : ; |
donderdagmorgen van 30.00 tót ÏÏ.OO uur

umisdagmtddag van 14,00 tot; l ZOO uur

• Avondopenstelling a/d, öestuür 1 1 1 f
oiulerdeellwr^rzaken op de
|j||
< ^0>2üi(jO uur (zwpiMkaiwsm :'

Afspraken -Jamt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden "ib.ibHotlieek:--

• Spreekuren burgemeester en
l : wethouders; f; ;.-]: -pTII:::f tj;j .•:;;• .; / •
'.Mf-gcmeester Ej.C Kamerling;
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens t^ptnató - : • • : ; : : : :; ::;: ; : ; •; ; J :

dinsdag van 13,30 tot 20.30 uur,
vroensdag van 33.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur;
vrijdag van 13.30 tot 2030 uu^
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ERKEER: CATEGORISERINGS
PLAN

Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten het categoriseringsplan voor het
wegennet en de inspraakreacties daarop,
niet deze maand, maar in maart aan-
staande aan de gemeenteraad voor te leg-
gen.

•f' W ET MILIEUBEHEER OPEN
BARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sec-
tor grondgebied, bureau milieu, en in
de openbare bibliotheek van Vorden,
gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 6 februari tot en met
5 maart 1998 ter inzage:

een melding algemene maatregel van
bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

de heer H.H. Koldenhof, Baankstraat 4,
7205 AW Zutphen, voor het oprichten
van een detailhandel, op het perceel
Zutphenseweg la te Vorden.

IJZIGING VAN DE
BOUWVERORDENING

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de bouwverorde-
ning 1993 te wijzigen. Deze wijzigingen
hebben betrekking op:

- asbestverwijdering
- bouw- en sloopafval;
- brandveiligheid;
- diverse kleinere onderwerpen.

_f lJZlz VAN DE
VERORDENING VAN

BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad^fcpr om de verordening
op de behan demig van bezwaar- en be-
roepschriften te wijzigen zodat:
- de commissie met maximaal 5 leden

vergadert;
- een jaarverslag maakt en
- de leden voor een termijn van 5 jaar

worden benoemd, éénmaal te verlen-
gen met 5 j aar.

EGIONAALINICATIE-
ORGAAN

Burgemeester en wethouders willen een
regionaal indicatieorgaan vormen voor
de indicatie beoordeling voor de AWBZ
gefinancierde verzorgingshuiszorg, ver-
pleeghuiszorg en thuiszorg. Op grond
van nieuwe wetgeving zijn gemeenten
dit verplicht. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor sa-
men te werken met de gemeenten
Zutphen, Lochem, Warnsveld en Gorssel.
In dit indicatieorgaan zijn vertegenwoor-
digd:

- patiënten en consumentenorganisa-
ties;

- huisartsenorganisaties;
- ziekenfondsen, ziektekostenverzeke-

raars, uitvoerende organen en
- gemeente(n).

'B EDRIJFSHULPVERLENING
VOOR BASISSCHOLEN

Onderwijsinstellingen zijn sinds l maart
1997 verplicht bedrijfshulpverleners in
dienst te hebben. Het gaat om leerkrach-
ten die speciaal zijn opgeleid voor diver-
se taken. Zij moeten eerste hulp kunnen
verlenen, het begin van een brand kun-
nen bestrijden, leerlingen en personeel
kunnen evacueren en goed kunnen sa-
menwerken met hulpdiensten.

Burgemeester en wethouders vinden dat
schoolbesturen en de ^nle overheid
een gedeelde verantwoordelijkheid heb-
ben en stellen de gemeenteraad voor om
de opleidingskosten te delen. Kosten voor
de gemeente: f 2.159,10.

ANLEG RIOLERING BUITEN-
GEBIED, PROJECT FASE 3B

Dit project omvat de aanleg van riole-
ring in de omgeving van Kranenburg,

Mossel, landgoed Medler en Wilden-
borch. 61 percelen kunnen dan op de rio-
lering lozen. Kosten: f 1.486.000,-.

J* W IJZIGING GEMEENSCHAP-
PELIJKE REGELING REGIO
STEDENDRIEHOEK.

Over de regio Stedendriehoek heeft u in
de kranten al het nodige kunnen lezen.
De aan deze gemeenschappelijke rege-
ling deelnemende gemeenten hebben af-
gesproken dat de regio minder taken
gaat uitvoeren. Gevolg is dat de gemeen-
teraden, de colleges van burgemeester en
wethouders en de burgemeesters de ge-
meenschappelijke regeling moeten wij-
zigen en het plan voor de omvorming
van de regio Stedendriehoek moeten
vaststellen.
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor dit te doen.

NTEIGENING
LANKHORSTERSTRAAT

De gemeenteraad heeft in 1994 uitge-
sproken dat de aanleg van een fietspad
tussen de bebouwde kom van Wich-
mond en het sportcomplex aan de Lank-
horsterstraat op korte termijn noodzake-
lijk is. Een wijziging van het bestem-
mingsplan voor de aanleg van het fiets-
pad is thans van kracht. Met twee eigena-
ren onderhandelen burgemeester en
wethouders nog over de aankoop van
grond voor de aanleg van het fietspad.
Om tot een spoedige aanleg van het fiets-
pad te komen stellen burgemeester en
wethouders de gemeenteraad voor om
die benodigde percelen te onteigenen.
Burgemeester en wethouders blijven wel
met de eigenaren onderhandelen om tot
minnelijke verwerving van de gronden
te komen. Zij menen een goed bod te
hebben gedaan.

ERGADERING GEMEENTERAAD.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 februari 1998 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de volgende on-
derwerpen:

- regionale samenwerking archiefdiensten;
- lastenverlichting; algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- vierde wijziging Bouwverordening 1993;
- subsidiëring cursus bedrijfshulpverlening voor basisscholen;
- wijziging van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en be-

roepschriften;
- indicatie-orgaan subregio Zutphen;
- aanleg riolering buitengebied project fase 3B;
- wijziging begroting 1998;
- wijziging gemeenschappelijke regeling regio Stedendriehoek en vaststelling

Transformatieplan regio Stedendriehoek;
- onteigening aan de Lankhorsterstraat;
- stimuleringsbijdrage radio FM Achterhoek.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spre-
ken 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 agen-
da staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commis-
sievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmel-
den bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van
het onderwerp waarover u wilt spreken.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig 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.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden
en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minu-
ten 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 voor-
dat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat
dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede in-
spraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken ver-
gadert op dinsdag 10 februari 1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- vierde wij ziging Bouwverordening 1993;
- aanleg riolering buitengebied, project fase 3B
- onteigening aan de Lankhorsterstraat.

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 10 februari
1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- regionale samenwerking archiefdiensten;
- wijziging van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en beroepschriften;
- wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en vaststelling

Transformatieplan Regio Stedendriehoek;
- stimuleringsbijdrage radio FM Achterhoek.



De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag 11
februari 1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- notitie milieuprogramma 1998;
- notitie Businessplan GGD Regio Stedendriehoek;
- indicatie-orgaan subregio Zutphen;
- subsidiëring cursus bedrijfshulpverlening voor basisscholen;
- lastenverlichting: algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- wijziging begroting 1998;
- toelichting door de voorzitter van de Vereniging Vordense Bad- en Zweminrichting

"In de Dennen", de heer H. Vriend, over de afronding van de renovatie van het
zwembad.

ERGUNNING PEUTERSPEELZAAL OT EN SIEN

Het bestuur van de Stichting Peuterspeelzaalwerk Vorden heeft burgemeester en wet-
houders verzocht om een vergunning op grond van artikel 2 van de Verordening kin-
deropvang Vorden 1996 voor peuterspeelzaal Ot en Sien.

Van 5 februari tot en met 5 maart 1998 liggen de aanvraag, het advies van de GGD, de
reactie op dit advies en de ontwerp-beschikking tijdens openstellingsuren (maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00
uur) ter inzage op de afdeling bestuur van het gemeentehuis. Kopieën van deze stuk-
ken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos.
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de
ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrekken burgemeester en
wethouders bij de definitieve beslissing.

ESLUFT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE VORDEN

Meer informatie
Als u meer wilt weten over de energieheffing, energiebesparing of het broeikaseffect,
kunt u gratis bellen met de Postbus 51 infolijn: 0800-8051. Dit nummer is op werkda-
gen van 9.00 tot 21.00 uur te bereiken. U kunt daar ook de volgende gratis brochures
aanvragen:
- ENERGIEHEFFING, UIT ZORG OM HET MILIEU
- HOE MINDER ENERGIEGEBRUIK, HOE MINDER BROEIKASEFFECT.

NERGIEBESPARINGSTIPS

Hier volgen een aantal tips waarmee u eenvoudig energie kunt besparen. U kunt er
vandaag nog mee beginnen:

het licht uitdoen waar mogelijk;
de wasmachine alleen vol laten draaien;
tv en geluidsapparatuur niet op standby laten staan;
korter douchen;
's zomers de waakvlam van de verwarmingsketel uit;
de verwarming een graadje lager;

* 's avonds de gordijnen dicht;
verwarming omlaag een half uur voor het slapen gaan.

De volgende tips vergen een kleine investering die echter snel weer wordt terugver-
diend:
" spaarlampen;

waterbesparende douchekop;
* isolatie van cv-leidingen;

reflecterende folie achter de radiatoren;
* tochtstrips.

Dit soort kleine maatregelen heeft een groot effect. Met twee spaarlampen per huis-
houden besparen we totaal 322.400.000 KWh per jaar. Dat is evenveel als het jaarlijk-
se stroomgebruik van alle huishoudens in Eindhoven!

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 27 januari 1998 vastge-
steld het Besluit informatiebeheer gemeente Vorden. Dit besluit ligt vanaf heden voor
u ter inzage bij de afdeling Interne Zaken ter gemeentesecretarie. Tegen betaling van
de kosten is dit Besluit verkrijgbaar.

TIJGENDE ENERGIEPRIJS KAN CONSUMENT OOK GELD OPLEVEREN

Per l januari 1998 is het aardgas opnieuw duurder geworden. Sinds 1990 is de aard-
gas prijs ongeveer 30% gestegen en de elektriciteitspjai& ongeveer 25%. Het is natuur-
lijk koffiedik kijken, maar die trend zou zich de kd^lnde jaren best eens kunnen
voortzetten. Het is daarom raadzaam voor uzelf nog eens goed na te gaan of u alle
mogelijkheden om energie te besparen wel voldoende benut. Want wie geen werk
maakt van energiebesparing is een dief van eigen portemonnee.

De energieheffing ^^
Die hogere energieprijzen worden voor een deel vei^Jzaakt door de stijgende olie-
prijs op de wereldmarkt. Voor een ander deel is dit het gevolg van de energieheffing
(ecotax), die de overheid vanaf l januari 1996 stapsgewijs invoert. Door die heffing is
het aardgas per januari jongstleden opnieuw ruim 3,5 cent per kubieke meter duur-
der geworden. Met de energieheffing is wat eigenaardigs aan de hand. De hogere
energierekening is één kant van de medaille. De andere kant van de medaille, die
minder in het oog loopt, is dat bij elke jaarlijkse verhoging van de energieheffing de
inkomstenbelasting wordt verlaagd. Een compensatie dus. Het geld dat de energie
heffing oplevert, geeft de overheid via de belastingverlaging weer terug aan de bur-
gers. U betaalt meer voor gas en elektriciteit en minder aan loon- en inkomstenbelas-
ting. De gedachte hierachter is dat degene die zuinig met energie omspringt van deze
maatregel profiteert. Want de mate van de belastingverlaging is wettelijk bepaald en
kunt u niet beïnvloeden, maar aan de hoogte van uw energierekening kunt u wél iets
doen. Als u energiezuinig bent, kan de compensatie via belastingverlaging de kosten
van de energieheffing overtreffen.

Het broeikasgevaar
Minder energiegebruik is niet alleen beter voor de portemonnee, maar ook beter voor
ons milieu. Bij het verbranden van gas, olie en kolen voor onze energievoorziening
ontstaat luchtverontreiniging. Dus bijvoorbeeld bij het verwarmen van ons huis. Of
bij het autorijden. Maar ook als we het licht aandoen. De meeste elektriciteitscentra-
les draaien immers op kolen of aardgas. Een van de luchtverontreinigende gassen die
wordt uitgestoten is CO2 (kooldioxide). CO2 is de grootste veroorzaker van het broei-
kaseffect: het stijgen van de gemiddelde temperatuur op aarde, waardoor het klimaat
gaat veranderen. Dat heeft tot gevolg dat het natuurlijk evenwicht uit balans raakt.
De risico's daarvan zijn nauwelijks te overzien, maar stuk voor stuk te bedreigend om
ze rustig op ons af te laten komen. Door zuiniger om te gaan met energie komt min-
der CO2 vrij en wordt het broeikaseffect getemperd. Door aan energiebesparing te
doen, dragen we dus allemaal bij aan het verminderen van het broeikasgevaar.

Energie besparen
Ook als u denkt al veel gedaan te hebben aan energiebesparing is het raadzaam de al-
le mogelijkheden nog eens na te lopen. De ervaring leert dat er vaak meer energiebe-
sparing mogelijk is dan u denkt. En ook op het oog kleine maatregelen kunnen op
termijn een behoorlijke besparing opleveren. Kijk naar de energiebesparingstips el-
ders op deze pagina. Uw energiebedrijf kan adviseren hoe u extra kunt besparen. Bij
uw energiebedrijf kunt u ook de folder "Test uw energiegedrag" krijgen. In sommige
gemeenten zijn bovendien speciale energiebesparingsteams actief die bij u aan huis
komen om te adviseren

Groene energie
Bij steeds meer energiebedrijven kunt u kiezen voor groene energie. Dit is elektrici-
teit die wordt opgewekt uit milieuvriendelijke energiebronnen, zoals zonne-energie,
waterkracht, windenergie of biomassa (hout en ander plantaardig materiaal). Er
komt geen olie, gas of kolen aan te pas, zodat ook geen CO2 wordt uitgestoten. Over
groene energie hoeft geen energieheffing te worden betaald. Groene energie is wel
iets duurder dan gewone stroom. De meeropbrengst besteedt het energiebedrijf aan
de uitbreiding van groene energie. Dit wordt ondersteund en gecontroleerd door het
Wereld Natuur Fonds.

OUWAANVRAGEN

plaats
Mispelkamp
dijk la

Wilhelmina
laan 6

Zutphenseweg 3

't Heegken 5

aanvrager
J.G. Bosman

W. Bielderman

inhoud
bouwen woning met
garage

datum ontvangst
22-01-98

veranderen en vergroten 26-01-98
woning en garage

fDS Barendsen B.V. vergroten winkel 27-01-98

J. Krijt plaatsen 2 veevoersilo's 27-01-98

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

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 27 JANUARI 1998:
BOUWVERGUNNINGEN

plaats
Ruurloseweg 114

aanvrager
't Wapen van
't Medler

Zutphenseweg 59 G. van Zeeburg

MELDINGEN BOUWVOORNEMEN
plaats
Raadhuisstraat 28

KAPVERGUNNING
plaats aanvrager
Almenseweg 54 mw. E.M. Buiteman

inhoud
veranderen en vergroten
café/restaurant

veranderen en vergroten
woning en vernieuwen
garage annex bergruimte

aanvrager
BJ. Eskes

inhoud
vellen l ceder

vrijstelling
bodemonderzoek

bodemonderzoek

inhoud
vergroten woning

herplantplicht
l ceder

EGIONALE SAMENWERKING ARCHIEFDIENSTEN

burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een regionale archief-
dienst in te stellen. Deze archiefdienst komt dan in Zutphen. het "oude" archief van
Vorden gaat dan naar de regionale archiefbewaarplaats in Zutphen. Voor het publiek,
dat dit archief kan raadplegen, betekent dit dat het archief toegankelijker wordt ge-
maakt en vaker geopend is, 4 dagen perweek in plaats van 2 dagen per maand.

ASTENVERLICHTING VOOR BURGERS EN BEDRIJVEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de lastenverlichting
(de Zalmsnip van f 100,-) voor de burgers, waarvoor het Rijk geld beschikbaar heeft
gesteld, via de afvalstoffenheffing te laten velopen. De vermindering vermelden bur-
gemeester en wethouders afzonderlijk op het aanslagbiljet. Ook degene die volledige
of gedeeltelijke kwijtschelding ontvangt voor de belastingaanslag, ontvangt f 100,-
lastenverlichting.

De lastenverlichting voor bedrijven gebeurt door afschaffing van rechten op grond
van de Wet Milieubeheer.

Voor bijzondere bijstand krijgt Vorden een bedrag van f73.000,-. Burgemeester en
wethouders willen het beleid voor bijzondere bijstand intensiveren.



c v b a
Gehavend Dash verliest degradatie
duel
Het talrijke publiek dat zaterdag jl. naar
Sporthal 't Jebbink was getogen om hè t
duel tussen nummer elfen twaalf van de
derde divisie G bij de dames te aanschou-
wen kreeg een beslist niet onaardige
wedstrijd te zien. Helaas voor de trouwe
supporters schare was het opnieuw Dash
dat met lege handen achterbleef.
Belangrijkste oorzaak hiervoor was vol-
gens coach Louis Bosman de beperkte
wisselmogelijkheden. Tijdens de war-
ming up blesseerde de gretige Anoek
Dalhuisen haar voet dermate ernstig dat
zij daardoor bij 1-0 in de tweede set, na-
dat Hanneke Maljers haar tijdens de eer-
ste omloop al kort had vervangen, nood-
gedwongen en definitief naar de kant
moest en dus verder niet inzetbaar bleek.
Om 17.00 uur (halfweg de tweede set) ver-
trok bovendien Bianca Doornebosch we
gens werkverplichtingen. De bank be-
stond daarna nog slechts uit spelverdeel-
sters Nicole Scharrenberg en buitenaan-
valster Ilona Hoetink.
Dash kwam goed uit de startblokken en
de set zowel als de wedstrijd, waarvoor
de wedstrijdbal beschikbaar werd gesteld
door subsponsor Slagerij Vlogman, tus-
sen beide teams was het aardig ralley vol-
leybal zeker het aanzien waard. Dash
wist echter een 13-9 voorsprong niet af te
maken en liet de set met 13-15 aan
Longa. De tweede set was Dash duidelijk
de meerdere van Longa. De Vordensen
liepen zelfs uit via 9-2 naar 12-7. Longa
wist toch nog langszij te komen (12-12)
maar Debby Leferink serveerde haar
team naar 15-12.
In de derde set hielden de team elkaar
tot 6-6 goed in evenwicht. Daarna was
het initiatief grotendeels aan Lichten-
yoordse zijde. De, als nasleep van haar
ziekte nog steeds met snelle vermoeid-
heidsverschijnselen kampende Mirjam
Boel moest, zowel in de tweede als derde
set, worden vervangen door de zeer goed
invallende Nicole Scharrenberg, terwijl
Ilona Hoetink probeerde het tij te keren
op de plaats van de enigszins teleurstel-
lende Hanneke Maljers. Het mocht alle
maal niet baten; Doornebosch werd met
name blokkerend en serverend gemist
terwijl Dalhuisen met een pijnlijk ge-
zicht vanaf de bank moest toezien hoe
het team haar verdedigende en aanval-
lende kwaliteiten op dat moment ont-
beerde. Longa ging met 6-15 met deze set
aan de haal.
De vierde set nam Dash, met Schar-
renberg op de plaats van de vermoeide
Leferink, het initiatief opnieuw in han-
den door een 10-3 voorsprong te nemen.
Op dat moment kwam Bosman wisse-
lend pas echt in de problemen. De su-
bliem spelende, hard aanvallende Gracia
Rouwen had aanvallend zoveel moeten
geven (naar schatting 70% van de ballen
werden door de spelverdeling aan haar
toevertrouws) dat haar beenspieren be-
gonnen te verzuren. Maar ook Boel
kwam opnieuw in de problemen; Lefe-
rink moest haar vervangen.
Margreet Smit zat er doorheen; Hoetink
nam haar plaats in. Allemaal tevergeefs;
Longa kroop langzaam dichterbij en
maakte het karwei, na 91 minuten en en-
kele persoonlijke fouten aan Dash zijde,

Teleurgesteld zochten de Vordense da-
mes de kleedkamer op; er had meer in-
gezeten en zij hadden gezien het ver-
toonde spel meer verdiend, zeker een
vijfde set. Personele problemen zorgden
echter voor het bekende dasje om.
Dash speelt aanstaande zaterdag 7 febru-
ari uit tegen Piet Zoomers/Dynamo 3 uit
Apeldoorn.

Smash-Eleveld - Dash 2 (2-3)
Afgelopen zaterdag reisde Dash 2 af naar
het Drentse Beilen om daar in de vroege
avond te spelen tegen Smash.
De eerste 2 sets leek het redelijk te gaan
en konden dan ook setwinsten behaald
worden (10-15 / 10-15). De 3e en 4e set ech-
ter begon Smash de servicedruk op te
voeren en hun goede buitenaanval flink
te benutten.
Mede door het zwakkere blok en de ma-

tige pass moesten de Dash dames deze
setwinsten overlaten aan Smash (15-13 /
15-6). hi de 5e en beslissende set het Dash
weer zien wat zij waard is, met een 7-15
winst kon de wedstrijd worden afgeslo-
ten.
Een verandering in de ranglijst is er voor
de Dash dames niet opgetreden, zij blij-
ven op de 5e plaats staan.
A.s. zaterdag wordt er weer een thuis-
wedstrijd gespeeld, het team van Flash
Ruinemans uit Nieuwleusen is te gast in
't Jebbink.

Uitslagen
Heren prom. kl.: Dash l - SV Harfsen 2-3;
Heren eerste kl.: Dash 2 - DVO 2 1-3;
Heren derde kl.: Keizersprong 6 - Dash 3
1-2; Heren derde kl.: Dash 4 - Socii l 1-2;
Jongens B: Devolco l - WSV/Dash Combi
2-1; Dames derde div. G: Dash l - Longa
'59 2 1-3; Dames derde div. B: Smash
Beilen - Dash 2 2-3; Dames prom. kl.:
Dash 3 - DVO l 1-3; Dames tweede kl.:
Dash 4 - SVS 5 1-2; Dames derde kl.: Dash
5 - Socii 0-3; Dames derde kl.: Dash 6 -
Keizersprong 2-1; Meisjes A: DVO l - Dash
l 2-2; Meisjes B: Overa l - Dash l 3-0;
Meisjes Cl: Dash l - SV Terwolde 2-1;
Meisjes C2: Dash 2 - Boemerang 3-0;
Dames rekr.: Dash l - Voorst 3-0.

Programma
Heren prom. kl.: Boemerang l - Dash 1;
Heren eerste kl.: Keizersprong 2 - Dash 2;
Heren derde kl.: Dash 3 - SV Terwolde 2;
Heren derde kl.: W Lettele 2 - Dash 4;
Jongens B: WSV/Dash Combi - Devolco l;
Dames derde div. G: PZ Dynamo 3 - Dash
1; Dames derde div. B: Dash 2 -
Ruinermans Flash; Dames prom. kl.:
VIOS l - Dash 3; Dames tweede kl.: SV
Voorwaarts 3 - Dash 4; Dames derde kl.:
SV Harfsen 3 - Dash 5; Dames derde kl.:
SV Voorwaarts 4 - Dash 6; Dames vierde
kl.: Dash 7 - SV Harfsen 4; Meisjes A: Dash
l - DVO 1; Meisjes B: Dash l - Overa 1;
Meisjes Cl: Dash l - SV Terwolde 1;
Meisjes C2: Dash 2 - Boemerang 1; Heren
rekr.: Dash l - SVS IA

Uitslagen volleybal Socii
Competitie: Dames: Socii l - WSV 3 3-0;
Socii l-ABS 3 3-0.
Heren: Socii l -WS^2-1; Socii l -ABS 2
3-0. 9
Recreanten: Dames: Socii l - Harfsen l 3-
0; Socii 2 - Side Out 2-1; Socii l - Vios l 0-3.
Mix: Socii 2 - Terwolde l 0-3; Socii Mix l -
Keizersprong l uitgesteld.

Optreden Schrikdraad

Paardensport
LR en PC de Graafschap
Op 17 en 18 januari was er een dressuur
wedstrijd voor paarden in Lochem. Hier
werden de volgende prijzen behaald.
Suzan Groot Jebbink met Efanie tweede
met 192 punten in de klasse Zl. Rinie
Heuvelink met Elfriede derde met 160
punten in de klasse L. Mede door dit be
haalde resultaat mag zij naar de
Gelderse Kampioenschappen. Irene
Regelink met Lea derde met 166 punten
in de klasse B. In Haasbergen werd
Marina Gotink met Goof tweede in de
klasse Ml met 167 punten.

Bridge
Uitslagen Bridgeclub Vorden
Groep A: 1. Busscher / Graaskamp 62.5%;
2. v. Burk / Bergman 60.9%; 3. Warnaar /
Wullink 56.8%.
Groep B: l + 2. echtp. Speulman en Den
Ambtman / Thalen 63.2%; 3. v. Burk / Plas
54.1%.

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 18 januari
1998
Groep A: 1. v. Burk / v.d. Veen 60.9%; 2.
mv./hr. Führi Snethlage 57.9%; 3.
Bergman / Gerichhausen 54.5%.
Groep B: 1. Kamp / Hartman 61.4%; 2. mv.
/ hr. Jaburg 56.8%; 3. Machiels /
Krukziener 54.3%.

Onder de rook van de Achterhoek
schuilt al ruim vier jaar het feno-
meen "Schrikdroad". Omdat t begrip
Rock & Roll in het verdomhoekje
dreigt te geraken door house en rap,
gaat "Schrikdroad" dit jaar de strijd
aan tegen flikkerlampen en boem-
boem-muziek.

Geen oorlog, maar een duidelijke me
ning over de muziek van deze tijd is het
devies. Recht voor de raap, zeggen en spe
len watje denkt is niet asociaal, maar
eerder eerlijk zijn voor de maatschappij.
De termen "agressiviteit" en "geweld"
zijn dan ook absoluut geen synoniem
voor de naam "Schrikdroad". Door het
samenspel tussen drums, bas, slaggitaar
en met het unieke geluid van een slidegi-
taar creëren ze een degelijk soort van
Rock & Roll.
De teksten van de Achterl^wse rock-
band bestaan uit protesten Tegen alle

daagse dingen en belevenissen uit het
dagelijks leven. Buiten veel eigen num-
mers speelt "Schrikdroad" covers van
AC/DC, Metallica, ZZ top en de Ameri-
kaanse bluesrockgitarist George Thoro-
good, voorzien van een eigen geluid. Uit
de teksten komt een ongedwongen Ie
vensstijl voort. De huidige bezetting be
staat uit zanger, slag- en slidegitarist
Arjan Eelderink uit Varsseveld, bassiste
Matsie uit Nieuw-Wehl, sologitarist Joost
Strijd uit Vorden en drummer Richard
Vruggink uit Ruurlo. Wisselingen in de
bezetting van de band zijn tot nog toe re
den geweest dat "Schrikdroad" zijn
naam nog geen eer heeft aangedaan,
maar zaterdag 7 februari bij "De Schoen-
aker" in Kranenburg nemen ze revanche.
Iedereen is van harte welkom om te ko-
men kijken hoe de Rock & Roll zich laat
botvieren. Amusement is verzekerd ter-
wijl onder het genot van een pilsje de
sneltrein van de ongein voorbij raast.

Vaders voeden op
Op donderdag 5 maart 1998 gaat bij de ZorgGroep Oost-Gelderland een cursus 'vaders
voeden op' van start voor vaders van peuters in de leeftijd van ca. anderhalf tot vier
jaar. Deze avonden hebben plaats in het wijkgebouw aan de Emmerikseweg 239 in
Zutphen. De cursus is op 5,12,19 maart 1998.

Steeds meer mannen nemen een gedeelte van de zorg voor de kinderen op zich, als
parttime, fulltime, avond-, weekend- of co-vader. Vaders van nu zijn veel meer be
trokken bij de opvoeding dan hun eigen vaders. Zorgende vaders geven aan dat zij een
betere band met de kinderen krijgen. Maar de moderne vaders moeten ook veel zelf
uitvinden omdat zij geen duidelijk voorbeeld hebben gehad om zich aan te spiegelen.
Hun eigen vader was meestal buitenshuis aan het werk.
Daarom organiseert de ZorgGroep nu een speciale cursus voor mannen onder leiding
van een opvoedingsdeskundige. Op deze korte cursus worden de belangrijkste ont-
wikkelingsfasen van de peuter besproken. Tevens is er ruimte om ervaringen en op-
voedingstips uit te wisselen.

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u bellen met 0900-8896 (22 ct/minuut, 24
uur per dag bereikbaar). U kunt inschrijven tot uiterlijk 23 februari en ontvangt een
bevestiging.

Eerste hulp aan baby's en kinderen
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Medukatie - een ge
specialiseerde organisatie voor spoedeisende hulpverlening - een cursus van drie
avonden voor ouders en verzorgers van baby's en kinderen tot 14 jaar op de dinsdag-
avonden 3,10,17 maart 1998. Deze cursus heeft plaats in het wijkgebouw aan de J.W.
Hagemanstraat 48 in Eibergen.

Baby's en kinderen zijn erg kwetsbaar. Ze zijn relatief vaak het slachtoffer van een on-
geval. Deze vernieuwde cursus geeft inzicht in de specifieke gevaren, preventiemaat-
regelen en eerste hulpverlening aan baby's en kinderen. U leert welke gevaren bij wel-
ke leeftijd horen. U inventariseert risico's in en om uw eigen huis. Verder leert u zowel
bij kleine ongelukjes als in ernstige situaties doeltreffend te reageren. U gaat zelf Ie
vensreddende handelingen oefenen onder leiding van ervaren instructeurs die gespe
cialiseerd zijn in spoedeisende hulpverlening aan baby's en kinderen. Uiteraard is er
alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor aanmelding en nadere informatie over de cursus en het lidmaatschap kunt u
contact opnemen met telefoonnumeer 0900-8806 (22 ct/minuut, 24 uur per dag be
reikbaar).
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Democratisering
De verstandhouding tussen burger en politiek is verstoord.
Steeds meer wordt de overheid gezien als een weliswaar
niet echt kwaadaardige, maar buitengewoon onhandige
reus, die veel ruimte in beslag neemt, zich overal mee be-
moeit, met zichzelf in de knoop raakt en er vaak niet in
slaagt de eenvoudigste dingen tot een goed einde te bren-
gen. Daarbij spreekt hij onophoudelijk in nota's, regels, be-
leid voornemens, vernieuwingen, ombuigingsvoorstellen en
andere raadselen. Het is een taal die in de verte aan
Nederlands doet denken. Politieke partijen gaan in dit ver-
band niet vrijuit. Ze doen er goed aan hen eigen functione-
ren, helderheid en democratisch gehalte tegen het licht te
houden.
* De onrust rond het al dan niet doortrekken van het fiets-

pad Ruurloseweg richting rotonde Dorpsstraat is een dui-
delijk voorbeeld van een communicatiestoring.

* Het convenant met Kranenburgs Belang en de ontwikke-
ling rond de muziekkoepel zijn voorbeelden van hoe het
wel kan.

* In de commissievergaderingen moeten insprekers deel
kunnen nemen aan de discussies over het betreffende
onderwerp.

Bestuurlijke organisatie
De bestuurlijke organisatie van Nederland is al vele jaren
onderwerp van politieke discussie. De territoriale schaal
van gemeenten en provincies sporen niet goed met de
schaal waarmee belangrijke maatschappelijke problemen
moeten worden opgelost. Dit is het geval voor vrijwel alle
gemeenten die boven lokale problemen willen oplossen.
* Voeren van de kerntakendiscussie, waarbinnen het sub-

sidiebeleid niet ontzien mag worden.
* Discussie over samenwerking met Steenderen/Hengelo.
* Mogelijk onderzoek naar uittreding uit de Stedendriehoek

en ontwikkelen van noodzakelijke samenwerking met
anderen

Openbare ruimte en veiligheid
Inrichting van de openbare ruimte heeft alles met veiligheid
te maken. Het thema milieu is verdrongen van de eerste
plaats. In veel college programma's wordt veiligheid dan
ook als speerpunt opgenomen. In sommige gemeenten is
zelfs een coördinerend wethouder aangesteld. Veel ge-
meenten worstelen echter met de vraag hoe ze bij de in-
richting en het beheer van de openbare ruimte rekening
kunnen houden met de aanpak van onveiligheid.
* Uit onderzoek blijkt dat met name onder de groep 55

plussers in Vorden meer verkeersslachtoffers vallen.
Onzeker aandoende situaties motten vermeden worden.
Wij pleiten voor een parkeerverbod aan de noordelijke zij-
de Dorpsstraat/Zutphenseweg, Doorgaand verkeer uit het
dorp, zonder dwang, maar met behulp van route-aandui-
ding.

* Doortrekking fietspad Ruurloseweg richting rotonde
Dorpsstraat.

* Functies van.wegen moeten op intentie bepaald worden,
doorgaand, toeristisch, vrachtverkeer, erf etc. Maar ook
de bestratings vorm asfalt, klinker, zandwegen etc. moet
worden aangeven. Almenseweg, Koekoekstraat,
Vierakkersestraat, Uselweg mogen niet als alternatief
dienen voor provinciale wegen.

* D66 is voor meer politie op straat, die werkt vanuit een
voor inwoners bereikbare en herkenbare werkplek in de
gemeente. De politie moet 's avonds en in de weekenden
ook op tijd aanwezig kunnen zijn.

Wijken/Kernen
D66 is voorstander van een aanpak waarbij de burgers zich
betrokken voelen en daardoor een gevoel hebben serieus
genomen te worden.
D66 zegt dat, alleen met inzet van alle belanghebbenden in
de kernen/wijken van onze gemeente een zinvol beleid ge-
voerd kan worden.
* Actiegroepen een klein budget toe kennen van bv f 250-

om de kosten van minimaal eens per jaar bijeen te ko-
men te dekken.

* Burgers bij elkaar brengen betekent automatisch bevor-
dering van burgerzin en sociale controle.

* D66 hecht er aan de burgers zoveel mogelijk te betrek-
ken bij de inrichting en beheer van hun eigen leefomge-
ving. Zij weten immers als geen ander wat er speelt en
wat er nodig is.

* D66 bepleit daarom een proces van wijkaanpak (ker-
nen), waarin de burger zich weer mede verantwoordelijk
kan voelen voor de eigen woonomgeving.

* in het verlengde daarvan moet voor elke kern, wijk in on-
ze gemeente een ontwikkelingsperspectief worden gefor-
muleerd (zie Kranenburg). Daarin staat welke maatrege-
len en investeringen nodig zijn om die kern/wijk leefbaar
te maken en te houden.

Minimabeleid
In Nederland wordt al enige tijd gewerkt met de nieuwe
Algemene Bijstandswet (nABW). De inwerking op cliënten
en de afdeling sociale zaken mag niet worden onderschat.
Bij het vaststellen van de beleidskeuzen voor de komende
jaren, mag hiermee best rekening worden gehouden. De
kunst wordt het, om de ingezette veranderingen binnen het
gemeentelijk apparaat gaande te houden, zonder dat onze-
kerheid ontstaat bij de cliënten.
* D66 stelt zich op het standpunt dat de minima in hun

waarde gelaten moeten worden en zoveel mogelijk, op
controleerbare wijze, tegemoet gekomen moeten worden.

* D66 betreurt dat het blijkbaar niet mogelijk is om een
werkgroep van de grond te krijgen.

* D66 vindt dat er ook aandacht en informatie moet zijn,
gericht op stille armoede, (bijvoorbeeld de stille armoede
onder agrariërs)

Wolzijn
D66 vindt dat voorlichting en dienstverlening centrale ken-
merken zijn. Vooral waar het gaat om taken die door het
rijk zijn teruggebracht naar de gemeente zullen de daarvoor
toe gekende gelden een geoormerkte bestemming moeten
krijgen. Betere en meer voorlichting zal betekenen, dat er
een groter beroep gedaan gaat worden op ondersteuning.
Hier moet gedacht worden aan de WVG-gelden. Gezien de
samenstelling van de Vordense gemeenschap zal met na-
me rekening gehouden moeten worden met de ouder wor-
dende inwoners.
* D66 is voorstander om betrokken organisaties steeds

mee aan tafel te laten zitten als het gaat om beleidsvoor-
bereidende zaken.

* D66 vindt dat er een samenhangend en geïntegreerd be-
leid moet worden ontwikkeld op te onderscheiden be-
leidsgebieden met name ouderenbeleid.

Sport en Cultuur
Sportbeleid is helaas in veel gemeenten, ook in Vorden,
niet meer dan accommodatiebeleid.

Onderwijs en Jongerenbeleid
Het Nederlandse onderwijs zit in het nauw. Nederland be-
steedt relatief weinig geld aan onderwijs en langzamerhand
ontstaat achterstallig onderhoud. Ook gemeenten hebben
daarmee te maken. Ofschoon het rijk de eerstverantwoor-
delijke is en blijft voor de kwaliteit en de bekostiging van
het onderwijs, zullen gemeenten ook moeten investeren.
* Wederom pleit D66 voor een onderhoudsplanning van

gebouwen en andere voorzieningen.
* D66 vindt dat de toegewezen gelden volledig gebruikt

moeten worden voor Onderwijs.
In de samenleving hebben diverse partijen taken en ver-
antwoordelijkheden ten opzichte van de jongeren. De ge-
meenten hebben de regierol toegewezen gebregen bij het
ontwikkelen van het lokaal preventief jongerenbeleid.

* D66 kiest voor ruimten die een multifunctioneel karakter
hebben, krijgen.

* D66 vindt dat er ook gedacht moet worden over ontmoe-
tingsmogelijkheden voor jongeren.

Economie en Toerisme
Een gezonde economie is een harde noodzaak. De nadruk
in de politiek ligt niet voor niets, zowel landelijk als lokaal,
op werk, werk, werk.
* D66 is van mening dat er een samenhang is tussen eco-

nomie enerzijds en milieu, natuur en ecologie anderzijds.
Het toerisme is een belangrijke economische factor in
Vorden.

* D66 is voorstander om een ambtenaar specifiek te belas-
ten met ondernemers contacten en toeristische bedrijven,
dit met betrekking tot de bestaande als wel de te werven
bedrijven, (een-loket principe) De VW kan hierin, met
haar circa 20 ambassadeurs/ vrijwilligers, een belangrij-
ke mispelen. Gezien de enorme kosten die de VW staan
te wachten komt haar belangrijke functie in gevaar.

* D66 vindt dat Toeristenbelasting in eerste instantie ge-
bruikt moet worden om de bestaande voorzieningen in
stand te houden en uitbreiding van werkgelegenheid in
deze sector te bevorderen.

de burger is volwassen • de burger i
• de burger is niet gek

'De nemeente moet niet zorgen voor,
maar moet zorgen dat'

• de burger zich betrokken voelt • de burger invloed heeft
• de burger zich veilig voelt

D66 pleit voor een brede aanpak van de sport in het lo-
kale beleid. Sportbeleid moet raakvlakken hebben met
terreinen als openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening, ar-
beidsmarkt/werkgelegenheid, welzijn, onderwijs oude-
renbeleid, jongerenbeleid, jeugdhulpverlening, economi-
sche zaken en de gemeentelijke PR.
Kunst en cultuur hebben een belangrijke plaats in het le-
ven van mensen. Velen maken regelmatig gebruik van
muziekscholen, creativiteitscentra of amateur (muziek)
kunstverenigingen.

-Het beschavingspeil van een samenleving wordt o.m. ge-
kenmerkt door een bloeiend kunstleven. Het culturele kli-
maat is daarnaast een factor van economische beteke-
nis; het bindt de inwoners. Daarnaast blijkt kennismaking
met eikaars activiteiten een aantrekkelijke manier om on-
derling begrip tussen de inwoners te vergroten.
Voor D66 geldt dat kunst en cultuur een algemeen be-
lang dienen en daarom sterk de aandacht van de over-
heid moet krijgen.
In deze is Vorden mede afhankelijk van b.v. Zutphen als
centrumgemeente. Subsidies zoals voor de muziekschool
en andere samenwerkingsvormen moéten controleerbaar
worden ingezet.
D66 zal zich blijven inzetten om buurt- en volksfeesten in
de diverse dorpskernen te stimuleren, onder andere door
al eerder genoemde ruimten in de kernen actief te onder-
steunen als de activiteiten gericht zijn op de doelgroep.
Als voorbeeld kan hier het Ludgerusgebouw in Vierakker
gesteld worden maar ook de nieuwe ruimte aan de
school in Kranenburg.

* D66 vraagt zich af of de 176 luxe tweede woningen op
Wientjesvoort wel die doelstelling haalt die men ervan
verwacht gericht op werkgelegenheid, gebruik zwembad
etc. D66 is tegen deze mogelijke bebouwing die perma-
nente bewoning in de hand werkt.

* D66 vindt dat optimalisering van de landgoedcamping en
herbestemming van de huidige gebouwen beter past bin-
nen de gemeente en dat daarvan een grotere stimulans
uit gaat richting eerder genoemde beleidsgebieden.

* D66 vindt dat Mini campings en Pension/Hotel boerderij-
en aantrekkelijke mogelijkheden bieden om vrijkomende
agrarische bedrijven niet te laten vervallen.

Ruimtelijke structuur en
Wonlngbeheer
De druk op de beschikbare ruimte neemt nog altijd toe.
Woningbouw, industrie, dienstverlening, verkeer, recreatie,
vragen steeds meerruimte. De functies moeten bovendien
zodanig ten opzichte van elkaar worden gerangschikt dat
ze elkaar geen overlast of hinder bezorgen. Dit vraagt om
een integraal beleid, gebaseerd op een zorgvuldige afwe-
ging van alle belangen en een krachtige regie op de terrei-
nen van ruimtelijke ordening, milieu, volkshuisvesting, mo-
biliteit en economie. Voorkomen moet worden dat - bij-
voorbeeld door hoge kosten van bodemsanering - het be-
ter gebruik maken van bestaand stedelijk gebied wordt
ontlopen en in plaats daarvan nieuwe claims op het buiten
gebied worden gelegd.Natuurlijk mag het algemeen belang
niet uit het oog worden verloren.
* Voor de noord-oostelijke spoorverbinding richting Duits-

land over Vordens grondgebied is volgens D66 Vorden
een redelijk alternatief via het Twentekanaal en andere
waterwegen. Uitspraken zoals "als Den Haag het wil
komt het toch" betekenen het hoofd in de schoot leggen.

* D66 maakt onderscheid in wonen in woongebied en wer-
ken in werkgebied.
Geen industriële activiteiten binnen de woonomgeving,
de al bestaande zo mogelijk verplaatsen naar de daar-
voor bestemde bedrijven terreinen. Ook hierdoor ont-
staan mogelijke inbreidingsprojecten.

* D66 pleitte er al eerder voor om een inventarisatie te ma-
ken van inbreidings mogelijkheden.

* D66 is voor de mogelijkheid tot dubbele burgerwoningen
in vrijkomende boerderijen.

* Ambachtelijke bedrijven in vrij komende boerderijen kun-
nen ook een toeristisch trekpleister zijn.

* D66 vindt dat de bedrijfsvoering in het buitengebied in
leegkomende agrarische bedrijven in beperkte mate ge-
stimuleerd moet worden. De stimulering moet in omvang
in harmonie zijn met de omgeving.

* De ontwikkeling van Vorden-Noord moet op een flexibele
en creatieve wijze ter hand genomen worden, b.v. het
aantal twee onder een kap woningen moet op basis van
aanvraag kunnen worden uitgebreid. Met name dit type
woningen is bij de jongere inwoners in trek.

* D66 is voorstander van evaluatie van het toewijzingsbe-
leid.

Milieu en Natuurbeleid
Een dikke paragraaf over het milieu is door de jaren heen
steeds typerend geweest voor de verkiezingsprogrammas
van D66. In veel gemeenten zou de zorg voor het milieu in-
middels zo ver en diep geïntegreerd moeten zijn, dat het
milieu paragraaf in de nieuwe lokale verkiezingsprogram-
ma's minder dik kan zijn. Het milieu mag natuurlijk nooit
worden veronachtzaamd. Enerzijds moet het onderwerp
worden geïntegreerd in andere beleidsterreinen, anderzijds
moet de gemeente steeds een belangrijke rol spelen bij het
stimuleren van het duurzame gedrag van de burgers en
bedrijven.
* D66 vindt dat veel aandacht en zorg besteed zal moeten

blijven aan het onderhouden van milieuvergunning en
* D66 is voorstander van het principe "de vervuiler be-

taalt"
* D66 vindt dat kosten verdeling van huisvuil op basis van

gewicht of volume moet
* De hoeveelheid afval moet minder. Vooruitlopend op actie

vanuit de regio kan al geprobeerd worden om bij voor-
beeld de groene containers in het buitengebied vrijwillig
af te schaffen.

* D66 is van mening dat compostering bevorderd moet
worden.

* D66 is voorstander van gescheiden inzameling van afval
voor hergebruik, b.v. papier, blik, drankcartons, textiel
etc.

* D66 denkt dat hier kreatieve ideeën in samenwerking
met het verenigingsleven tot uiting kan komen.

* Actie/belangengroepen zoals b.v. de Bomengroep verdie-
nen erkenning en ondersteuning

* D66 is van mening dat asbest een actueel probleem is,
zeker in het buitengebied.Bij de begrotingsbespreking
spraken wij hier al over. Afvoer van grote asbest platen is
voor velen onmogelijk. Na melding van particulier moet
hier b.v. 1 maal per jaar ofwel op afroep opgehaald wor-
den.

* D66 wil voorkomen dat burgers grote platen zelf klein en
hanterbaar gaan maken.

* D66 vindt dat (kleine) hoeveelheden asbest niet zo maar
mogen verdwijnen.

Financiën
* D66 is voorstander van het principe: Eerst bezuinigen en

pas daarna belasting verhogen.
Uitgangspunten zullen hierbij zijn: De kerntaken van de
gemeente Vorden.
Deze discussie moet in 1998 gevoerd worden omdat: bij-
voorbeeld het subsidie beleid naar de verenigingen hier-
mee samenhangt.

* Op initiatief van D66 zal de komende periode f 1,- per in-
woner beschikbaar komen ten befioeve van door de
Vordense gemeenschap gedragen acties, of acties welke
vanuit de Vordense gemeenschap worden opgezet.

* D66 wil af van de verkapte belastingen/heffingen, daar-
om wil zij de hondenbelasting afschaffen.

* D66 blijft voorstander van afschaffing van de Honden-
belasting zolang dit geen maatregel is tegen overlast van
honden, maar een algemeen middel van inkomsten.

WIJ gaan ervoor. Doet u ook mee?
Dan lijst 4 D66 4 maart

D E M O C R A T E N VRIENDELIJK VERZOEK AAN DE KIEZER;
beoordeel uw raadsleden niet op basis van landelijke politiek,

maar op wat zij voor Vorden en u hebben gedaan en nog willen doen
vanuit de basisideën van hun eigen politieke partij.



Gemeenteraadsverkiezingen
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart 1998 zal
Weekblad Contact in de uitgave van woensdag 18 februari voor elke po-
litieke partij een halve pagina beschikbaar stellen.

De politieke partijen in Vorden dienen uiterlijk op donderdag 12 febru-
ari hun kopy (het liefst op diskette) te hebben ingeleverd bij Drukkerij
Weevers.

De redactie

Veldtoertocht

Groot Jebbink gecertificeerd als
Erkend Daewoo-schadehersteller

Daewoo-dealer Groot Jebbink in
Vorden is vorige week door Daewoo
Motor Benelux gecertificeerd als
Erkend Schadehersteller, waardoor
het bedrijf zorg kan dragen voor ge-
garandeerd goed schadeherstel met
originele Daewoo-onderdelen. Te-
vens zorgt Autobedrijf Groot Jeb-
bink ervoor dat de consument mo-
biel blijft door gratis een vervan-
gende Daewoo ter beschikking te
stellen gedurende het schadeher-
stel. Na eindcontrole verstrekt de
Daewoo-dealer twee jaar garantie
op deze herstelwerkzaamheden.

Verzekeringsmaatschappijen verenigd
in de Stichting Schade Garant onder-
steunen deze ontwikkeling en zijn be-
reid hun verzekerden bij schade actief
naar Daewoo Erkende Schadeherstel
dealers te verwijzen. Bij schade is er
veel te regelen met de verzekering en
de schadehersteller. Die zorg neemt de

Daewoo-dealer w want hij draagt
zorg voor gegarandeerd goed schade-
herstel. De Stichting Schade Garant is
het samenwerkingsverband van een
groot aantal^ verzekeringsmaatschap-
pijen. Het doel is^^ de schade-afhan-
deling van personenauto's beter te
coördineren, waarbij de Daewoo-dealer
een belangrijke rol speelt. Hij zorgt er-
voor dat de schade hersteld wordt con-
form de eisen die Daewoo aan het scha-
deherstel stelt. De Daewoo-dealer her-
stelt de schade zelf of brengt deze on-
der bij een FOCWA erkend schadeher-
stelbedrijf, dat gespecialiseerd is in de
afhandeling van Daewoo schades.
Verder krijgt men een gratis vervan-
gende Daewoo ter beschikking voor de
periode van het schadeherstel. Als de
schade hersteld is, voert de dealer de
eindcontrole uit. Daewoo geeft twee
jaar garantie op de herstelwerkzaam-
heden en de gebruikte originele
Daewoo-materialen.

Jeroen Broekman en
Willeke Leinders
kampioen kaarten
Jeroen Broekman en Willke Leinders
zijn respectievelijk Vordens kampioen
klaverjassen en jokeren geworden. Aan
dit kampioenschap dat in "De Herberg"
werd gehouden en georganiseerd werd
door het echtpaar de Beus, deden 70
personen mee. Bij het klaverjassen had
Jeroen Broekman halverwege de strijd
reeds de leiding met 4319 punten. Bij
het jokeren leidde Patricia ten Barge
halverwege met 348 punten. %
In de "laatste ronde" sloeg Jeroen
Broekman met 2109 punten een for-
midabele slag en werd hij de nieuwe
kampioen van Vorden. Broekman be-
haalde in totaal 6428 punten; 2 J.
Boersbroek 6246; 3 Jet Leferink 6221.
Bij het jokeren kwam Willeke Leinders
in de laatste ronde goed op dreef. Zij
werd met 445 punten de nieuwe
Vordense kampioene; 2 Marjan Kruip
453 ;3 Patricia ten Barge 483 punten.

Duo Karst te gast bij
GLTO en Bond van
Plattelandsvrouwen
De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen in Vorden en de GLTO Vorden-
Warnsveld-Zutphen houden op 13 fe-
bruari hun jaarlijkse culturele avond.
Deze avond heeft plaats in zaal De
Herberg in Vorden en wordt verzorgd
door Duo Karst uit Zuidwolde. Dit duo
bestaat uit Jannie en Rene die landelij-
ke bekendheid genieten als gevolg van
diverse optredens op radio en televisie.
Het programma van Duo Karst is voor-
namelijk in de streektaal, maar hier in
de Achterhoek ongetwijfeld goed te
verstaan. Begeleid op gitaar brengen zij
luisterliedjes ten gehore afgewisseld
met humoristische anekdotes, verhaal-
tjes, sketches en oude schoolliedjes.
Het duo bestaat al vijftien jaar en heeft
veel succes bij verenigingen en organi-
saties.

Zondag 8 februari houdt de Vordense
Rijwiel- en Toerclub weer een veldtoer-
tocht. Deze toertocht is iets anders van
opzet als de tocht in december. De or-
ganisatie heeft met het oog op het ko-
mende wegseizoen gekozen voor wat
lagere stukken en iets minder techni-
sche gedeelten. De tocht is geheel uit-
gepijld en 45 kilometer lang. De start is
bij de kantine van voetbalvereniging
Vorden aan de Oude Zutphenseweg. Na
afloop is er gelegenheid de fiets
schoon te spuiten.

Scholengemeenschap 't
Beecldand gaat digitaal
Tegenwoordig kan men op de meest
uiteenlopende manieren zijn informa-
tie vergaren. Internet is de nieuwste
manier om nieuws in te winnen, maar
ook om nieuws te verspreiden. Scho-
lengemeenschap 't Beeckland - neven-
vestiging van het Ulenhof College in
Doetinchem - heeft nu de kans om
naast de homepage die ze al heeft op
het Ulenhof College ook op de site van
het Gelders Dagblad twee weken lang
nieuws te plaatsen.
Deze kans laat de school niet aan zich
voorbij gaan. De advertentie die de
school gewoonlijk rond deze tijd een-
malig in enkele regionale kranten la-
ten plaatsen, zal nu twee weken lang
non-stop te zien zijn op de site van bo-
vengenoemde krant. In de advertentie
staat allerlei informatie over de school.
Tevens zijn de data vermeld van de
open dagen die de school binnenkort
weer houdt. De data zijn 12, 13, en 14
februari. Uiteraard is dan iedereen die
in de regio in groep acht zit weer van
harte welkom om eens te zien hoe het
er op de school aan toegaat en welke
vakken er gegeven wordepJ^terdag 14
februari is de dag dat all^^uders en
verzorgers kunnen komen kijken om te
zien of 't Beeckland misschien iets
voor hun kind is.
Het internetadres van het Gelders Dag-
blad is http:\\www.city.n^fce pagina
waar de advertentie van 't^reckland te
vinden is, kan men vinden in de on-
derwijsbijlage van de site.

Endurorijder Gerard
Jimmink komt 11
februari naar Vorden
Woensdag 11 februari komt de beken-
de enduro-rijder Gerard Jimmink naar
Vorden om daar voor de leden van de
VAMC "De Graafschaprijders" wat te
vertellen over zijn belevenissen in de
Parijs- Dakar Rally die hij onlangs heeft
afgesloten met een fraaie vijfde plaats.
De avond wordt gehouden in "De
Herberg" en is voor iedereen vrij toe-
gankelijk.

Orientatierit
Aan de zondag door de VAMC "De
Graafschaprijders" georganiseerde
orientatierit namen 36 equipes deel.
De rit was uitgezet door Gerrit te
Veldhuis en Herman Cortumme.
Alvorens Bert Regelink de prijswin-
naars bekend maakte werden enkele
rondjes bingo gespeeld.
Uitslag A Klasse: l R. Pit, Pesse 62 straf-
punten; 2 J. Luiten, Hengelo 66; 3 P.J.
van Huffelen, Epe 77; 4 M. Klein-
reesink, Hengelo 154 strafpunten. B-
Klasse: l H. Wiersma, Winschoten 249;
2 G. Siemes, Zutphen 252; 3 K.Visser,
Deventer 253; 4 S. Lelieveld, 't Harde
254. C-Klasse: l M.A. Veldhuis, Wijhe
67; 2 M. Maalderink Toldijk 95; 3 E.
Horsting, Zutphen 194; 4 P. Eckhardt,
Hoogeveen 194. De aanmoedigingsprijs
werd gewonnen door Henriette Beyer
uit Doetinchem met 382 strafpunten.

Winterexcursie GLTO
Op maandag 9 februari houdt de afde-
ling Vorden-Warnsveld-Zutphen van de
GLTO een excursie, 's Morgens wordt
een bezoek gebracht aan het Gelre-
dome in Arnhem. Het middagprogram-
ma omvat een bezoek aan de drukkerij
van Misset in Doetinchem, met aan-
sluitend een inleiding over de organi-
satie bij Elsevier. Verder is er een dia-
presentatie over de drukkerij en kan

. onder meer worden aanschouwd hoe
het weekblad "Boerderij" wordt gepro-
duceerd. Het gezelschap vertrekt
maandag 9 februari vanaf het NS sta-
tion in Vorden.

Feestavond VAMC
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" houdt zaterdag 7 fe-
bruari in "De Herberg" een feestavond,
waarbij niet alleen de verschillende
clubkampioenen maar ook de nationa-
le kampioenen zullen worden gehul-
digd. Tevens zal bekend worden ge-
maakt wie de titel sportman van het
jaar gaat behalen. De band "Of Course"
zorgt voor de muzikale omlijsting.

Amnesty International
*

De Amnesty thuisschrijvers in Vorden
krijgen volgende week een voorbeeld-
brief in de bus waarin aan de Turkse
premier wordt gevraagd om de onmid-
delijke en onvoorwaardelijke vrijlating
van vier Koerdische parlementsleden.
Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak en
Orhan- Dogan zitten een gevangenis-
straf uit van vijftien jaar omdat zij
vreedzaam gebruik maakten van hun
recht op vrijheid van meningsuiting.
De vier Koerdische politici werden in
oktober 1991 als leden van de partij
voor Democratie (DEP) in het parle-
ment gekozen om de verzoening tus-
sen Koerden en Turken te ondersteu-
nen. Wie in Turkije ijvert voor een po-
litieke oplossing voor het al dertien
jaar slepende conflict in het zuidoos-
ten van het land, riskeert leven en vrij-
heid. Het viertaj ontving doodsdreige-
menten. Hun parlementaire onschend-
baarheid werd opgeheven en werden
zij vervolgd wegens verraad.
Na een berechting in strijd met inter-
nationale normen voor een eerlijk pro-
ces werden de vier in december 1994
veroordeeld tot vijftien jaar gevange-
nisstraf wegens lidmaatschap van de
verboden PKK (Koerdische Arbeiders-
partij). De VN werkgroep inzake
Willekeurige Detentie bepaalde dat de-
ze straf willekeurig was en dus in strijd
met de rechten van de mens.

S q u a s h

Vorig weekend werd in Amsterdam in
het Frans Otten Stadion het NK Squash
gehouden. Marcel Wamelink, uit Groen-
lo en Urby Duin uit Vorden, hadden zich
via de voorronden geplaatst bij de laatste
16 heren C en Milja Dorenbos uit
Doetinchem bij de laatste 16 dames B.
Urby Duin verloor zijn eerste wedstrijd
zodat hij uitgeschakeld werd voor een fi-
nale plaats. Uiteindelijk werd Urby Duin
13e. Marcel Wamelink won zijn eerste en
tweede partij zodat hij zaterdagmiddag
moest spelen in de halve finale tegen
Mike Spieker uit Rozendaal. Helaas voor
Marcel Wamelink won Mike Spieker de
ze conditieslag met 3-1. Zondag verloor
Marcel Wamelink de wedstrijd om de 3e
en 4e plek waardoor hij 4e werd in zijn
categorie heren C.
Bij de dames zorgde Milja Dorenbos voor
een verrassing. Zij drong door tot de fi-
nale dames B. In een slopende wedstrijd,
die 5 games duurde, verloor Dorenbos
nipt met 10-8 de laatste game. Een 2e
plaats voor de jeugdigde Doetinchemse
is een geweldige prestatie.
Bij de heren B werd Martin Boenders 2e
in de plate. Dit houdt in dat hij 34ste is
geworden en in ieder geval in de top 100
zal staan van de ranglijst van Nederland
hetgeen de doelstelling was.



Monturen kollektie '97 nu 3O tot 7O% korpng!
kijk snel in onze etalage.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld (0575) 46 13 74

I Jansen & gal
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto yratis clc.

Brinkhorst l
7207 UG ZUTP1IKN
(ind. terrein Revelliorsl)
w (0575) 5228 16

Verzamelhuis
Irv en verkoop van alles wat verzameld wordt. Tevens
voor uw interieur, glas- en aardewerk, fifties en sixties.

Henny en Bert Ubels
Rijksstraatweg 35
7231 AB Warnsveld
Tel. (0575)5229 19

Openingstijden:
Do. 13.30- 18.00 uur
Vr. 10.00- l 8.00 uur
Za. 10.00- 17.00 uur

Noteer alvast de datum

Ouderwetse opruiming
Start: donderdag 12 februari a.s. om 13.30 uur; |̂H
etalage vanaf 5 februari a.s.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - EN G R l N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Pak eerst uw Chipknip
en daarna uw koffers.

Is uw Chipknip goed voor een vakantiecheque?

Kleine bedragen rekent u straks heel

gemakkelijk af met uw Chipknip. Een rol

pepermunt, een uur parkeren in de garage

of een ons rookvlees bij de slager, u hoeft

nooit meer naar klein geld te zoeken. Het

gebruik van de Rabobank Chipknip kan

prettig voor u uitpakken. Als u deze namelijk

minimaal twee keer gebruikt, bij één van de

hiernaast genoemde bedrijven, maakt u kans

op een vakantiecheque ter waarde van ƒ500,-.

Rabobank
Graafschap-West

Het wedstrijdformulier ligt klaar bij de deel-

nemende ondernemers en u kunt meedoen

van 2 t/m 28 februari.

De Chipknip rekent of met klein geld

Lammers Mode^vORDEN
Gemeente Vorden VORDEN
Tuunte Fashion VORDEN
Sueters Speelgoed/
huishoud/
kadpshop VORDEN
Schildersbedrijf
Boerstoel VORDEN
Bakkerij
G.W. Berendsen VORDEN
Giesen
Schoenmode VORDEN
Hotel Restaurant
Bakker VORDEN
Bleumink
Tweewielers VORDEN
De Herberg VORDEN
Foto
Hans Temmink VORDEN
Salon Marianne VORDEN
Restaurant
de Rotonde VORDEN
Slagerij Rodenburg VORDEN
Siemennk VORDEN
Barendsen Vorden VORDEN
Etos Barendsen VORDEN
Wapenhandel
Martens VORDEN
Dijkerman
Bloemen-
speciaalzaak VORDEN
Shoarma/Pizzeria
Asya VORDEN
Jim Heersink
Haarmode VORDEN
Kluvers Vorden VORDEN
Autobedrijf
KIen Brinke VORDEN
Fashion Corner VORDEN
Vordense
Apotheek VORDEN
Electro World
Eliesen VORDEN
Drogisterij
Ten Kate VORDEN
Helmink
Woninginrichting VORDEN
SlagerijVlogman VORDEN
Baklcerij
van Assett VORDEN
Kettelerij
Bloembinderij VORDEN
Visser Mode VORDEN
De Groente-
vakman VORDEN
Wijnhuis Vorden VORDEN
Welkoop Vorden VORDEN
Automaterialen
Vorden VORDEN
Camping
de Goldberg VORDEN
Indoor Sport
Vorden VORDEN
G. Weulen
Kranenbarg & Zn. VORDEN
Tuincentrum
Vorden VORDEN

Vordens
Tennispark
Bloemsierkunst
Elbrink Artrfleur
Dierartsenpraktijk
Vorden
Kölher-Wissink
Firma
Roozegaarde
Lentferink
Mannenmode
Bonvrie
Grill Resto
Smikkel Corner
Groot Kormelink
Optiek
Welkoop Bergsma
De Drievetol
Derksen Fashion
Firma A. Winters
Frans Passchier
haarmode
De Dierenshop
Café de Egelantier
Aan.bedr. Hotel
Leemreis 4
Bouwcenter
HCI - UBI
Fa. Besselink
Harmsen
Uzerwaren
Foto Temmink
Grootbod
woninginrichting
Capuchon
Bakkerij Bruggink
Tacx
Schoenmode
Lubbers
Wonen en Slapen
Expert Arendsen
Regelink
Schildersbedrijf
Bakkerij Kreunen
Fleur Decor
Rita de Jong
J.W. van Onna
Bloemenboetie
BEO
Kwekerij
de Heesterhof
Fa. Lenselink
Schröder Mode
Drogisterij
Marianne
G.H.T. Lurvink
de Spannevogel
H.J. van der Mond
Goossens
Atomica
Fa. GJ. Harfman
en Zn.
Harmsen
Vakschilders
Sportcentrum
Aerofitt

Dierenartsen-
VORDEN praktijk Hengelo HENGELO G

Wolters
VORDEN Boekhandel HENGELO G

Autobedrijf
VORDEN Jos Herwers HENGELO G
HENGELO G Huur & Kijk

Mediatheek HENGELO G
HENGELO G Tweewieler-

centrum Fluit KEIJENBORG
HENGELO G Frans Passchier
HENGELO G Haarmode KEIJENBORG

Firma Jansen KEIJENBORG
HENGELO G Troefmarkt

Bremer KEIJENBORG
HENGELO G Bloemsierkunst
HENGELO G Jolanda KEIJENBORG
HENGELO G Firma Rutjes STEENDEREN
HENGELO G Massink
HENGELO G Bromfietsen STEENDEREN

Gemeente
HENGELO G Steenderen STEENDEREN
HENGELO G Drogisterij
HENGELO G De Vijzel STEENDEREN

Aalderink
HENGELO G supermarkt STEENDEREN

Woonwinkel
HENGELO G Gosselink STEENDEREN
HENGELO G Beuseker

Geschenken STEENDEREN
HENGELO G Café/Rest
HENGELO G De Engel STEENDEREN

Garagebedr
HENGELO G H. Wieggers STEENDEREN
HENGELO G Motorenrev.bedrijf
HENGELO G Pasman STEENDEREN

Fa. Willemsen STEENDEREN
HENGELO G Echte Bakker

Hans Sluijter STEENDEREN
HENGELO G Gebbing
HENGELO G Passepartout STEENDEREN

De Seven Steenen STEENDEREN
HENGELO G Garagebedrijf
HENGELO G H. Wieggers STEENDEREN

Herberg
HENGELO G De Gouden Leeuw BRONKHORST
HENGELO G Heeren van

Bronckhorst BRONKHORST
HENGELO G Bloemenhuis

Onder de Linden BRONKHORST
HENGELO G Slagerij Aalderink TOLDIJK
HENGELO G Café rest.
HENGELO G Den Bremer TOLDIJK

D. Garritsen TOLDIJK
HENGELO G Salon Reintjes TOLDIJK
HENGELO G De Tolbrug TOLDIJK
HENGELO G Welkoop
HENGELO G Toldijk-Angerlo TOLDIJK

CJ.M. Seegers DREMPT
HENGELO G Electro World

Eliesen BAAK
HENGELO G Paardensport-

centrum BAAK BAAK
HENGELO G Camping

de Kleine Steege WICHMOND
HENGELO G Garantmarkt

Besselink WICHMOND



Allerhand
in 't Saksenland

(FOTO AUTEUR)

Wie wel eens wat nader kennis heeft gemaakt met de ctuur en historie
van het Munsterland zal daarin veel overeenkomsten met de onze heb-
ben ontdekt. Wat het instandhouden van deze waarden betreft verbeeld
ik me wel eens dat onze oosterburen ons daarin voor gaan. Zoals bijvoor-
beeld bij het instandhouden van heggen en wallen. In de periode dat
hier in het kader van de ruilverkaveling alles "glad" gemaakt werd, be-
stonden er daar reeds allerlei regels om deze zoveel mogelijk in stand te
houden.

Ook voor kerken en andere monumentale gebouwen schijnt men daar
wat meer geld over te hebben dan aan deze kant van de grens. Ondanks
de enorme schade door de Tweede Wereldoorlog heeft men veel gebou-
wen op voorbeeldige wijze weten te herstellen, waarbij het oude monu-
mentale karakter weer volledig terug is verkregen.

Toch treft men er ook nog wel eens een gebouw aan dat vlees noch vis is.
Zoals het op bijgaande foto afgebeelde gebouw op d^fcgraafplaats van
Vreden dat dienst doet bij teraardebestellingen. Een bronnen doos zou
je zeggen, helemaal niet passend in deze omgeving. De inwoners van
Vreden noemen het dan ook niet voor niets het "AtomiuirT. Ga er maar
eens kijken om te zien of ze gelijk hebben. U vindt deze begraafplaats, als
u vanaf Zwilbrock komt, net voor de bebouwing begi^^recht.

H.G. Wullink

Actie
'zuinig
stoken7

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de -gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 19 jan. t/m zondag

25 jan. 1998.

Bij een

jaarverbruik
van:

800 M3

1000 M3

1200M3

1400M3
1600 M3

1800 M3

2000 w3
2200 M3

2400 M3
2600 M3
2800 M3

3000 M3
3300 M3

3600 M3

3900 M3

4200 u3

4500 M3

5000 M3

SSOOM3
6000 M}

hoorteen

streefver-

bruik voor
de afgelopen

week van:

32 M3
40 M3

48 M3
56 M3

64 M3
72 M3

80 M3

88 M3

95 M3
103 w3
111 M3
119M3

131 M3

143 M3

155 M3

167 M3

179w3

199 M3

219 M3

239 M3

en een totaal
streefver-

bruik sinds
03-11 -'97

van:

282 w3
351 M3

422 MÏ

492 M3
561 M 3

631 M3

702 M3
771 M3

841 M3

910 M3
982 M3

1051 M3

1157 M3
1263M3

1368 M3

1472 M3

1578 M3

1753M3
1928 M 3

2104 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gamog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart. kunt u bellen:

0800-1548

EVENEMENTENBURO
AMBIANCE

zoekt clowns, animatoren,
steltenlopers, spelbegelei-

ders voor feesten en
winkelopeningen

Ben jij enthousiast, sportief, min.
18 jaar en op zoek naar een leuk
baantje in een team, kom dan bij

Ambiance!
Tevens zijn wij op zoek naar goe-
de ijsverkopers, min. 15 jaar.
Bel of schrijf Evenementenburo

Ambiance, Industriepark 6, 7021
BLZelhem, tel. (0314) 625109

DER^SEN
W l D E

FASHION

Grote verbouwingsopruiming
Derksen Fashion wil u een nog groter en completer

assortiment aanbieden.
Daarom moet ons magazijn leeg.

Vanaf woensdag 4 februari

Tot ziens bij:

Dick en Annelies Helmink
Spalstraat 32 • Hengelo (Qld.)

Telefoon (0575) 46 18 84

L AATSlt COUPON N EN TAPIJT
nu op de opruimingsprijs

EXTRA 10% korting

M E U B E L - E N TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93 y

OPR
ROKKEN
PANTALONS
BLAZERS
PULLOVERS

modecèrttrum

I N G

Tennissen ruurlo RESTANTENMARKT

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38

5,- 10,- 25,- 50,-
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Uitbreiding van het netwerk van wandelpaden in

De Graafschap. Meer kleine kampeerterreinen.

De bouw van een informatiecentrum over de streek.

Als dat allemaal wordt uitgevoerd,

zullen meer recreanten naar

De Graafschap komen.

Dat staat in het recreatie- en
mobiliteitsplan dat is gemaakt in

opdracht van de stuurgroep van het

Waardevol Cultuurlandschap
(WCL) De Graafschap door het
bureau H+N+S. De presentatie van
het plan betekent niet dat alle voor-
stellen worden overgenomen. Wel
is binnen het WCL-project tot nu
toe overwegend positief op het
rapport gereageerd.
In het recreatieplan wordt een toe-
komstbeeld geschetst waarbij De

Graafschap nog aantrekkelijker
wordt voor de actieve recreant.

Zwerven langs
onverharde wegen
en schouwpadeYh

De Graafschap kent
al veel onverharde

wandelpaden

De mogelijkheden voor wandelaar,
fietser en ruiter worden uitgebreid.
Daarbij wordt gebruikgemaakt van
de bestaande onverharde wegen en
paden. Door deze onderling te
verbinden, ontstaat een zogenoemd
zwerfnetwerk. De recreant kiest
zijn eigen weg, met kaart en kom-
pas in de hand.
Ontwikkeling van de recreatie is
één van de speerpunten van het
WCL-beleid. Doel is het gebied
aantrekkelijker te maken voor het
toerisme maar dan op zo'n manier
dat de rust niet wordt verstoord.
Daarom moeten de verkeersstromen
worden beheerst. Een ander doel is
om de streek mee te laten profiteren
van het toerisme.
De Graafschap is al aantrekkelijk
en heeft een goed imago. Maar het
kan beter. Jaarlijks komen duizen-
den mensen naar het gebied. Aan

Paalkamperen

'amperen in de vrije natuur, zonder de
aanwezigheid van stromend water en toilet.

Dat voorstel uit het recreatie- en mobiliteits-
plan WCL De Graafschap is niet uniek.
In Overijssel gebeurt het al. Daar heet het
paalkamperen. Langs het Overijssel-pad staan
palen met daarop een simpel kampeervignet.
Er staan 24 palen. Ze liggen op een onregel-
matige afstand van elkaar. Bij de paal is geen
enkele voorziening. Er mogen maximaal drie
tenten staan. Eigen afval moet worden meege-
nomen en er mag geen vuur worden gestookt.

hotels, restaurants en
campings is eigenlijk
geen gebrek. Ook
bestaat er al een groot
aantal wandel- en
fietsroutes.
Het zijn vooral senio-
ren en gezinnen met
jonge kinderen die
naar De Graafschap
komen. Zij kiezen
voor deze streek van-
wege het afwisselende landschap,
de landgoederen en de rust.
De groep potentiële recreanten
kan worden verbreed, staat in het
recreatierapport. Gewezen wordt
op dertigers en veertigers zonder
kinderen. De aantrekkingskracht
van De Graafschap kan voor deze
'oudere jongeren' worden vergroot
als een afwisselend en avontuurlijk
padennetwerk wordt ontwikkeld.
Het plan richj zich niet op uitbrei-
ding van het aantal bewegwijzerde
routes maar op de ontwikkeling
van een dicht zwerfnetwerk van
smalle, onverharde paden waar je
zelf je weg kunt vinden. Zo'n net-
werk van paden biedt ook moge-
lijkheden voor fietsers en ruiters.
Vroeger waren er erg veel onver-
harde wegen en paden in De Graaf-
schap. Veel zijn er verdwenen. Om
een goed netwerk van paden te krij-
gen, kan gebruikgemaakt worden
van de schouwpaden langs de water-
lopen. Daarnaast zal hier en daar
een nieuw pad moeten worden aan-
gelegd. Uitgangspunt daarbij is de

vrijwillige medewerking van de
grondeigenaren.
Om de nieuwe doelgroepen naar
De Graafschap te trekken, is meer
nodig. Gedacht wordt aan de aan-
leg van natuurkampeerterreinen.
Op een aantal plaatsen in het bui-
tengebied, bijvoorbeeld langs het
Lange-Afstand-Wandelpad dat
door het gebied loopt, wordt het
toegestaan om vrij te kamperen. Er
zijn geen voorzieningen en de ge-
bruiker neemt zijn afval na vertrek
weer mee. Ook kan het aantal
mini-campings worden uitgebreid.
De opstellers van het recreatieplan
denken met de ontwikkeling van
streekeigen producten en speciale
arrangementen meer toeristen te
trekken.
De rust in De Graafschap moet
worden gekoesterd. Daarom wordt
voorgesteld om bij de ontwikkeling
van de recreatie prioriteit te geven
aan het openbaar vervoer. Daar-
naast zou geprobeerd moeten wor-
den om het binnengebied zoveel
mogelijk autoluw te maken.

Onderhoud landschap
tegen betaling

lleel agrariërs hebben een houtwal, een stukje
• bos of andere beplanting op hun land. De/e

stukjes landschap worden over het algemeen
door boeren zelf onderhouden. Door vermin-
derd economisch nut en gebrek aan t i jd wordt
minder aan onderhoud gedaan. Dat is jammer.
Het landschap, en met name de verwevenheid
met de agrarische sector, is ken merkend voor De
Graafschap. Om het onderhoud te stimuleren is
daarom de mogelijkheid geopend om hiervoor
vergoeding te krijgen. Elders in de/e krant kunt
u hierover een artikel van de Dienst Landel i jk
Gebied lezen.

Naast de bekende beheersvergoedingen in
begrensde gebieden bestaat nu ook de mogelijk-
heid om in het hele WCL-gebied een vergoeding
te krijgen voor het onderhoud van kleine waar-
devolle landschapselementen.

Het onderhoud van
kle ine landschaps-
elementen kan een
bijdrage leveren aan
de inkomensvorming
op het pla t te land.
Daarnaast is dit
onderhoud goed voor
het imago van boeren
en tuinders. Om die
reden maakt een
init iat iefgroep vanuit
de Gewestelijke Land-
en Tuinbouw Organi-
satie (GLTO) zich
sterk om de inbreng
van boeren in het
natuurbeheer te
vergroten.
Het plan is als volgt:
boeren die belang-
stelling hebben voor
natuur- en lands'chaps-

onderhoud voeren tegen betaling
werkzaamheden uit bij collega-
boeren.
De leden van de GLTO hebben
een brief on wangen met een inven-

tarisatieformulier. Daarop kan worden aange-
geven of landschapselementen aanwezig zijn die
voor onderhoud in aanmerking komen. Daar-
naast kan worden vermeld of men tegen een
vergoeding bereid is om onderhoudswerkzaam-
heden bij anderen uit te voeren.
De DLG is de uitvoerder van de regeling en wil
eraan meewerken dat het onderhoud zoveel
mogelijk door de agrarische sector zelf wordt
uitgevoerd.
Verschillende boeren in De Graafschap hebben
al te kennen gegeven dat zij tegen een redelijke
vergoeding bereid zijn om een bijdrage te leve-
ren aan het landschapsonderhoud. Het kan dan
gaan om snoeien, knotten of herstel van heggen.
Als alles naar wens verloopt, kan al in het voor-
jaar aan deze wensen worden voldaan. Dat bete-
kent een mooie start van het landschapsonder-
houd voor en door boeren.

Voor meer informatie:
Ton Miltenburg, S.P.A. 0314-625000

De nieuwe
passanten-haven ïn
het Twenthe-kanaal
bij Almen ligt er in
de winter verlaten

bij. In de zomer
liggen de steigers

vol met boten.
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Al tientallen boeren in het

Waardevol Cultuurlandschap

De Graafschap hebben

gebruikgemaakt van de vorig

jaar van kracht geworden

subsidieregeling voor milieu-

investeringen. Ook Geert en Ans

Berends van boerderij De Rees

en Gerreke Boschloo en Hans

Reinders van boerderij Het

Lentink uit Almen hebben een

financiële bijdrage gekregen.

Geert Berends:

"In dit landschap

moeten wij onze
boterham

verdienen."

Veel animo voor milieusubsidie

Hergebruik spoelwater goed
voor milieu en portemonnee

Gerreke Boschloo:

"Het is nuttig om

schoolkinderen te

laten zien hoe wij

als boer werken."

D e Rees, een mclkveebedri jf van
35 hectare met zestig koeien, is

een van de weinige boerderijen in
het buitengebied van Almen die op
de r iolering z i j n aangesloten. "Al
het water waarmee wij de melk-
instal lat ie en -tank reinigen, kwam
in het riool terecht", vertelt Geert
Berends. "Binnenkort mag dat niet
meer omdat dit water melkresten
bevat. Met behulp van WCL-sub-
sidie hebben we geïnvesteerd in
hergebruik van het spoelwater. Nu
stroomt bij iedere spoelbeurt het
gebruikte water in een bak. Het

Subsidiekraan
tijdelijk dicht

E r is onder boeren veel belangstelling voor de

milieusubsidieregeling. Voor deze regeling is

in het lopende projectjaar 350.000 gulden (35

procent van de totale investering) beschikbaar.

Begin januari 1998 is voor totaal 533.000 gul-

den subsidie aangevraagd. De subsidiepot is

dus leeg. Nieuwe aanvragen voor projectjaar

1998, dat begint op 1 juli aanstaande, kunnen

het beste later worden ingediend. In een van

de volgende WCL-kranten leest u hierover

meer.

De subsidie geldt voor investeringen in mecha-

nische onkruidbestrijding, multifasevoedering,

geprogrammeerd verstrekken van krachtvoer,

aanschaf van weeg- en doseerapparatuur,

hergebruik van afvalwater en, onder speciale

voorwaarden, voor investeringen die leiden tot

minder ammoniakuitstoot.

water met melkresten voeren wij
aan het jongvee. Met het water dat
bij latere spoelbeurten in de bak
komt spuiten wij de melkstal
schoon."
Behalve dat het milieu er bij gebaat
is, heeft het hergebruik van spoel-
water ook voordelen voor de por-
temonnee. "Ik betaal nu minder
rioolbelasting," zegt Berends.

Sloot

Ook op boerderij Her, Lentink, een
bedrijf van 65 hectare met negentig
melkkoeien en zo'n honderd stuks

jongvee, is de milieu-
subsidie aangewend
voor een installatie om
het spoelwater nog-
maals te gebruiken.
Deze boerderij is niet
aangesloten op de rio-
lering. "Wij loosden
het spoelwater op een
afgedamde sloot," zegt
Gerreke Boschloo, een
van de maten van Het
Lentink. "Dat is niet
meer toegestaan. Zou-
den wij het spoelwater
niet opnieuw gebrui-
ken, dan komt er heel
veel water in de mest-
kelder terecht. Dat
kost geld omdat de
kelder dan eerder ge-
leegd moet worden."
Ook op Het Lentink
spuiten ze met dit

spoelwater de melkstal
schoon. "Wij gebrui-
ken geen hogedruk-
spuit en vernevelen
het water niet. Dat
mag ook niet, omdat
je dan eerder water in-
ademt dan wanneer je
met een gewone slang
spuit," /egt Hans
Reinders, een andere
maat van I let Len-
tink. "In het spoel-
water zitten resten
schoonmaakmiddel en
dat is misschien slecht
voor de gezondheid."

Tweede voersoort
Behalve voor hergebruik van spoel-
water heeft de familie Berends ook
subsidie gekregen voor een installa-
tie waarmee een tweede voersoort
aan de koeien wordt toegediend.

Berends: "In de eerste honderd
dagen van de lactatieperiode krijgen
de koeien naast gewone brokken en
ruwvoer nu ook nog een speciaal
soort brok. Eens in de drie maan-
den krijg ik advies in welke verhou-
ding ik de voersoorten het beste
kan toepassen". Het gebruik van
een tweede soort brok leidt tot een
beter rendement. "De kunst is om
met zo min mogelijk koeien en
voer zoveel mogelijk melk re pro-
duceren," aldus Berends. "Dat is
ook het beste voor het milieu.
Efficiënt voeren betekent minder
mineralenverl ies." Met de subsidie
voor de rweeJ^^oersoort heet t
Berends een ^Wa silo en vi jzel-
i n s t a l l a t i e laten bouwen.

Nuttig

De bewoners^|n De Kees en Her
Len t ink vino^^le milieusubsidies
van her Waardevol Cultuurland-
schap De Graafschap nut t ig , "/on-
der subsidie zou ik ook wel op een
tweede voersoort z i j n overgegaan",
zegt Berends. "Maar een inves te r ing
voor het hergebruik van spoelwater
zou ik nog even hebben laten wach-
ten tot ik geen melkresten meer op
het riool zou mogen lozen."

Reinders beschouwt de subsidie-
verlening in een breder verband.
"Wij moeten in dit Waardevol
Cultuurlandschap onze boterham
verdienen. Boeren in Flevoland
hoeven in tegenstelling tot ons
nauwelijks rekening té houden met
landschap, ammoniak en nitraat.
Daar mag voor ons wel wat tegen-
over staan."

Imago
(leert en Ans Berends, Genneke
Boschloo en Hans Reinders z i jn
boer in hart en nieren. Zij zien
weinig in het omschakelen naar an-
dere activiteiten als minicampings,
theeschenkerijen en dergelijke.
"Ik moet er niet aan denken iedere
keer naar voren te moeten lopen als
er weer iemand voor een ijsje belt,"
zegt Ans Berends.
Reinders: "De beste tweede tak is
de eerste tak." Waarmee ook hij
aangeeft dat hij graag voltijds land-
bouwer blijft. Alle vier zien hun
toekomst niet vreselijk somber in.
Zij vinden wel dat de landbouw-
sector hard aan imagoverbetering
moet werken. Boschloo: "Wij doen
veel voor milieu en natuur. Wij
investeren niet alleen in installaties
waarmee spoelwater wordt herge-
bruikt. Wij zijn ook actief met de
uitvoering van het landschapsbe-
leidsplan van de gemeente Gorssel.
Zo hebben wij pas een nieuwe erf-
beplanting laten aanleggen."
Ook de familie Berends heeft oog
voor het bijzondere landschap
waarin z i j wonen. De oude hoog-
stamboomgaard naast de boerderij
is pas opgeknapt. "Voor het bedri j f
hebben we hem niet nodig, maar ik
vind zo'n boomgaard leuk. Hij
hoort erbi j , " zegt Ans Berends.
Hoe kun je de gewone burger ervan
over tu igen dat boeren wel degel i jk
rekening houden met n a t u u r en
mil ieu? "Daar moet je al op school
mee beginnen," stelt Boschloo.
"We kr i jgen hier af en toe school-
klassen op het bvdr i j f . Ik vind het
nurtig om kinderen te laten zien
hoe wij hier werken. Ik steek daar
graag tijd in."

iq agrarische
structuur door kavelruil

D e kavelruilcommissie Lochem en
Omstreken heeft bij de stuur-

groep WCL De Graafschap een
voorstel ingediend om te onder-
zoeken waar en hoe de landbouw-
structuur in het gebied kan worden
verbeterd.
In opdracht van de kavelruilcom-
missie heeft de Dienst Landelijke
Gebieden aan de hand van mei-
telling-gegevens onderzoek gedaan
naar de verkavelingssituatie in het
gebied. De ruilverkavelingen Laren
en Hengelo-Zelhem zijn hierin niet
meegenomen.
Uit het onderzoek is gebleken dat
voor vijf gebieden mogelijkheden
bestaan om door middel van vri j-
willige kavelruil de landbouwstruc-
tuur te verbeteren.

Het betreft de gebieden:

• Vierakker; globaal begrensd door
de Zutphen-Emmerichseweg, de

bebouwde kom van Zutphen en
Warnsveld, de Vordenseweg,
Hackfort en de Veengoot/-
Stroomkanaal van Hackfort.

• Corsselse Uiterwaarden; globaal
begrensd dor de IJssel, Al , N48
en de uitloper van de bebouwing
van Eefde.

• Katgershoek; globaal begrensd
door de Molenbeek, Rosmaat-
steeg, Lendenweg, via Branink en
Oud Bosman naar de spoorlijn
Zutphen-Lochem.

• Nettelhorst; globaal begrensd
door de Berkel, het Twenthe-
kanaal, de Bolksbeek en de
gemeentegrens.

• Oe Corsselse hei; globaal
begrensd door het bosgebied van
Joppe, de Dortherbeek, landgoed
Dorth, Harfsen.

In het laatste gebied, Gorsselse hei,
is de kavelruilcommissie al bezig
met een inventarisatie van wensen
en mogelijkheden door middel van
hoorzittingen. Tijdens deze zittin-
gen wordt naar het gebruik van
kavels worden gevraagd.
In de andere gebieden wordt een
gebruikersonderzoek uitgevoerd en
worden ook hoorzittingen gehou-
den.
Met behulp van de gebruikersge-
gevens kan de commissie nieuwe
kavelruilprojecten opzetten. De
kavelruilcommissie vraagt belang-
hebbenden mee te werken aan het
onderzoek in het belang van een
betere landbouwstructuur.
Aan de secretarissen van de afdelin-
gen van de Gewestelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie (GLTO) is
gevraagd aan het onderzoek be-
kendheid te geven.



Liesbeth Wiegman zit namens de agrarische vrouwen in de

stuurgroep van het Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap.

Ze is werkzaam op een melkveebedrijf in Zutphen. Wiegman pleit

voor meer begrip tussen boeren en natuurbeschermers.

Haar visie op de ontwikkelingen in het WCL-gebied.

H et Waardevol Cultuurland-
schap, ik kan er optimistisch

over praten maar ook heel pessimis-
tisch. Laat ik proberen optimistisch
te zijn. Maar toch, ik kan er niet
om heen, de verschillende part i jen
die over de inrichting van het ge-
bied praten komen moeilijk op één
lijn. We zitten al vier jaar aan tafel
en nog steeds gaan de verschillende
organisaties uit van hun eigen doe-
len, ze volgen de eigen visie.
Dat geldt heus niet alleen voor de
natuurbeschermingsorganisaties,
ook de landbouworganisaties kun-
nen moeilijk luisteren naar de an-
dere partijen. En op die manier is
het wel zwoegen.
In Waterland, het veengebied bo-
ven Amsterdam, verloopt de sa-
menwerking tussen boeren en na-
tuurbeschermers veel soepeler.
Daar vinden de natuurorganisaties
dat er boeren nodig zijn om het
landschap te bewaren. Andersom
zien de boeren de natuur niet meer
als hun vijand. Daar worden geza-
menl i jke plannen gemaakt en uit-
gevoerd. Daar hoort wel een ver-
haal bij . In Waterland praten de di-

verse belangengroepen al twintig
jaar met elkaar. Langzamerhand is
het begrip over en weer gegroeid.
Hier in de Graafschap zitten we ei-
genlijk nog maar in de beginfase.
Laat ik een voorbeeld geven van
wrijving. Er worden plannen ge-
maakt voor de Gorsselse Heide en
Het Grote Veld. Natuurontwikke-

'Bruggen
tussen

en natuur'

ling heet dat. De tweestrijd tussen
agrarische sector en natuurorganisa-
ties gaat over de randgebieden, de
agrarische percelen om de echte na-
tuurterreinen heen. Een organisatie
als Natuurmonumenten wil die
gronden het liefst aankopen en in
eigen beheer nemen. Ik vind dat
doodzonde. De Graafschap is juist
zo mooi vanwege het kleinschalige
coulissenlandschap. Daar horen
boeren en koeien bi j . Waarom

Natuur en landschap:

eed s meer boeren
beheren mee.

|p bijna alle agrarische bedrijven

'zijn natuurwaarden te vinden.

Veel grondgebruikers zijn bereid

om natuur- en landschapswaarden

verder te ontwikkelen, als daar

financieel wat tegenover staat en

het perspectief van het bedrijf

daarmee verbetert.

Sinds begin jaren tachtig-bestaat er

een regeling die de mogelijkheid

biedt beheersovereenkomsten af te

sluiten. In deze regeling gaan land-

bouw en natuur hand in hand. In

zo'n beheersovereenkomst wordt

contractueel vastgelegd welke

beheersvorm wordt toegepast en

welke vergoeding daar tegenover

staat. Neem bijvoorbeeld het gras-

landbeheer. Niet maaien, bewei-

den en bemesten in de periode van

1 april tot 15 juni levert de boer

circa zestienhonderd gulden per

hectare op. Inmiddels rust in

Nederland op 45.000 hectare een

beheersovereenkomst.

Zwaar beheer
Om kwaliteit en flexibiliteit van

natuurbeheer nog beter tot hun

recht te laten komen, is de rege-

ling verder uitgebreid. Door mid-

del van vergoedingen van rond de

2500 gulden per hectare wordt het

zogenoemde zware beheer verder

gestimuleerd. Volgens deze over-

eenkomsten mag het hele jaar niet

worden bemest en mogen de per-

celen maar beperkt worden be-

weid. Daarnaast bestaat nu de mo-

gelijkheid om de overeenkomst

jaarlijks op te zeggen. Vroeger wer-

den contracten afgesloten voor zes

jaar.

Naast beheersovereenkomsten op

gras- en bouwland, zijn er ook

mogelijkheden voor het sluiten van

contracten voor het onderhoud

van landschapselementen. Daarbij

kan worden gedacht aan onder-

houd van poelen, knotbomen,

steilranden, houtsingels of hak-

houtbosjes.

Inpasbaarheid
Naast het belang van de natuur

staat de inpasbaarheid van de re-

gels in de bedrijfsvoering centraal.

Dit is sterk afhankelijk van de vee-

bezetting en de mogelijkheid van

afzet van het gewonnen ruwvoer

(hooi of kuil). Maatwerk is bij agra-

risch natuurbeheer van groot be-

Jang.

Jan Souman, medewerker agrarisch

natuurbeheer, is graag bereid met

de grondgebruiker mee te denken.

Het Begrenzingenplan De Graaf-

schap is op l oktober 1997 vastge-

steld. Vanaf de vaststelling kunnen

overeenkomsten worden gesloten.

Beheersovereenkomsten worden

gesloten binnen de zogenoemde

zoekgebieden. Voor het onder-

houd van landschapselementen en

randenbeheer kunnen in het hele

WCL-gebied overeenkomsten wor-

den gesloten.

Meer informatie over boven-

genoemde mogelijkheden:

jan Souman, medewerker van de

Dienst Landelijk Gebied in Arnhem,

tel: 026-3781464.

Liesbeth Wiegman:
"Boeren en koeien

horen bij
De Graafschap."

moeten die weg? Als dat gebeurt,
gaat het karakter van de streek ver-
loren. Juist om dat karakter te be-
houden is het WCL opgericht.
Agrariërs en natuurbeschermers,
het z i j n verschillende mensen. Pas
hebben wc met een groep agrari-
sche vrouwen een excursie gehad
op een na tuur te r re in , begeleid door
mensen vanuit de natuurbescher-
ming. We zagen het mclkviool t jc .
Tsjongc, wat ccn ophef werd over
dat p l a n t j e gemaakt . Een mooi
p l a n t j e , echt, maar w i j boeren z i j n
nuchter in die dingen.
Van heide kanten moet er meer be-
grip komen. Er moeten bruggen
worden gebouwd. Als vertegen-
woordiger van de agrarische vrou-
wen probeer ik daar een rol in te
spelen. Maar het is moeilijk.
Natuur l i jk , er z i jn ook positieve
dingen te noemen over het WCL.
Vooral op het te r re in van het toe-
risme worden er goede projecten

uitgevoerd. De kanostoepen, infor-
matieborden, het Graafschappad.
Ook de natuurbescherming heeft
een aantal plannen in de kast lig-
gen. In de agrarische sector wordt
wel een aantal dingen gedaan maar
het is nog in de marge.
Ik /.ir zelf in een werkgroep agrari-
sche vrouwen die het agrotoensme
wa^ueer van de grond wil t i l len.
D<^Pcommodatie is er in het ge-
bied wel, ook z i jn er wel act ivi tei-
ten in het gebied te doen. Maar er
is meer te v e r / i n n e n . Op t e r m i j n
wij^^we gezamenlijk naar buiten
t reuen, de streek promoten. Met
wat subsidie en professionele bege-
le id ing moet dat lukken.
Maar de mogelijkheden om daar als
boer en boerin financieel wat aan
over te houden, z i j n beperkt. Dat-
zelfde geldt voor streekeigen pro-
ducten. Er wordt nu gepraat over
een speciaal Graafschap-kaasje.

Hartstikke leuk natuurlijk, maar de
winstmarge is ongetwijfeld klein.
De eisen die Brussel stelt aan de hy-
giëne zijn zo hoog dat je forse in-
vesteringen moet doen. Dat is
steeds de frictie. We wil len toe naar
kleinschaligheid, streekeigen, maar
her moet ook economisch uit kun-
nen.
Dat is tegelijkertijd het probleem
van de WCL-stuurgroep. Daarin
zitten mensen die in het gebied
hun geld moeten verdienen CMI
ambtelijke vertegenwoordigers die
hun inkomen toch wel kri jgen, war
er ook met De Graafschap gebeurt.
Dat wr ing t .
Het WCL De Graafschap, de hele
plat te landsvernieuwing, we staan
nog maar aan het begin. Het hui-
dige kabinet heeft er veel geld in
gestoken. De komende jaren moet
worden geoogst. Dat lukt alleen als
het volgende kabinet het stokje
overneemt."

Plan voor winkel
met streekproducten

Een plattelandswinkel waar streek-
eigen producten uit De Graaf-

schap worden verkocht. Fruit, boe-
renkaas, eieren en bijvoorbeeld as-
perges zijn hier verkrijgbaar.
Hotelondernemers kopen hun in-
grediënten in de winkel'. En dage-
lijks rijdt een busje vol met agrari-
sche producten naar supermarkten
in de wijde omgeving.
Het idee ligt op tafel. Maar dat is
niet genoeg. Het ministerie van
Landbouw in Den Haag moet fi-
nancieel over de brug komen om
het plan werkelijkheid te laten wor-
den. Vanuit het WCL-gebied
wordt de subsidieaanvraag onder-
steund omdat de gezamenlijke afzet
van agrarische streekproducten een
economische impuls kan geven aan
de streek.
Herman en Miriam Eskes uit Vier-
akker hebben het plan voor de ge-
zamenlijke afzet van streekproduc-
ten bedacht. Zij hebben een pluim-
veebedrijf en verbouwen daarnaast

ondermeer asperges, aardappelen,
suikerbieten en tarwe. Vorig jaar
zijn kersenbomen geplant die ko-
mende zomer vrucht moeten dra-
gen. Een kleine twintig procent van
de omzet wordt gerealiseerd via di-
recte verkoop.
De afgelopen jaren liep de huisver-
koop langzaam maar zeker terug.
Reden voor de maatschap Eskes om
na te denken over alternatieven.
Miriam Eskes: "We zijn gaan zoe-
ken naar mogelijkheden om de
huisverkoop te stimuleren. Dan
kom je erachter dat er meer boeren
en tuinders in dezelfde situatie zit-
ten. Al denkend en pratend zijn we
toen op het idee van de gezamen-
lijke plattelandswinkel gekomen."
Volgens Eskes is de winkel niet al-
leen een uitkomst voor producen-
ten maar ook voor consumenten.
"De consument kiest voor makke-
lijk en koopt het liefst alles tegelijk.
Met een winkel voor streekproduc-
ten speel je op die behoefte in."

De afgelopen maanden is overleg
gevoerd met diverse ondernemers.
Dat heeft erin geresulteerd dat een
kaasboerderij, palingkwekerij, een
fruitbedrijf en een tuinbouwbedrijf
in principe hebben toegezegd aan
het initiatief te willen deelnemen.
Ook twee horeca-ondernemers en
een molenaar zien perspectief in de
plannen.
De initiatiefnemers kiezen voor een
stapsgewijze uitwerking van hun
idee. Na een gedegen inventarisatie
van de afzetmogelijkheden en de
verdere ontwikkeling van een regio-
naal assortiment moet bekeken
worden wat de beste organisatie-
vorm is. Vervolgens moet het ver-
koop- en distributiepunt worden
opgezet en de promotie ter hand
worden genomen.
Maar allereerst is het nodig dat het
ministerie van Landbouw het plan
financieel ondersteunt. De beslis-
sing wordt binnenkort genomen.
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Luiken, geveltekens, een hooikap. Ze raken in verval.

Vanuit het Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap

gaat een cultuurhistorische onderhoudsploeg aan het

werk. In strijd met de genadeloze krachten van weer

en wind.

Onderhoudsploeg
herstelt luiken
en hooikappen

Opeens vak je oog erop. Een oud
bakhuusje, een hooiberg uit

vroeger tijden, een fraaie gevelsteen
boven de deur van een boerderij.

Het zijn dit soort cultuurhistorische
elementen die de eigenheid van het
Waardevol Cultuurlandschap De
Graafschap bepalen.
Het gebied bevat nog talloze objec-
ten die het waard zijn om te behou-
den. Luiken, een waterput, een
apart schuurtje, een rij leilindes.
De tijd t ikt echter door en veel van
deze kleine monumenten zijn in
verval.
Het instandhouden van de karakte-
ristieke kenmerken van landgoede-
ren is zo kostbaar dat eigenaren

daar ondersteuning bij
nodig hebben. Daar-
voor is de Monumen-
tenwet in het leven
geroepen en hebben
gemeenten hun eigen

monumentenverorde-
ning. Echter, lang niet
alle onderdelen van
landgoederen vallen

onder deze-regelingen.
Het WCL probeert de
gaten te dichten door financiering
van een zogenoemde Cultuurhisto-
rische onderhoudsploeg. Deze
ploeg kan worden ingeschakeld
door particulieren. Vijfentwintig
procent van de kosten moet wor-

Lid van de
cultuurhistorische
onderhoudsploeg

herstelt luiken.

BBL koopt
boerengrond volgens

strikte regels •

Het vastgestelde begrenzingen-

plan De Graafschap bevat naast

de zoekgebieden ook reservaats-

en natuurontwikkelingsgebieden.

In deze laatste gebieden is het de

doelstelling om gronden te verwer-

ven. Dit betreft een totale opper-

vlakte van ruim l .000 hectare.

Aankopen, beheren en doorleveren

van agrarische onroerende zaken

behoren tot het takenpakket van

het Bureau Beheer Landbouw-

gronden (BBL). Het BBL vormt de

rechtspersoon voor deze taken van

de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

Het grootste deel van alle grond-

aankopen van BBL, zowel binnen

als buiten landinrichtingsprojecten,

is bestemd voor de natuur. Het

natuurbeleid van de rijksoverheid

staat in het Natuurbeleidsplan

(1990). Dit beleid is gericht op het
realiseren van 150.000 hectare

nieuw natuurgebied en daarvoor

moet landbouwgrond worden aan-

gekocht. Deze oppervlakte bestaat

uit 100.000 hectare reservaats-

gebied en 50.000 hectare natuur-

ontwikkelingsproject.

Het BBL koopt daarnaast in

verschillende delen van het land

bestaande natuurgebieden aan om

het gewenste beheer te waarbor-

gen. De toekomstige eigenaren

van deze gebieden zijn Staatsbos-

beheer, de Provinciale Landschap-

pen, Natuurmonumenten of een

andere, kleinere terreinbeherende

natuurorganisatie.

BBL koopt alleen gronden in daar-

voor aangewezen aankoopgebieden.

In begrensde reservaatsgebieden

en natuurontwikkelingsgebieden

heeft BBL een aankoopplicht voof

de aangeboden grond. Dat bete-

kent dat BBL verplicht is de grond

aan te kopen als deze aan BBL

wordt aangeboden. Hierbij gelden

garanties ten aanzien van de koop-

prijs. In principe worden geen

productierechten aangekocht zoals

melk- of bietenquotum.

Als iemand gronden aan BBL wil
verkopen, kan hij dat melden bij

het bureau. Een aankoper van BBL

neemt vervolgens contact op. De

aankopers zijn ervaren mensen die

het gebied goed kennen en de

ontwikkelingen op de plaatselijke

grondmarkt nauwlettend volgen.

De aankopers taxeren de grond en

bereiden de transactie voor.

Daarna vindt goedkeuring van de

transactie plaats door BBL.

BBL koopt voor het overgrote deel

op de vrije grondmarkt. De bied-

prijs wordt bepaald op basis van

taxatie door de aankopers, uit-

gaande van de vrije agrarische

waarde. Om de exacte prijs te

bepalen, oriënteert BBL zich tevens

op de grondprjzen die boeren in

de streek onderling betalen. Hierbij

is BBL voorzichtig bij het volgen

van prijsschommelingen.

Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met H. Sesink,
medewerker van de Dienst Lande-

lijk Gebied, tel: 026-3781366.

den opgebracht door de aanvrager.
De rest wordt in het kader van
WCL betaald door diverse over-
heden en organisaties.
Met de onderhoudsploeg wordt
niet alleen geprobeerd om het
cultuurhistorische karakter van De
Graafschap te behouden. Het is
daarnaast een werkgelegenheids-
project. De ploeg zal bestaan uit
boeren die noodgedwongen hun
bedr i j f hebben moeren beëindigen
en agrariërs die neveninkomsten
nodig hebben om zodoende boer te
kunnen bl i jven. Het is de bedoeling
om op de/e manier v ie r ot v i j f per-

sonen aan werk te helpen.
Het project staat nog in de kinder-
schoenen. De onderhoudsploeg is
ondergebracht bij de agrarische
bedrijfsverzorgingsdienst CVAV in
Almen. Inmiddels z i jn enkele ob-
jecten met succes gerestaureerd. Zo
is een oud en vervallen bakhuisje
opgeknapt en z i jn de luiken van
enkele boerderijen gerenoveerd. In
de pijpli jn zitten diverse objecten:
restauratie van enkele waterputten,
herstel van een aantal hooikappen
en bijvoorbeeld van een oude eik
die door de bliksem is getroffen.
Coördinator van het project is
Henk Stam, in het dagelijks leven
werkverdeler bij de bedrijfsverzor-
gingsdienst. Hij staat voor de volle
honderd procent achter het project:
"Er is eigenlijk al zoveel verloren
gegaan in de loop der jaren, dood-
zonde. Als er niets gebeurt, gaat het
verval door. Ik was pas in de buurt
van Lochem. Vlak aan de weg staan
drie oude hooikapjes, prachtig.
Zonder onderhoud zijn ze over tien
jaar weg. Met de culturele onder-
houdsploeg proberen we een aantal
mooie objecten te behouden."
Stam geeft toe dat het moeilijk is
om te bepalen welke elementen wel
en welke niet voor restauratie in
aanmerking komen. "Het moet
waarde hebben voor het landschap
in De Graafschap. Maar wat is
waarde? Het moet in ieder geval
oud zijn, echt bij het gebied horen.
En de voorbijganger moet het
object zien. Aan een object midden
in het bos beginnen we niet."
Tot nu toe worden de werkzaam-

Niet elk monument
wordt hersteld

Bij de Agrarische Bedrijfsverzor-

ging Oost-Nederland stromen

de aanvragen voor restauratie

van kleine cultuurhistorische mo-

numenten inmiddels binnen. De

aanvragen worden bekeken en

indien aan de criteria van het

project wordt voldaan, wordt een

offerte gemaakt. In overleg met

de aanvrager wordt de uitvoering

geregeld. De eigen bijdrage be-

draagt, afhankelijk van het soort

object, minimaal 25 procent van
de kosten. Bij de beoordeling van

de aanvragen is van belang dat

het object zichtbaar is vanaf de

openbare V^L Bovendien moet

de restauralBaijdragen aan het

behoud en herstel van het cultu-
rele erfgoed in De Graafschap.
Voor meer informatie: Gerrit

Weenk, Agr^asche Bedrijfsver-

zorging, te^P^n: 0575-431677.

heden b i n n e n het project verricht
door reguliere bedrijfsver/.orgers.
Binnenkort worden de eerste twee
ploegwerkers aangesteld. Het gaat
om een ex-boer en een jonge agra-
riër die over enkele jaren het bedrijf
van zijn ouders wil overnemen.
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Deze informatiekrant van

WCL De Graafschap wordt viermaal

per jaar gratis, huis-aan-huis in het

WCL-gebied verspreid.

Heeft u geen exemplaar ontvangen

(bijvoorbeeld omdat een sticker op

uw brievenbus duidelijk maakt dat u

geen gratis materiaal wenst), dan

kunt u een exemplaar opvragen bij
S.P.A.

Projectbureau
WCL De Graafschap
Het projectburo van WCL De

Graafschap maakt deel uit van het

Servicecentrum Plattelands-

ontwikkeling Achterhoek (S.P.A.).

Servicecentrum Plattelands-

ontwikkeling Achterhoek

Paul Seesing

Ambachtsweg 9,

7021 BTZelhem.

tel. 0314-625 000
fax. 0314-623 521

Secretariaat
WCL-stuurgroep
In de stuurgroep zijn de betrokken

overheden en belangengroepen
vertegenwoordigd. Het secretariaat
van de stuurgroep is niet in Zelhem

gevestigd, maar in Arnhem:

Secretariaat stuurgroep

WCL De Graafschap

Mw. A. Pancras

Provincie Gelderland

Afd. Landelijk Gebied

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

tel. 026-359 95 61

fax. 026-359 94 80

Veel projecten staan op stapel

Van laanbomen
tot zorgverlening

• •eer streekeigen producten, ver-
If'beteren van de kwaliteit van het
beekwater, onderhoud van laanbo-
men en vermindering van de am-

moniakuitstoot. Dat zijn de doelen
van een aantal projecten zoals die
binnen het Waardevol Cultuur-
landschap op het programma staan.
De stuurgroep van het WCL be-
oordeelt projectaanvragen aan de

hand van het eerder vastgestelde ge-
biedsperspectief.
Een greep uit de projecten waarvan
de uitvoering naar alle waarschijn-
lijkheid dit jaar wordt gestart:

* Zorgverlening
Doel van dit project is om samen-
werking op gang te brengen tussen
agrariërs en zorgverlenende instan-
ties. In De Graafschap hebben ze-
ven agrarische bedrijven aangege-
ven interesse te hebben voor zorg-
verlening aan geestelijk
gehandicapten en/of psychiatrische

patiënten. De bedoeling is om op
drie boerenbedrijven daadwerkelijk
zorgverlening te realiseren.

* Agrotoerisme
Voor de hele Achterhoek staan
plannen op stapel om het agrotoe-
risme te promoten onder de titel

Achterhoek, het onverwachte boe-
renland.

* Laanbomen

In Vorden wordt geïnventariseerd
waar in de gemeente Vorden laan-
bomen staan en wat de vitaliteit
van deze bomen is. Doel is het on-
derhoud te verbeteren.

* Streekeigen producten
De bedoeling van dit project is om
draagvlak op te bouwen onder pro-
ducenten en afnemers voor streek-
eigen productie. Er zullen verban-
den gelegd worden tussen boeren,
horeca-ondernemers en winkeliers.
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M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.,.tel. (0575) 46 14 84 ,

. té
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

Gevraagd voor ons gerenommeerde restaurant:

weekendhulp bediening
Tevens vakantiewerk.
Leeftijd vanaf 17 jaar.

Telefoon Ruurlo (0573) 45 11 22 de heer Labohm
Internet: www.avenarius.nl

RESTAURANT A 9

^Avenanus
^^PJ^ RUURLO

Openingstijden ma. t/m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

mode voor
het héle gezin

^H

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBEf

Bijna de gehele wintercollectie is afgeprijsd
tot de halve prijs.

Voor alle afgeprijsde artikelen geldt
vanaf woensdag 4 februari

(U betaalt de afgeprijsde prijs van de twee duurste artikelen
en krijgt het 3e artikel gratis).

Deze aanbieding is slechts 4 dagen geldig, van 4 tot en met 7 februari 1998

Speciale openingsaanbieding
(de hele maand februari)

Soep van de dag
Pannekoek
spek of banaan
IJsje of koffie

5012
Hengeloseweg 14
Vorden
Telefoon (0575) 55 41 95

Binnenkort begint in Ruurlo de volgende cursus

Parapsychologie
3 avonden
door Ton Oskam, paragnost

Vrijblijvende info: tel. (0573) 45 11 00

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een jfieil advies.

lÜlHARMSEN
WKSCHILDERS

Zelhemseweg 21
Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 HO 00

Kerkstraat 3 Vorden (0575) 55 15 19

DE ROTONDE
KEUZEMENU'S

32,50 - 42,50 - 52,50
drie gangen lekker eten voor een vaste prijs.

Met zo'n 30 hoofdgerechten
vindt iedereen beslist iets lekkers!

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN



9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
De SWOV vraagt nog enkele vrijwilligers
voor de Dagopvang ter ondersteuning
van de activiteitenbegeleidster en voor
het vervoer van ouderen die naar het zie-
kenhuis of verpleeghuis moeten.
Rijafstand en parkeergeld worden ver-
goed. U kunt contact opnemen met de
coördinator mevrouw L. van Uden. tel, 55
3405.

SENIOREN RIJTEST
Op 26 maart organiseert de Stichting
Welzijn Ouderen in samenwerking met
de Vereniging voor Veilig Verkeer en de
ouderenbonden opnieuw een senioren
rijtest. Deze test is geen examen maar
een middel om de theorie en praktijk
van het rijden weer eens op te frissen.
Alle inwoners van Vorden boven de 55
jaar kunnen hier aan deelnemen. Goed
voor U .... en voor anderen. U kunt zich

nu al opgeven bij de Stichting Welzijn
Ouderen in Vorden.

DE ZONNEBLOEM
Op 21 februari a.s. viert "de Zonnebloem
het 10 jarig bestaan van de afdeling
Vorden met een feestelijke middag in het
Dorpscentrum te Vorden. Op zullen tre-
den o.a. het Operette Gezelschap uit
Warnsveld en de bekende achterhoekse
accordionist Dirk Marsman.
Deze middag is in de eerste plaats bedeld
voor alle ouderen, hulpbehoevenden en
gehandicapten van Vorden. Maar omdat
het een hele speciale feestmiddag is zijn
allen die " de Zonnebloem" een warm
hart toedragen, welkom. Natuurlijk
wordt er tijdens de middag gezorgd voor
koffie, een drankje en een hapje!
Toegangsbewijzen zijn vanaf 20 januari
a.s verkrijgbaar bij de medewerkers van
"de Zonnbloem". Voor meer informatie:

T. Klein Kranenenburg, Molenweg 4,
Vorden. tel. 55 13 47.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Een goede en gezellige manier om regel-
matig wat aan lichaamsbeweging te
doen is het volksdansen.
Het volksdansen brengt de deeelnemer
plezier en mogelijkheden tot onderling
kontakt. Bij de keuze van de dansen
wordt gelet op veel variatie van de bewe
gingen. De muziek maakt het bewegen
gemakkelijk en gezellig. Het tempo is
aan ouderen aangepast. Kortom een akti-
viteit waar iedereen aan mee kan doen.
Volkdansen is in Vorden op woensdag
van 9.30 - 11 00 uur in het Dorpscen-
trum en in Vierakker op dinsdag 18.00 -
19.30 uur in het Ludgerusgebouw. Voor
informatie en/of opgave kunt u zich wen-
den tot de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden. Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

ZorgGroep en Indoor
Sport starten met
cursus 'Fit + Slank'
ZorgGroep Oost-Nederland en Indoor
Sport Vorden geven vanaf maart 1998
de cursus "Fit + Slank" voor blijvend af-
slanken. Uit onderzoek van de Neder-
landse Hartstichting blijkt dat 45 pro-
cent van de mannen en 35 procent van
de vrouwen in Nederland te zwaar is.

Een belangrijke oorzaak van overge-
wicht is gebrek aan beweging. Zorg-
Groep Oost-Nederland en Indoor Sport
Vorden geven een afslankcursus die
lekker bewegen combineert met ge-
zonden en lekkere voeding: Fit + Slank.

Fit + Slank is geen gewone cursus om
sportief af te vallen, maar een profes-
sionele cursus voor mensen die flink
wat kilo's willen kwijtraken. Tijdens
twaalf voedingsbijeenkomsten wordt
stap voor stap gewerkt aan het verbete-
ren van het voedingspatroon. In de
daarbij behorende twaalf beweegbij-
eenkomsten komer^Éel sportactivitei-
ten aan bod. Deze^Tfwisseling zorgt
voor plezier in bewegen en maakt het
makkelijker om ook op lange termijn
actief te blijven. De bijeekomsten zijn
in groepsverband, Éfciar persoonlijke
begeleiding krijgt ook zeer veel aan-
dacht. Doel is om het vetpercentage te
verminderen en fitter te worden en dit
ook op langere termijn te behouden.

De cursus 'Fit + Slank' wordt gegeven

bij Indoor Sport Vorden. Dit centrum is
aangesloten bij FitïVak, de branche-or-
ganisatie voor fïtnessondernemers die
voldoen aan de Landelijke Erkennings
Regeling Fitness. ZorgGroep Oost-
Nederland verzorgt via de diëtiste het
voedingsgedeelte. Deze unieke samen-
werking staat borg voor een orofessio-
nele cursus.

De nieuwe cursus zal gegeven worden
op vrijdagavond of zaterdagmorgen bij
Indoor Sport Vorden. Voora^fcand aan
de cursus, wordt er in maarT nog een
infobijeenkomst gehouden. Voor meer
informatie kan men contact opnemen
met Indoor Sport Vorden (55 34 33) of
de ZorgGroep Oost-Nederland (0900-
8806). Zie ook advertentie.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Extra aandacht voor de
streek
De bibliotheek is vaak een graadmeter
voor wat er in de wereld rondom ons ge-
beurt De vraag van de leners naar be-
paalde boeken of muziek geeft aan voor
welke onderwerpen of soorten muziek er
op dat moment belangstelling bestaat.
Zo merken we de laatste tijd dat er weer
duidelijk meer aandacht is voor de eigen
streek. Er wordt gevraagd naar boeken
over Vorden of over de Achterhoek, over
oude gebruiken. En ook boeken die in
het dialect van onze streek zijn geschre-
ven zij n populair.
Op zo'n signaal willen we als openbare
bibliotheek natuurlijk graag reageren.
Vandaar dat u sinds kort in de biblio-
theek vlak bij de balie een speciaal rek
vindt waarin alle boeken die betrekking
hebben op bovengenoemde onderwer-
pen bij elkaar zijn gezet. Een veelzijdige
Achterhoek-verzameling met alle uitga-1

ven over het verleden en het heden van
onze streek.
Het is intussen te merken dat die extra
aantrekkelijke plaats ook een grotere be
langstelling en uitlening tot gevolg
heeft. Zoals we dat ook merken als er aan
een bepaald onderwerp extra aandacht
wordt besteed in een kleine expositie van
boeken in een speciale uitstalling. Zo zal
er dit jaar bijv. extra aandacht worden
gegeven aan het onderwerp 'Wonen'.
Zoals bekend is dat het thema voor dit
jaar.En is er tijdens de verkiezingen aan-
dacht voor de achtergrond van de politie-
ke partijen en straks, in de periode voor-
afgaand aan de WK Voetballen, een tafel
met boeken over deze sport. Want we
willen in onze presentatie van boeken
graag aansluiting vinden bij wat u en an-
dere mensen op dat moment interes-
seert.
Dat is ook het plezierige van de biblio-
theek: je vindt er in boeken, maar ook in
de dag- en nieuwsbladen en vooral in de
tijdschriften een spiegel van deze tijd.
Hebben de kappers de uitdagende slag-
zin: 'Kijk 's wat vaker in de spiegel'? Dan
heeft de openbare bibliotheek als slogan:
'Kijk 's wat vaker in de spiegel van de tijd,
stap binnen bij uw bibliotheek!'.

GELEDEN

'EEN VASTE BURCHT IS ONZE GOD'

De meisjes naaiden
en de knapen zongen

Het kerkelijk jeugdwerk van Hervorm-
den en Gereformeerden in Vorden was
in de jaren twintig en dertig keurig in
rubrieken ingedeeld. Zo hoorde dat, zei-
den de kerkeraadsleden. Daarom waren
er jeugdverenigingen voor verschillend
slag jonge mensen: voor jongens en
meisjes beneden 16 jaar, gesplitst in
'knapen' en jonge meisjes en voor jon-
geren van 16 jaar en ouder - weer in
twee groepen - jongens en meisjes.
Jongens en meisjes niet bij elkaar, want
zo werd met klem betoogd, de belang-
stelling was heel verschillend en de toe-
komst ook.
De jongens groeven diep - als dat lukte
- door de geschiedenis van kerk en ge-
loof. Zij hadden immers, als het God be-
liefde, straks leiding te geven in de ge-
zinnen. De roeping - om zo te zeggen -
bij de meisjes lag vooral op sociaal ter-
rein. Daarom bespraken zij meer maat-
schappelijke vragen: de vrouw in het ge-
zin; hoe breng ik de kinderen tot over-

gave aan het bijbels getuigenis? De
meisjes deden meer aan cultuur: boek-
besprekingen en samen zingen. Op de
Hervormde verenigingen naaiden en
breidden de meisjes voor de diaconie en
voor de zending, de mensen in 'de Oost'.
Jarenlang gaf mevrouw Reynierse, de
vrouw van de dominee, daar leiding
aan. De meisjesvereniging was dus tege-
lijk een zogenaamd naaikransje. Veel
Vordense meisjes naaiden elke week
een uur of nog langer in gebouw Irene
of in het catechisatielokaal naast de pas-
torie op de Nieuwstad. Als het ledental
door trouwen en verhuizing slonk, dan
gingen de leden in hun omgeving wer-
ven. Maar mevrouw Reynierse vroeg ook
de tuinman van de pastoriehof - die
heel Vorden kende - hier en daar een be-
zoek te brengen. Dan zei de tuinman te-
gen de moeders: "Ik moet namens me-
vrouw van de dominee proberen uw
dochter bij het naaikransje te krijgen".
De moeders begrepen het en zegden

hulp toe en zo kreeg , mevrouw
Reynierse steeds een flink stel bijeen. De
Gereformeerde jeugd kwam samen in
de consistorie bij de kerk aan de Zut-
phenseweg. In de jaren dertig werd een
knapenvereniging opgericht. Officieel
heette de club: 'knapenvergadering' en
het verschil met vereniging zat hierin
dat de knapen onder toezicht bleven
van ouders en kerkeraad. Ze hadden
daarom geen echte vereniging.
Op zondagmorgen na .de Jkerkdienst
kwamen ze bijeen en de contributie be-
droeg drie cent per week. Mijnheer
Muis van de Ruurloseweg - hij werkte
op kantoor bij de Empo - was de eerste
leider. Hij was zeer gezien bij de
Gereformeerde knapen. Vooral omdat
hij elk jaar een dag met de jongens ging
fietsen.
Op een zondagmorgen, op of omstreeks
31 oktober - Lutherdag - gaf een jongen
als te zingen slotvers het Lutherlied op:
"Een vaste burcht is onze God". Na het

eerste vers zongen de knapen luide:
"Delf vrouw en kind'ren 't graf, neem
goed en bloed ons af, het brengt u geen
gewin". Op het pleintje tussen consisto-
rie en pastorie stond dominee Van Nood
te luisteren. Even later praatte hij met
mijnheer Muis en de jongens op de
stoep voor de kerk. Over jongens van
twaalf, dertien jaar die luidkeels zon-
gen dat ze vrouw en kinderen desnoods
grafwaarts lieten gaan. Och, zei mijn-
heer Muis, verleden week zongen we in
de kerk: "Zijn (Gods) dier-b're leer ver-
spreidt een straal van billijkheid"
(psalm 19 vers 5, toen gezongen berij-
ming). Zou iemand hebben begrepen
wat dat is: een straal van billijkheid?

N.B. De vertaling van het Lutherlied is
naderhand herhaaldelijk herzien. Er is
ook een nieuw psalmberijming geko-
men. De 'straal' is weg.

GJ. BREUKER



Harde garanties en test bevestigen bedrijfszekerheid van waterontharder:

Heeft u ook last van kalkaanslag?
Alpine Water Descaler No.1

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

Meer dan 93% van alle huis-
houdens in ons land heeft last
van hard water. Hardnekkige
kalkaanslag en ketelsteen be-
dreigen boiler, geiser, combi-
ketel, waterkoker, wasmachine,
vaatwasser, strijkijzer en kof-
fïezetter, maar ook wastafel,
spoelbak, toilet en bad.
Montage van een Alpine Water
Descaler is een afdoende oplos-
sing voor al deze problemen, zo
blijkt uit de praktijktest (bron:
Energie & Water 1996 nr. 95,
voorlichtingsblad van Energie
Noord West.

EXTRA KOSTEN
Kalkaanslag en ketelsteen ver-
oorzaken heel wat schade en ex-
tra kosten. Niet alleen de water-,
maar ook de energienota neemt
toe. De levensduur van huishou-
delijke apparaten wordt verkort
zodat hoge kosten ontstaan
door reparatie en vervanging.
De gemiddelde schade door
hard water wordt geschat op en-
kele honderden guldens per
jaar per huishouden, terwijl dit

bedrag voor grootwaterverbrui-
kers vele malen hoger uitkomt
en dan praten we nog niet over
de milieuschade als gevolg van
het moeten gebruiken van was-
verzachters en agressieve kajk-
oplossers.
Door het aanbrengen van een
Alpine Water Descaler kan scha-
de door hard water worden
voorkomen en wordt ons milieu
gespaard.

VOORDELEN
Reeds bestaande kalkaanslag
wordt afgebroken. Na het was-
sen voelt het haar minder hard
en de huid minder schraal aan.
U gebruikt minder zeep en
shampoo en het haar kan ge-
makkelijker gemodelleerd wor-
den. U heeft ook geen last meer
van huidirritaties door kalk. De
kwaliteit van het leidingwater
wordt nog beter (reuk en smaak)
koffie en thee smaken lekkerder
en er zitten geen vieze velletjes
meer op de koffie en de thee.
De kopjes zijn eenv^dig te rei-
nigen zonder schu^^fonsje en
zonder schuurmiddel.

STRALEND EN SCHOON
Geen vermoeiende poets- en
schuurwerken meer in de keu-
ken, de badkamer en het toilet.
Kranen en douchekoppen raken
niet meer verstopt en blijven
glanzen. Ontkalking van leidin-
gen en apparatuur is niet meer
nodig en onthardingszouten
voor o.a. de vaatwasser worden
overbodig.

MINDER ZEEP NODIG
Voor de vaat en de was heeft u
aanzienlijk minder afwasmid-
del en waspoeder nodig en zijn
wasverzachters volledig overbo-
dig geworden. De voordelen zijn

reeds na enkele dagen duidelijk
waarneembaar.
De Alpine Water Descaler gaat
levenslang mee, is geheel onder-
houdsvrij en heeft een hoge hit-
tebestendigheid, is waterbesten-
dig, is mee-verhuisbaar en ge-
bruikt geen stroom.

100% KWALITEITSWAARBORG
De Alpine Water Descaler geniet
een uitstekende reputatie bij
groot- en kleinwaterverbruikers
en is recentelijk onderscheiden
met het felbegeerde kwaliteits-
certificaat ISO 9002 en de ge-
noemde test van Energie Noord
West.

(Advertentie)

Tevens worden de Units gele-
verd met een keiharde 60 dagen
niet goed geld terug garantie en
een levenslange technische ga-
rantie. De Alpine Water Desca-
ler is momenteel de enige wa-
terontharder met een 100%
kwaliteitswaarborg.

MONTAGE
De unit kan snel gemonteerd
worden zonder dat de leidingen
doorgezaagd hoeven te worden
en er worden geen voorrij- en
montagekosten berekend. De
Alpine Water Descaler is niet al-
leen geschikt voor particuliere
huishoudens, maar ook voor
alle grootwatergebruikers zoals
hotels, horeca*, boerderijen, zorg-
instellingen etc.

Inlichtingen en leveringen:
ECH, telefoon (0570) 54 48 00.

N O O I T MEER L A S T V A N K A L K A A N S L A G

Alpine Water Descaler No.1:

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

GRATIS GEPLAATST: Inlichtingen ECH 'S (0570) 54 48 00

Laatste kans
Bijna de gehele winterkollektie nu

50%
KORTING

Alle afgeprijsde BH's
nu 15,- of minder.

Scd/iöde/i JUode
Ruurloseweg 1 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 32

PARIJS-DAKAR 1998
De VAMC 'de Graafschaprijders'

organiseert woensdag 11 febr. 1998
in de grote zaal van 'De Herberg' te Vorden

een

presentatie-avond
over de Pa rijs-Dakar Rally 1998

m.m.v.

GERARDJIMMINK
Hij behaalde een fantastische 5e plaats in het
eindklassement van dit loodzware evenement.

Iedereen is hierbij welkom.
Aanvang 20.00 uur,

de toegang is gratis!

De schilder trakteert deze winter.
En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw
huis passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste
technieken. En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder
geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze
winter helemaal opfëuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
D
iV

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - net Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

KLUVERS VORDEN C. V.
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

Bij ons af te halen:

de nieuwe
tuinplus
voorjaarsgids
voor de tuinzaden.

tevens kan de bestelling
voor de pootaardappelen
worden doorgegeven

Uitnodiging
De Vordense Auto- en Motorclub

'de Graafschaprijders'
nodigt hierbij al haar leden uit tot het bij-
wonen van haar jaarlijkse

FEEST-
AVOND
op zaterdag 7 februari 1998
in zaal 'De Herberg'
Dorpsstraat 10 te Vorden

waarbij tevens de Club- en Nederlands
Kampioenen gehuldigd zullen worden.

Aanvang 20.00 uur.

Het bestuur
VAMC 'de Graafschaprijders'



Biej ons in d'n Achterhook
Vegange zaoterdag zat ik 's maans al betieds biej Toon van de Spitsmoes in 'n
auto, op weg nao Apeldoorn. Toon zien zwaoger werkt daor biej de domeinen.
Dat zol veur ons een mooie geleagenheid wean umme de koneginne van kot
biej te zien. Den zwaoger, Arie, zol ons wel een mooi plaetsken bezorgen had
zien vrouw, Narda eheitn, deur de tillefoon ezeg.

"Wat mot dat met die twee flessen wien in dat kisjen, is t'r ene jeurig?". "Oh,
da's veur 't geval ik een weddenschap veloom hebbe. Met Niejaor waarn zee
biej ons en too veteln Narda, 80 kilo schoon an de haok, dat ze wol gaon
'lijnen'. At ze in januari gin vief kilo afveel had ze twee flessen wien vespöld.
Anders was ik twee flessen kwiet. Vandaor."

Wiej konnen gelukkig biej Arie's huus 'n auto kwiet. Narda had de koffie al
veur ons klaor. "Jao, Arie is al weg> den mos vanmaarn um zeuven uur al
beginnen, 'k Had ow nog wiln beln maor zo vrog konnen iejluu toch haos neet
hier wean. Mo'j owzelf maor een plaetsken zuukn. Dat deije wiej dan ok nao
da'w een ketierken ezetn hadn. 't Was neet wiet loop nao 't paleis. Maor
umme een goeie plaatse te vinden veel neet zo hard met. Daor waarn meer
luu die de koneginne met eur anhang en de "crème de la crème" uit Europa
zien woln.

lej wet trouwens ok neet waor dat lieve mense precies hen löp en iej eur 't bes-
te kont zien. Wiej hebt eur in ieder geval ezien maor achteraf bekekken ha'w
better veur de tillevisie konnen gaon zitn, dan ha'w meer ezien. Maor 't t'r biej
wean en van kot biej metmakkn dut ow toch wel wat. Too'w weer biej Narda
nao binnen trean ston de weagschaole al klaor. "He'j de wien biej ow Toon
want iej heb 't vespöld."

Inderdaod, de schaole gaf vierenzeuventig kilo an, ruum vief kilo was t'r in
een maond af egaon. "Zo", zei Narda, "daor trakteer ik op. Daor honderd me
ter wieterop is een goeie bakker, haal iej daor effen zes slagroomgebakjes
Toon?" Toon was wel zo gewillig. Waorumme hee d'r zesse mos haaln snapn ik
neet goed, maor daor kwamme wiej effen later wel achter.

Ene wodn d'r veur Arie in de koelkaste ezet. Toon en ik kregen d'r elks ene en
Narda zelf smikkelen d'r drie achter mekare op. "'k Heb mien een maond lang
motten behelpen", was eur excuus. De wien smaakn trouwens ok besunder
goed. Behalve biej Toon, den had appelsap. Hee mos jao nog riejen. Zo heurt
dat now eenmaol, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

V o g e l s p o r t

Goud voor Jan Berendsen
Op de 46e Wereld Kampioenschappen
voor vogels is Jan Berendsen met zijn
stam agapornisroseicollis zeegroen we-
reldkampioen geworden. Jan is woonach-
tig in Drempt, maar lid van de vogelver-
eniging "De Vogelvriend" in Vorden. In
deze klasse wist Jan ook een bronzen me-
daille te halen. Op deze show waren
22.000 vogels ingeschreven uit 21 ver-
schillende landen.
Het bestuur is bijzonder trots op hem,
omdat hij de eerste in de geschiedenis
van onze club is die prijzen op de
Wereldkampioenschappen wist te beha-
len. Een prestatie van grote klasse, het
bestuur zal hem daarom ook binnenkort
huldigen.

Voetbal
Programma
SDZZ Al - Vorden Al; Vorden BI - WHCZ
B3; Vorden Cl - Overwetering C2.
Alexandria l - Vorden l; Bon. Boys 2 -
Vorden 2; Vios B 4 - Vorden 3; Vorden 5 -
Zutphania 4; Vorden 6 - De Hoven 6.
Vorden Al - MVR Al; Vorden A2 - KSH Al;
ABS B2 - Vorden BI; Zutphen Cl - Vorden
Cl.
Vorden l - Vaassen l; Vorden 2 - RKZVC 2;
Vorden 3 - Diepenheim 2; Be Quick 5 -

. Vorden 4; Voorst 3 - Vorden 5; Gorssel 5 -
Vorden 6.

SVRatti
Programma
Zaterdag 7 februari: Ratti Cl - Markelo
C2; Ratti Al - Schalkhaar A3; Gaz.
Nieuwland 3 - Ratti 5 (zat.)
Zondag 8 februari: Ratti l - Ruurlo 1;
Ratti 2 - Brummen 6; Dierense Boys 5 -
Ratti 3; Be Quick Z 7 - Ratti 4; DEO l -
Ratti l (dames).

Groot Kormelink Optiek geheel vernieiftvd

De winkel van Groot Kormelink
Optiek aan de Spalstraat in Hen-
gelo heeft een ware metamorfose
ondergaan. De winkel is twee keer
zo groot geworden en voorzien van
een aparte oogmeetruimte en een
contactlensafdeling.

"Eigenlijk is alles nieuw. We hebben de
complete inrichting veranderd", zegt
Luciëlle Groot Kormelink trots. Samen
met haar zus Marjan Groot Kormelink
is zij sinds april vorig jaar het "nieuwe"
gezicht bij de optiekzaak. "Dit beke-
kent echter niet dat onze ouders er
mee stoppen hoor", vult Marjan Groot

Kormelink aan. "Pa draait nog volop
mee en ook ma werkt hier nog één dag
in de week".

Vorige week woensdag hield Groot
Kormelink Optiek open huis. Vele
mensen kwamen op deze.dag een kijk-
je nemen in de geheel vernieuwe win-
kel. Nadat juwelier Van Den Hul ermee
stopte, besloot de familie Groot Korme-
link op de naastgelegen winkel bij de
zaak aan te trekken. "Verder was de
winkel ook wel toe aan een grondige
verbouwing", laat Luciëlle Groot
Kormelink weten.
De beide dochter van Lies en Aloys

Groot Kormelink hebben de afgelopen
jaren flink wat ervaring opgedaan in
het vak. Zo werkte Marjan Groot Kor-
melink als optometrist en contactlens-
specialist in het Radboutziekenhuis in
Nijmegen. Ook was ze werkzaam in de
optometrische kliniek in Boston (VS).
Haar zus Luciëlle Groot Kormelink
mag zich opticien noemen en heeft
hiervoor ook haar diploma's.
"Eigenlijk vullen wij elkaar perfect
aan", zegt Luciëlle Groot Kormelink.
"De opleiding van Marjan is meer me-
disch gericht terwijl ik me meer bezig
houd met het technische gedeelte van
het vak zoals het brillen maken".

D a m m c n

Voor het eerste en tweede team van de
damclub viel dit weekeinde weinig eer te
behalen. Het eerste team van Dostal
Wegenbouw Vorden moest op bezoek bij
de landskampioen van de laatste jaren,
Hijtex uit Amsterdam. Ook dit jaar gel-
den zij weer als de grote favoriet voor de
landstitel. Het tweede team werd op
sleeptouw genomen naar het naburige
Amstelveen, waar zij de degens moesten
kruisen met de ongenaakbare koploper
Amstelland in de tweede klasse.
Het eerste team kon met opgeheven
hoofd de hoofdstad weer verlaten. Te
midden van het feestgewoel van een ver-
jaardagspartijtje gaven de Vordenaren
goed tegenstand. Geprikkeld door de
woorden van de trainer "we verliezen
toch", werd het een spannende wed-
strijd. Het was zelfs Dostal Vorden die
brutaal de leiding nam. Nadat Nina
Jankovskaja en Eddy Bude hun taken uit-
stekend hadden vervuld, werd de derde
remise genoteerd door Hendrik van der
Zee. Lange tijd leek Hendrik op twee pun-
ten af te steven maar zijn winstplannen
leden schipbreuk door het verzet aan de
overkant van het bord. Niet de minste
trouwens want de tegenstander Thijssen
acteerde onlangs nog in de WK-finale.

Na drie remises kwam Vorden op voor-
sprong door Gerrit Wassink. Gezien het
beeld van de partij terecht, maar Gerrit
verzilverde zijn voordeel op onorthodoxe
wijze. In wederzijdse tijdnood manoeu-
vreerde Gerrit zichzelf in kansloze posi-
tie en bracht hiermee zijn tegenstander
in opperste verwarring. Deze verwonder-
de zich over de winstkansen en ging
door zijn vlag.
De stand werd teruggetrokken door een
nederlaag van Henk Ruesink. Toch een
beetje onder de indruk van de faam van
zijn tegenstander pakte Henk het te voor-
zichtig aan. Een klein nadeeltje werd
Henk uiteindelijk noodlottig. Vakkundig
werd hij uitgetikt.

Op het laatste bord probeerde Henk
Grotenhuis zijn voordeel in winst om te
zetten. De hele partij ging hij aan de lei-
ding maar uiteindelijk moest hij berus-
ten in een teleurstellende remise.
Voor een pijnlijke opgave stond invaller
Chris Grevers. Hij deed zijn uiterste best,
maar was bij lange na niet opgewassen
tegen de topspeler Oudshoorn. Dit was
ook direct de beslissing in de wedstrijd.
In de resterende partijen ontsnapten de
Vordenaren met een blauw oog. Hierbij
een verdienstelijke remise van Henk
Hoekman tegen de topspeler en WK-fïna-
list Rob Clerc. Hij moest wel wat schijfjes
investeren voor het goede doel, maar liet
niet meer los in het zicht van de remise
haven.

Heel wat slechter verging het de
Vordenaren in Amstelveen. Vooraf werd
stiekem gedacht aan een stunt tegen de
koploper, maar deze gedachten werden
al spoedig opzij gezet. Weliswaar kwam
het tweede team op voorsprong door een
blilcsemzege van Jan Masselink, maar
met 3-1 was de koek direct op. Onder het
motto "tijd is geld" maakt Jan van korte
en snelle partijen zijn handelsmerk. Met
deze overrompelende tactiek heeft hij
ook dit jaar weer de nodige slachtoffers
gemaakt. Helaas hebben zijn teamgeno-
ten deze tactiek nog niet kunnen door-
gronden, al komt Harry Graaskamp aar-
dig in de buurt. Het is dan ook niet op-
vallend dat zij met z'n tweeën de pro-
duktie deze middag voor hun rekening
namen.
Armoe was troef en schijfverlies schering
en inslag. Alleen Bertus Bosch en Simon
Wiersma kwamen goed voor de dag. Ook
Bennie Hiddink deed zijn uiterste best
maar kon het niet bolwerken tegen zijn
sterke tegenstander. Bertus moest het op-
nemen tegen de kopman van Amstelland
en had lange tijd de remise in handen.
Helaas gaf hij onder druk van de klok de
verdiende remise weg met zijn laatste
twee zetten. Simon speelde een uitste-
kende wedstrijd en had een veelbeloven-
de aanval in handen. Toen zijn tegen-
stander de aanval wilde overnemen via
een tijdelijk offer, had Simon alle kans
toe te slaan.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat met ingang van donderdag 5 februari tot
en met 18 maart 1998 ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage
ligt, de vergunning op grond van artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 voor het verwijderen van de
bovenbouw van de brug aan de noordzijde van kasteel
"Vorden", de Horsterkamp 8.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij het col-
lege van burgemeester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

Vorden, 4 februari 1998,

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 5 februari
1998, gedurende zes weken, voor een ieder ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door
gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurde
bestemmingsplan "Rotonde Hackfort".

Dit plan voorziet in de mogelijkheid van aanleg van
een rotonde op het kruispunt Hackfortselaan-Baak-
seweg-Kruisdijk te Vorden.

Diegene die bedenkingen heeft ingediend bij gedepu-
teerde staten van Gelderland en diegene die kan aan-
tonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich
overeenkomstig artikel 27, eerste of tweede lid, van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening tot gedeputeerde sta-
ten te wenden, kan gedurende de termijn van ter-inza-
ge-legging tegen de goedkeuring beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlo-
pige voorziening is beslist.

Vorden, 4 februari 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

Deze week
een nieuw/e ruit!

Dan kunt u ook die glasheldere
' doorkijkprijs zien van ons

SPROKKEL-

de gehele maand februari
'sprokkelmaand' extra voordelig

Burg. Galleestraat 6, Vorden
Tel. 55 17 50

WELKOM OP DE WEEK VAN DE PIEPERS
HOLLANDSE AARDAPPEL WORDT WERELDGERECHT

AARDAPPELEN
div. soorten naar keuze per zak

O49
ei m

niet zomaar een
groente winkel

img+m , M
FRANSE H AN DAPPELS ~ 93

... nu diverse soorten per mixzak O •

SUPERMOOIE SPAANSE

BLOEMKOOL
per stuk

98

EEN SPECIALITEIT

WOKPIEPERS
298

•

VERS GESCHRAPTE

WOR-
TELTJES

098
•

HERENDINA

MANDARIJNEN
20 voor

SWINGEND LEKKER
BOLERO

SALADE
200 gram

49

P.S. HEB JE DE KLEURPLAAT AL INGELEVERD?!
Aanbiedingen geldig van ma. 2 februari t/m zat. 7 februari

R A U W K O S T - - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

Gevestigd:

Accountantskantoor

Enzerink

Lunkampweg l, 7251 PM
Telefoon (0575) 55 10 79

Of u nu particulier, MBK-ondernemer
of agrarisch ondernemer bent: 4fe

roor deskundige, complete begeleiding
en advisering op fiscaal en administra-
tief gebied, bent u hij ons aan het
juiste adres.

Kn nat misschien no« n-el het
belangrijkste i.s:
prima n-erk roor een prijs
die n niet teleur zal stellen.

a«-oun1ant-afhnini.stratiecoiisuh>nt
jederatie-helastin^adriseur

GESLOTEN
vanaf 16 februari t/m

26 februari

DE KAASWAGEN
staat iedere donderdagmorgen van 08.30 tot
12.00 uur op het marktplein bij de kerk in
Vorden.

Vaste lage prijzen en superkwaliteit met deze week in de
aanbieding:

898
~ „ •

Stolwijkse _ _ 9g

boeren 1 kg 10.

<1*198
Extra belegen 1 kg 11.

komijnenkaas 500 gr.

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

HEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Elke maand nodigt
HEERSINK haarmode één
van zijn klanten uit voor een gra-
tis totale verandering.

De wens van Karin
Karin heeft lang haar en wil het
niet korter. Ze vindt het haar dof
en niet mooi vallend. Ook wil ze
er wel 'ns wat anders mee dan
loshangend.

Het advies van Mirjan
Mirjan adviseert om het geheel
wat speelser en extra spannend
te maken. Eerst wordt het hele
haar goudblond gekleurd met
een verzorgende kleuring en in
de lok worden daarna enkele
HighLights gecreëerd (lichter
gekleurde banen). Vervolgens
iets korter geknipt waardoor het
haar veel voller valt. En een
intensief werkende glanskuur
erop gezet.

Het is opgestoken met een Grace
Kelly Rol en daaroverheen losse
boucléplukken. Een feestelijk
kapsel voor elke gelegenheid!
Karin wist niet dat er met lang
haar zoveel mogelijk was: de
kleur is briljanter, het lijkt voller
en het glanst veel meer.
Karin is blij.

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

B1 (0575) 55 12 15

Erna
foto's: Cover Image
visagie: Guusta Bruggert

kapster: Mirjan van de Brink

Ervoor
(* Altijd in voor verandering!9



Wie bizorgt
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

Fam. Klein Brinkfc, Brinkerhof 33, tel. 552663
Raadhuisstraat Burg. Vunderinkhof
Nieuwstad Kom vonderlaan

Beatrixlaan
Prins Glauslaaii
W, AlexanUerlaan
De Horsterkamp (behalve
Delclerisewë|

Dr, Staririgstraat
P, van VoHenhoveniaan
Margrietlaan
Christinalaan
\fofdeiisebosweg

Faiïi. Koren, Ëlshof 15, tel. 552466
De Doeschöt

.
Het Eelrnerink
Strodijk i t/riï 15 én 2

Addinkhof
Het Heijink
Hoetmkhof
Vooniekamp
Leem goor Koppel

Fani. Nyenhuis, H.K. vari Gelreweg 37, tel. 552576
Storm v. -s-Gravenzatidestraat B; van Hackfortweg
JE. van Bramerenstraat Van Heeckerenstraat
H.K. van Gelreweg Dr. C. Lulofswèg
Schoolstraat Brinkerhof
Gr. van Limburg-Stirumstraat

fem. Abdie, het Kerspel 26. tel 553920
Stationsweg Wilhelminalaan
Jüïianalaan Emmaplein
Enkweg ? Almenseweg
De Eendracht Overweg
Molen we^ ïtisulindelaan

Klok, Horsterkann* 11. tel. 553408
B. Galléestraat ;:;;l|i||Biinliardweg
Sinidsstraat Zuivelhof
Mulderskamp Het Hoge

Famu Horsting, de Voornekamp 57. tel» 552780
De Horsterkamp (alleen nr.35) Dorpsstraat
Ëèrlstraat ;:{f ||f ! [ ; • . ? : • . . . . : ' . - : r ; ; :;
liet Wiemelink
Ruurloseweg
I)e Deeanije

4 - - - ;- .>:. : : . : : ; :• :• :• :•:•:•:•:•:•:•:

Dècanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 553012
Bet Jebbink Het Molenblick
E)e Boonk Het Vogelbosje
Het Ëlshof De Bongerd
De Haai* De Hanekamp
De Steege De Stroet
Het Gulïk Het Kerspel
Eet Wiemelmk Mispelkampdijk
Het Vaarwerk

AGÉNlil
FEBRUARI
ledere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme: info
bij de receptie

4 Welfare, de Wehme, handwerkmid-
dag

4 AMBO klootschieten, 't Olde Lettink
4-5 Schietver. RAW, start-toernooi,

Ludgerusgebouw
4 BZR Vorden in 't Stampertje
4 HVG Wichmond, boekvoordracht
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum

10 KBO Kranenburg/Vorden, de
Zonnebloem

11 BZR in't Stampertje
11 ANBO klootschieten, 't Olde Lettink
12 PCOB, nieuwjaarsvisite in 't Olde

Lettink
14 Chocolademelkconcert Sursum

Corda in het Dorpscentrum
16 Vrouwenclub Mederler, st. Soho
16 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
17 Oudheidkundige ver. Oud Vorden,

dialezing 't Loo
18 BZR Vorden in't Stampertje
18 HVG Wichmond, vluchtelingenerk
18 ANBO klootschieten, 't Olde Lettink
18 Handwerkmiddag de Wehme,

Welfare
18 HVG Dorp, ds. Beitier
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 ANBO, voorlichtingsbijeenkomst in

't Stampertje. Thema 'actuele geldza-
ken en de komst van het nieuwe be-
taalmiddel de euro'

21 t/m 24 Carnaval Vorden,
Deurdreajers

22 Vorden zingt in de Dorpskerk
23 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
24 KBO Kranenburg/Vorden, soos
24 NCVB Vorden, jaarvergadering
25 BZR in 't Stampertje
25 ANBO klootschieten, Olde Lettink
26 HVG Wildenborch 50 jaar

Wilt u het haarfijn weten?
WELKE INVLOED HEEFT LEEFTIJD
OP HAAR EN HUID?
Veel mensen op 'rijpere' leeftijd hebben
het gevoel dat hun haar wat dunner
wordt en moeilijker in vorm te brengen
is dan vroeger. En inderdaad, het haar
van oudere mensen is wat doffer en min-
der elastisch. Waarom is dat zo?
Het haar is een aanhangsel van de huid.
De wortel van het haar zit in de huid en
wordt door de bloedvaten van de huid
gevoed. En als de huid wat minder
wordt, gaat ook het haar achteruit.
Niemand kijkt ervan op dat onze huid in
de loop der jaren rimpels krijgt. Dit is zo
normaal dat wij er amper nog bij stil-
staan. Maar samen met de huid wordt
ook het haar ouder. Het haar kan welis-
waar geen rimpels krijgen, maar verliest
een deel van zijn elasticiteit. Het is met
name het ontbrekende vocht dat hier de
bet aan is. Een jeugdige en gezonde huid
bevat namelijk veel water. Ook het haar
bevat water en kan zelfs vocht van bui-
tenaf opnemen. En veel natuurlijk vocht
betekent volume, glans en elasticiteit. In
de loop der jaren verliezen haar en huid
het vermogen om het vocht vast te hou-
den. De gevolgen zijn bekend en, zeker
bij de huid, goed te zien.

VOCHT IS LEVEN
Vocht is één van de basiselementen waar
een lichaam om vraagt. Voldoende drin-
ken, minimaal zo'n twee liter per dag, is
nodig om een lichaam nü^iit te laten
drogen. Dit heeft te makJRiet het feit
dat veel (chemische) functies van het li-
chaam alleen maar goed kunnen func-
tioneren bij aanwezigheid van voldoen-
de vocht.
Vocht is ook een soort 'T^fciiddel' dat
huid en haar meer volurn^^eeft. Bij ge
brek aan vocht worden haar en huid let-
terlijk dunner. Op hele hoge leeftijd krij-
gen mensen zelfs een perkamentachtige
huid en vlas- en doorschijnend haar.
Door middel van een speciale shampoo
(b.v. Oliance van Redken) kunt u de hoe
veelheid vocht in het haar reguleren. De
haarwortel kan op hogere leeftijd ook de

productie van kleurpigmenten gedeelte
lijk of helemaal staken. Het gevolg hier-
van is grijs of wit haar.
Een jong mens heeft ongeveer honderd-
duizend haren op het hoofd. Later wordt
niet alleen het haar dunner, maar ook de
hoeveelheid wordt minder. Bij vrouwen
gebeurt dat meestal vanaf de overgang
en bij mannen begint dit proces vaak al
na de puberteit. Maar over de verschil-
lende soorten haaruitval kom ik in een
ander artikel nog eens terug.

BESCHERM JE
TEGEN ZONLICHT EN VORST
Dat ook teveel zonlicht schadelijk is voor
de huid, wist u natuurlijk al. Het is trou-
wens ook slecht voor het haar. Draag in
de zon een hoedje of bescherm het haar
door middel van haarverzorgende pro-
ducten met ingebouwde zonnenfilter
(vraag uw kapper om advies).
Verder hebben alcohol en vooral roken
een negatieve invloed op huid en haar.
Of iemand rookt of niet, kun je aan de
huid zien en voelen. Het snelle veroude
ringsproces op haar en huid door roken
is niet meer te herstellen.
In principe zijn verouderingsprocessen
in het lichaam niet te stoppen, maar
door een gezonde en bewuste manier
van leven zijn ze wel te vertragen. Eet ge
zond en vitaminerijk en drink vooral
veel water. Was het haar alleen maar met
een verzorgende shampoo en gebruik na
elke wasbeurt een conditioner (vraag uw
kapper om advies).

Tip: laat niet op één dag het haar perma-
nenten en verven. Uitzondering: een se
mi-kleur mag wel samen met een perma-
nent. Na een 'hemische' behandeling, zo-
als een permanent of na een echte verf,
is een haarmasker geen overbodige luxe.

Heersink Haarmode Vorden.

Buiten verantwoording van de redactie.

De Sjonnies met carnaval in Vorden:

Carnavalsvereniging houdt
zaterdag erwtensoepaktie
Carnavalsvereniging De Deurdrea-
jers houdt op zaterdag 7 februari
haar jaarlijkse erwtensoepaktie. De
leden van de vereniging zullen op
deze dag in Vorden, Kranenburg en
Wichmond langs de deuren gaan
om de erwtensoep aan de man te
brengen. De opbrengst van de aktie
komt ten goede aan het senioren-
carnaval dat dit jaar plaats heeft op
dinsdag 24 februari.

Zaterdag verschijnt ook het Leutboek
van De Deurdreajers. Hierin staat het
programma voor het komende carna-
val. Absolute publiekstrekker is het op-
treden "van De Sjonnies op zaterdag-
avond 21 februari.
Het carnaval in Vorden gaat van start
op vrijdag 20 februari. Op deze dag
brengen Prins Dennis I en zijn gevolg
een bezoek aan de Openbare Basis-
school, De Vordering en De Garve. 's
Middags gaat men naar bejaardencen-
trum De Wehme. Op zaterdagmorgen
21 februari heeft de sleuteloverdracht
op het gemeentehuis plaats. Burgemee
ster E.J.C. Kamerling zal tijdens deze
bijeenkomst de sleutel van de gemeen-

te Vorden overdragen aan Prins Dennis.
Vervolgens gaat de carnavalsoptocht
van start. Na de optocht is er voor de
jeugd een kindermiddag in de grote
zaal van De herberg. Op zaterdagavond
is het openingsbal met medewerking
van Bakkerij Manschot en De Sjonnies.
Op zondagavond 22 februari staat het
alombekende café-carnaval op het pro-
gramma. De muzikale omlijsting van
deze avond wordt verzorgd door Duo
Jan Manschot.

Op maandagochtend 23 februari moe-
ten de feestvierders weer vroeg uit de
veren voor het pyjama-ontbijt, 's
Avonds is het Rosenmontagbal met DJ
Edwin Gotink en de formatie Train-
band. Op dinsdagmorgen 24 februari
brengt Prins Dennis een bezoek aan de
jongste en oudste inwoner van Vorden,
waarna 's middags het seniorencarna-
val op het programma staat met mede-
werking van organist Jan Wissink. Het
carnaval wordt op dinsdagavond 24 fe-
bruari afgesloten met een slotbal. De
muzikale begeleiding van deze avond
is wederom in handen van Duo Jan
Manschot.



DE PRIJSBEWUSTE HUISVROUW KOOPT TOCH AL BIJ...

m
Zutphensmg IA • Telefoon (0575| 55 18 85

BINTJES
met gratis receptenfolder 5 kilo

198

CHAMPIGNONS
5 gram

SALUSTIANA'S
hand/perssinaasappel 15 stuks 3?8

alle aanbiedingen zijn geldig t/m 7 febr.

CHINESE
GROENTENMIX

'400 gram
,93

LAMBADASALADE
uit eigen snijkeuken 200 gram

949
£• *

Maandag 9 en dinsdag 10 februari

STOOF/
SPAGHETTIMIX

400 gram 1?»

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Win nu de cruise van
de eeuw.

Nefit Fasto bestaat 100 jaar.

maar één keer en

daarom trakteren we als nooit

tevoren. Ontdek nu dat de Nef i t

EcomLine HR-ketel alle records

op het gebied van zu in ig ,

schoon en comfortabel stoken. En

win een cruise voor twee met de

luxe vijfmaster Club Med 1. De

actie loopt tot 31 maart 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

f. Jansen
installatiebedrijf

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

2 bos narcissen 6,95

Hedera 4,95

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Hoe wilt u
het hebben?

4 x f 25,-

2 x f 50,-

flOO,-
ABN AMRO introduceert biljetkeuze

bij onze geldautomaat.

U kent vast het gemak van onze geldautomaat. Dat gemak wordt nu

uitgebreid met een unieke service. Want u kunt nu bij de geldautomaat van ons

kantoor zelf aangeven hoe u dat geld wilt hebben: bijvoorbeeld één biljet van

100, twee biljetten van 50 of zelfs vier biljetten van 25. Handig wanneer u

bijvoorbeeld naar de markt gaat.

Zo blijft ABN AMRO zoeken naar mogelijkheden om het u gemak-

kelijker te maken.
.'

ABN-AMRO Ztebank
Raadhuisstraat l, Vorden, tel. 55 18 86

^oo/HBRUAm

TILT
Muziekcafé: Discovery Karaoke

PERFECT
SHOWBAND

1 MIDDAtti ROULETTE
i AVONDS: *

22 PERFECT SHOWBAND

MAANDAG: HU uu* PIHSDAS:
VANAf It.OO UUK bwtlLlN *nSm$i V*H*f '«•« »« DWfllfH

VANAT 20,30 UUK PlSffCT SHOW8ANO VAMAT 20.30 UUK IMCA MAXIMA

MILL STREET
BAND



Opnieuw VPGI-ISO 9002-certificaat voor Drukkerij Weevers in Vorden

Drukkerij Weevers vijftien jaar certificaathouder
Drukkerij Weevers in Vorden heeft
opnieuw het VPGI-certificaat ont-
vangen en is daarmee de langst ge-
certificeerde kleine drukkerij van
Nederland. In de beoordeling van
de Vereniging Produktbewaking
Grafische Industrie is ook het ISO-
9002 certificaat opgenomen. Druk-
kerij Weevers was in 1982 de eerste
drukkerij in Oost-Nederland die in
de categorie bedrijven tot 25 mede-
werkers het VPGI-certificaat wist te
behalen. Het bedrijf heeft inmid-
dels 38 personeelsleden in dienst en
is uitgegroeid tot een uiterst mo-
derne drukkerij. De uitreiking van
het VPGI-certificaat had plaats in de
drukkerij en werd verricht door ge-
delegeerd bestuurslid A.W. Verdel
van de stichting VPGI. Naast het
hoofdkantoor in Vorden heeft
Drukkerij Weevers filialen in Ruur-
lo, Zutphen en Zelhem.

Direkteur L.G.Weevers jr. hecht zeer
veel waarde aan het VPGI-certificaat.
"Kwaliteit staat bij ons hoog in het
vaandel. Het is beslist niet zo dat een
bedrijf mét een certificaat bij voorbaat
beter is, want een drukkerij zonder cer-
tificaat kan ook zeker zo goed georga-
niseerd zijn dat het niet onderdoet
voor een bedrijf met certificaat. Toch is
het zo dat een gecertificeerd bedrijf
door de regelmatige controles vaker
wordt bijgestuurd en aangepast aan de
meest recente ISO-eisen dan een niet-
gecertificeerd bedrijf. Het certificaat is
voor ons ook vaak een stok achter de
deur. Wij moeten om dit certificaat te
behouden veranderingen doorvoeren
die anders misschien nog wel even
zouden blijven liggen. Verder is het zo
dat iedereen binnen de organisatie als
gevolg daarvan elke keer weer scherp
wordt gehouden", aldus de heer
Weevers.
Voor deze bijzondere uitreiking was de
heer A.W. Verdel van de stichting VPGI
naar Vorden gekomen om het VPGI-ISO
9002 certificaat uit te reiken, omdat
drukkerij Weevers als enige van de klei-
nere drukkerijen in Nederland dit
heeft bereikt. De heer A.W. Verdel had
op bestuurlijk gebied in de grafische
wereld al vaak de naam Weevers sr. ge-
hoord en was bijzonder onder de in-
druk van het bedrijf. Het viel de heer
Verdel op dat het bedrijf zo schoon is
en ook de vele moderne apparatuur op
de prepress en in de drukkerij viel hem
op.

In aanwezigheid van het voltallige per-
soneel van Drukkerij Weevers overhan-
digde de heer Verdel het VPGI-ISO 9002
certificaat aan de heer L.G. Weevers jr.
Daarna kwam de heer Weevers sr. met

een verrassing en bood hij zijn zoon
Gerhard een beeld aan. "Deze water-
drager heeft een symbolische functie",
zei de heer Weevers^fc"Het wordt vaak
als vanzelfsprekencr^eschouwd wan-
neer je als werkgever zestig tot zeven-
tig uur in de week werkt. Ik vind dat
het wel eens genoen^mag worden dat
hij zich zo inzet vo^^et gehele bedrijf
en ik wens en hoop dat Gerhard nog
jaren de aangever en waterdrager voor
dit bedrijf zal zijn", aldus de heer
Weevers sr.

Betrokkenheid
De heer Weevers j r. bedankte vervol-
gens het personeel voor hun inzet en
bood alle medewerkers een prachtige
glazen thermometer aan. De directie
van Drukkerij Weevers vindt de betrok-
kenheid van het personeel zeer belang-
rijk voor het uiteindelijke produkt dat
er wordt geleverd. "Onze klanten zijn
klanten van iedereen die werkzaam is
bij Drukkerij Weevers. Gezamenlijk
maken we de produkten, iedereen
draagt daarbij zijn of haar steentje bij.
Zo is het ook met het kwaliteitssys-
teem. Een kwaliteitssyteem werkt uit-
sluitend als het door iedereen wordt

gedragen. De directie is zich daar ter-
dege van bewust", aldus de heer Wee-
vers j r.

Internet
De heer L.G.Weevers j r. blikt terug op
1997 als een jaar met veel verandering
en hoogtepunten bij Drukkerij Wee-
vers. "Wij zijn altijd een bedcji^eweest
dat inspringt op de ontwiklUmgen in
de grafische industrie en beschikken
over de meest moderne apparatuur.
Aan het begin van 1997 werd een start
gemaakt met het inrichten van een ei-
gen internetsite voor Drukkerij
Weevers waar later Weekblad Contact
aan toegevoegd werd. Deze ervaring en
de ervaring van het ontwerpen van si-
tes voor klanten heeft ertoe geleid dat
deze dienst nu aan alle klanten kan
worden aangeboden. Een internetpre-
sentatie is ook een grafisch produkt
ook al komt het niet meer op papier.
Daarom hoort deze opmaak thuis bij
een grafisch bedrijf', zegt de heer
Weevers.

Stansmachine
In het eerste kwartaal van 1997 werd
ook een Bobst Stansmachine aange-

kocht. "Hiermee staan we zeer sterk op
het gebied van verpakkingsdrukwerk.
We zijn de enige drukkerij in deze
streek die zo'n machine heeft staan en
kunnen nu meer bieden op het gebied
van stansen en uitdrukken van stans-
werk en pragen voor onder andere la-
bels, displays en doosjes", aldus Wee
vers.

Printing on Demand
Verder is halverweg 1997 Printing on
Demand toegevoegd aan de mogelijk-
heden van Drukkerij Weevers. Kleine
oplagen kunnen nu snel worden geko-
pieerd of geprint met een kwaliteit die
drukwerk benadert. Deze printer is uit-
sluitend bedoeld voor het printen van
zwart-wit drukwerk in een kleine opla-
ge.
"Vooral voor verenigingen kan Printing
on Demand een uitkomst zijn, want te
gen een goede prijs kunnen zij hier
hun clubbladen laten printen.
Eigenlijk werkt Printing on Demand
heel eenvoudig. De kopy voor een club-
blad kan via het modem worden aan-
geleverd en door één druk op de knop
kunnen wij ze hier naar de printer stu-
ren", aldus de heer Weevers.

Het Achterhoeks Museum 1940-1945
uit Hengelo (Gld.) organiseert op zon-
dag 5 april 1998 een busreis naar het
uit 1890 daterende 'Fort aan den
Hoek van Holland'. Deze reis is in eer-
ste instantie opgezet voor de dona-
teurs van de Stichting Achterhoeks
Museum 1940-1945, maar er is ook
nog plaats voor verdere belangstel-
lenden.

De reis start in Hengelo (Gld.) en zal per
GVM-bus naar de kust gaan. Daar aange-
komen bij het tot museum ingerichte
fort, zal het gezelschap na een kopje kof-
fie een rondleiding krijgen. In het fort
wordt een prachtig beeld geschetst van
de ontwikkelingen gedurende de meida-
gen van 1940 in het westen van Neder-
land. Met behulp van prachtige diora-

ma's krijgen de bezoekers een goed beeld
van hoe het toen was.
Om een indruk van de omvang te krijgen
is het mogelijk om in het fort 4-5 km te
wandelen. Er is zelfs een kamer ingericht
met daarin de Nederlandse regering net
voor de overtocht naar Engeland op 14
mei 1940. Deze gebeurtenis heeft ook
daadwerkelijk plaatsgevonden in het
fort.

Iedereen die belangstelling heeft voor de
Tweede Wereldoorlog mag dit niet mis-
sen. Wilt u meer informatie over deze ex-
cursie, vraag dan geheel vrijblijvend de
laatste twee nieuwsbrieven aan van de
Stichting Achterhoeks Museum 1940-
1945 en bel metjean Kreunen in Henge-
lo (Gld.) 0575-463942.

Hebt u overtollige spulletjes?
Wij komen graag kijken of het
geschikt is voor de veiling.

Even een telefoontje aan onze commissieleden:
G. Harmsen 551486, A. Tragter 551961, B. Rossel 551673,
W. Wahl 553081, W. Kornegoor 551525, N. Rodenburg 551470,
G. Weevers 551010.

De veiling is bestemd voor alle kerken in de gemeente Vorden.



Binnenkort starten wij weer met de cursus

Fit en Slank
in samenwerking met de
ZorgGroep
Oost Nederland

Bel voor meer informatie

ïndoor sport vonden
Overweg 16 • Vorden • Telefoon (0575) 55 34 33

Tonny Jurwëris
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Banden, velgen, uitlaten, accu's,
schokdempers, APK e.d.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTAtAK
I AUTOBAND f N

Onze prijzen zijn altijd inclusief
Slotsteeg 18, Hengelo Gld., tel. (0575) 462779

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

+ SUPPORT ACT
VRIJDAG 27 MAART
.OCATIE: TERREN SlOOTSHD LARE'J GELDERLAND
V. VERKOOP ADRESSEN: WITKAMP LAREN
Music House Lochem, v.a. 24-1-98 ook bij
alle grotere WV kantoren in Nederland.

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

OPRUIMING
restpartij verf/behang
technisch goed

Alléén vrijdag 6 en zaterdag 7 februari voor

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo (Gld.) Telefoon (0575) 46 40 00
Zelhemseweg 21, 7255 PS

HOME

korting

10% kortng

30% tot 0

50% korting

kortingen

De Wonerij in Ruurlo, ruimt op. Kortingen
kunnen oplopen tot 50%. Grenzen in trends
en design worden verlegd voor een jarenlan-

ge tevredenheid. Nu heeft u de kans voorde-
lig woonsfeer te creeëren. Wij nodigen u

graag uit om u zelf te overtuigen van deze
meest complete collecties, op het gebied van
woon-, slaapcomfort, raamdecoratie en
vloerbekleding tot in detail. Uit die collecties
kunt u nu kopen met opruimingskortingen.
U pakt toch al snel honderden guldens voor-
deel mee.

Tot_ziens bij De Wonerij.
Hartje Achterhoek.

net even

DE WONERIJ
r o e 111 osc weg 9 R u u r l o , Tel . : 0 5 7 3 4 5 12 39

LEREN FAUTEUIL
Met verstelbare rug en
draaimechanisme,
dat automatisch
terugdraait in de
oorspronkelijke
stand!

ELEMENTENWAND
In wortclnoten. Breed 2.98 mtr.

Van £550,- Nu voor
SPINDEKAST
Massief grenen. 100 cm br. 200 cm hoog.

Van 2790,- Nu voor

In groen/rood/blauw
en zwart.HOOGPOOLTAPIJT

"Riva" 400 breed.
In beige. Op jute rug.

Van J29T,- nu voor
WOONKAMERTAPIJT BOUCLE
"Blanes" 400 breed.
In zilver/blauw. Op jute rug.'

Van J-W,- nu voor
WOONKAMERTAPIJT
"Malta" 400 breed, y ĵgsa
Keuze uit 4 kleuren. U"

VINYL
200 breed. In diverse dessins.
Van 59^ en 4&ï- p.m.
UITZOEKEN Nu per meter voor

BANKSTEL 3 + 2 zfcs
Echt rundieder. Met federkern.

Nu voor

SLAAPKAMER + WATERBED
Massief grenen ledikant 1 80/200 met
2 nachtkastjes en waterbed hard side (duo)

Van 454tf,- Nu voor

FAUTEUIL Massief eiken, echt leder. Van L59S,- voor
2 ZITS BANK Grenen, met laden.

Bekleding in stof. Van 2595,- voor
VITRINEKAST Met verlichting.

in alpine wit. Van £35T- voor

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen.'j

HELMINK
meubelen

ALL SEASON DEKBED
Katoenen tijk met wollen vulling

eenpersoons 140x200 van J-W,-

extra lang 140x220 van 209;-

tweepersoons 200x200 van 269;-

lits-jumeaux 240x200 van 3-W,-

extra lang 240x220 van 379> 3 19j

SPREIEN
Diverse maten en kleuren,

IgSg) NU MET

MAAKT HET MOOIER' Bil "U THUIS

Zie ook onxe

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514



LEDIKANTEN
1-PERSOONS
Ledikant van MOf. WK- rrf /wart gelakt met
laden, 90/200 o ji rv
van 499,= nu O4Ï7,"
Staten ledikanten met veRtefkte spiraal,
90/200 Kteuren: wil/zwart/rood
van 449.= ou279,""
Lcdtkant btanknout. 90/200

gelakt vanaf C. t «?,"•
HALfHOOGSLAPER
met lade in primaire kleuren. 90/200
van 660,- nu «5.7 O,••

EN VELE SHOWROOM MODELLEN
MET FLINKE KORTING

J ETA6ES
SLAAPKAMER*

Auping Auronde in vele
kleuren

Auronde 1000 160/200 met 2 handverstelbare Auping
dwarsgespannen spiralen en 2 polyether matrassen

(80/200)

Ook in andere malen
leverbaai

Auronde achterwand f

Bedtafe/ f 190,-

nu 2695,-

Senioren Comfort
slaapkamer
uitgevoerd alpine wit met beuken accenten.

Deze ledikanten zijn eenvoudig van elkaar te
schuiven.
Verkrijgbaar in 160/200 cm en 180/200 cm.

van 2920,=

bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv. dit

Senioren
ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank
eiken en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje
1-pers. 90/200

compleet

* Prachtig vouwbed met wieten,
ptsr* en automatische uitwapbar

Maat 90/200 cm

nu 269,--
* Wouwfoed, voorzien van beuken fatten-
boctem, automatisch utttfepbare poten
inöiBJef potyether matras.
80/190
van 398,= HU

* fVachtig nooten vouwöed met massief
beuken omranding en verende beuken lat-
ten, voorzien van voetöeugei, 4 zwertkwie-
ten en automatisch uitklapbare poten,
inchjstef pofyether matras. Maat 80/200

nu 599.--

ten d»v*oöed met onctenjchotfbed en ver-
sterkte spiraal Kcjmtjte£ met ? pofyettier
matrassen, ééfvĵ Mtafldekt wet wol 5
jaar garantte. öól̂ TO cm.
vam nu 995.-

Soc
DRAKA Polyether matras

voor l c/ <j,
voor 229,-
voor 239,--
voor 239,--
voor 249,--
voor 279,--
w»r329,~
voor 339,--
voor 369,-
voor 399,-
voor 459,--
voor 539,--

Prima
binnenveringsmatras

nu 349,
nu 369,--
nu 369."

Pocketverinqmatras

voor
voor 549,--
voor 599,-
voor 599,-
voor 699,-
voor 949,-

Schuimrubbermatras
-/one en
irgesdkt
eden

595."
649.-
649,-
795,-
849,-

1075,--

Ons gehele assortiment bestaat uit wet 30
soorten, waarbij ook e*r» groot aantal binnen-
vering- en pocketvermgmatrassen.
Leverbaar in alle maten.

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

LIFE-TIM

SLAAPKAMER
CARRÉ

Bedombouw zwart
met beuken poten

t: 180/200 cm nu 499,"

Rugsteun. 149,-
Tafeltje: 199,-

Ook leverbaar in
160 cm breed

MPACT HALFHOOGSLAPER,

HQOGSLAPERS EN STAPEL BEDDEN
Uitgevoerd in massief grenen en

•**•••-"j perfekt afgewerkt. Verder veel
accessoires leverbaar

*Draaideurksst in getoogü grenen, inclusief
lade 100 cm breed 200 cm hoog.
van 2295,= HU 995,-
'Geloogd grenen draaideurkasl. Creafort met
toog. Maat. 156 cm breed, 204 cm hoog en 62
cm diep.
van 4449,= HU 2795, -

'Scrtuifdeurkast TRECO met facetspiegei.
Kteur sfcine wit. Maat: 185cm breed, 230 cm
hoog en 67 cm diep.
van 3995,= nU 2995,™

'Vouwdeufkast in de kteur parelmoer —rtr
Maat 180/220. HU 1/95,-

'Schutfdeurkast in de kteur atpine wit met hato-
geen verSchting 200 cm breed, 245 cm hoog.
van 3095,= ITU 1995,-

'Draatdettfkast ri blank beuken.
Maat 260/220. on/,_
van3995,* HU 2995,

EN NOG VELE ANDERE

BODEM
SCHITTERENOE ELEKTRISCH

VÊIiSTELJSWUÏE LATTENBOOEM

MET NEKSTEÜN» EN KJSHEKN1KCM*

MIDDENZONE VERSTERKING.

9Q/200CM

VAN 995,~ NU 695, *"

OOK (W ANDtRE MATEN IE VERBAAS

BOXSPRINGS

Halfhoogslaper, hoogte 112 cm
,:: met een matrasmaat van 90/200 cm,

Slaapplaats rondom beveiligd,
: trap met instapbeveiliging.

: Degelijke buigzame lattenbodem
l)0/200 cm,
| Milieu en kindervriendelijke lakken

: en verven.
Buro tegen een meerprijs van / 195,--

'Roomkleurig ted*ant met 2 nachttsfefc.
Maat 160/200 cm.

van 1995,̂  f1U 995,-̂

'Slaapkamer in de kleur aubergine,
met nachtkastjes en bedtafef
Maat 160/200 cm
van 2595,° flU 795,-

'Zeer fraate getoogd grenen slaapkamer met
2 nachtkastjes. Maat: 160/200 cm.
van 2595,» flU J995,~

'Steapkamer TRECO. Bestaande uit ledikant
achterwand en 2 nachtkastjes. Kteur alpine
wft. Leverbaar in 160/200 en 180/200 cm.

van 3530= RU 2495,-

'Auronde achterwand. Kteur alpine wit.
\toor een bedbreedte vanl50 cm, met
sehuiWeurkastjes,
van 1729,= HU 1295,--

'Laqué slaapkamer in de kleur petrol.
Inclusief twee nachtkastjes. Maat 160/200.
van 1595,^ HU 695,-

*Slaapkamer vcrvaardiöd uit aluminium.
Maat 160/200 cm
van 2195,= HU 1195,-

'Sedombouw Treco.
Kleur alpine wit Maat 180/200.
van 1895» IUI 750,-

*51aapkamer MOF bestaande uit achter-
wand en 2 nachtkastjes. Kteur: Alpine wrt.
Maat 180x200 cm,
van 1995,= OU 1195,-

'Saapkamer antraciet met beuken inci aw>
hangkastjes, met schutflade.
Maat 160/200.
van 2995= fUI 1895,-

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