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College wil alle contingenten gebruiken voor in breiding:

Geen woningbouw meer in
Kranenburg en Wichmond
het exacte aantal woningen dat nog in
Vorden gebouwd mag worden. Wethouder Mulderije maakte duidelijk dat de
bestaande plannen ten aanzien van woningbouw gewoon doorgaan. In de praktijk betekent dit dat er nog vier woningen worden gebouwd in Wichmond, zes
in Kranenburg en twintig op Het Joostink. Verder stonden er tien nieuwe woningen gepland op het terrein van scholengemeenschap 't Beeckland aan de
Nieuwstad. Het was in eerste instantie de
bedoeling dat dit schoolgebouw tegen de
vlakte zou gaan. 't Beeckland had plannen om naast het bestaande schoolpand
aan Het Hoge een nieuwe unilocatie te
bouwen. Het pand aan de Nieuwstad zou
dan overbodig worden. Aangezien de
nieuwbouwplannen aan Het Hoge niet
doorgaan, kunnen de tien woningen die
aan Het Nieuwstad gepland stonden
worden ingezet voor inbreiding elders in
het dorp. Verder waren er vijf tweede bedrijfswoningen voor het buitengebied
gereserveeD^Ook deze vijf woningen
Wethouder Mulderije zegt het niet leuk worden mgJKt voor inbreiding. 'Verder
te vinden deze beleidswijziging van het proberen wij voor onze plannen extra
college van B&W aan te moeten kondi- bouwvolume uit de inbreidingspot van
gen in de notitie 'Volkshuisvesting'. Het de provincie te krijgen. In totaal heeft de
college wil de woningbouwcontingenten provincie in dit kader 600 woningen
met name gaan inzetten voor het bou- weg te geveigk
wen van senioren- en multifunctionele De heer J. flf elink (CDA) drong er bij
woningen op ingebreidingslocaties in wethouder Mulderije op aan om toch ge
het centrum van het dorp. Zo zijn er woon door te gaan met verder uitbreiplannen om straks het pand van het poli- dingsplannen. Hij doelde onder andere
tiebureau te slopen. Het is de bedoeling op de gronden die de gemeente heeft
dat Woningstichting De Stiepel op dit aangekocht van de heer Rouwenhorst
terrein een nieuw wooncomplex gaat aan de Mispelkampdijk. 'We moeten erbouwen. Mogelijk wordt hier dan ook voor zorgen dat we de plannen hebben
het politiebureau ondergebracht. Ook klaarliggen als er toch nog onverwacht
het terrein van de Nedac Sorbo Groep contingenten vrijkomen", aldus Regeaan de Nieuwstad is in beeld als het gaat link. Wethouder Mulderije begreep de
om inbreiding. Dit laatste kan echter zienswijze van de heer Regelink wel
nog wel even duren. De directie van Sor- maar maakte duidelijk dat een dergelijk
bo is nog steeds van plan om de panden beleid niets uithaalt. "We kunnen als ge
aan de Nieuwstad te verkopen. "Maar zo- meente Vorden wel voortvarend aan de
lang het terrein nog niet verkocht is zal slag gaan met verdere uitbreidingsplanSorbo de panden zelf in gebruik houden. nen voor Het Joostink, maar je loopt bij
Als gemeente kunnen we op dit moment de provincie dan al vast bij de wijziging
ten aanzien van deze locatie niet meer van het bestemmingsplan. De provincie
doen dan afwachten wie het terrein gaat zal daar nooit toestemming voor geven,
kopen."
omdat we niet beschikken over voldoenDe notitie 'Volkshuisvesting' werd vorige de contingenten voor die uitbreiding.
week dinsdag behandeld in de commis- Dus in zo'n geval kost het alleen maar
sie Wonen, Werken en Recreëren. De vier veel tijd, energie en geld terwijl je in de
politieke fracties waren zeer teleurge- praktijk toch niets verder komt".
steld over het feit dat er in de toekomst Tot slot is het college van plan het huidinog maar zo weinig mag worden ge- ge puntensysteem voor de aanwijzing
bouwd. De heer R. Pelgrum (WD) sprak van woningen na de kaveluitgifte van
van een rampzalige ontwikkeling waar april af te schaffen omdat het systeem
de gemeente Vorden zich in zijn ogen veel geld kost en er in de toekomst nog
niet bij neer moet leggen. "Er dient door maar zeer weinig kavels te verdelen zijn.
de gemeente Vorden nu met de vuist op De dan nog beschikbaar komende kavels
tafel geslagen te worden. Dit is een onbe- wil het college via loting toewijzen. De
gaanbare weg met grote desastreuze ge- commissieleden waren hier niet erg envolgen. Vorden vergrijst op deze manier. thousiast over. De heer R. Pelgrum (WD)
We kunnen de scholen straks wel slui- stelde voor om in ieder geval een clausuten. En de woningen die in de verkoop le in te bouwen waardoor mensen die in
gaan, worden allemaal ingepikt door Vorden werken voorrang krijgen op
westerlingen. Weetje wat ik niet snap: mensen die niet economisch gebonden
van de ene kant wordt dit gebied door de zijn. De heer J. Regelink (CDA) sloot zich
overheid bestempeld als Waardevol Cul- hierbij aan. Wethouder Mulderije zei dat
tuur Landschap en worden ons allerlei het college zal bekijken of het mogelijk
beperkingen opgelegd. Maar van de an- is een dergelijke clausule in te bouwen.
dere kant komt er straks - als alle plan- Tk vraag me af of dit haalbaar is. Als de
nen ten aanzien van de Noordtak van de nieuwe huisvestingswet van kracht is,
Betuwelijn doorgaan - wel een trein dan mag iedere Nederlander zich overal
door dit gebied heen razen".
vrij vestigen. Het is dan ook de vraag of
Tijdens de commissievergadering was er je een dergelijke clausule kunt inbouin eerste instantie onduidelijkheid over wen".

Het college van B&W ziet af van verdere woningbouw in Kranenburg en
Wichmond. Een jaar geleden besloot
de raad om 'de pijn' op het gebied van
woningbouw zoveel mogelijk over de
verschillende kernen van de gemeente Vorden te verdelen. Voor de kerkdorpen Kranenburg en Wichmond
zet het college van B&W daar nu een
streep door. "We mogen van het rijk
tot het jaar 2010 zoals het er nu naar
uitziet nog maar één woning bouwen
in Vorden", legt wethouder D. Mulderije uit. "In de praktijk komt daar nog
een aantal woningen bij die wij oorspronkelijk voor andere plannen wilden inzetten, maar alles bij elkaar opgeteld mogen we nog maar ontzettend weinig huizen bouwen. Als college zijn we dan ook van mening dat
alle woningbouwcontingenten voortaan moeten worden ingezet voor inbreidingsprojecten in de bebouwde
kom van Vorden", aldus Mulderije.

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. H. Westerink, H.
Doop m.m.v. de Cantorij.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. S.H. Hiemstra uit
Hummelo.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur ds. Tsj. Zuidema, Harderwijk.
R.K. kerk Vorden
Woensdag 17 februari Aswoensdag 18.30 uur eucharistieviering.
Zaterdag 20 februari 18.30 uur eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 21 februari 10.00 uur eucharistieviering
m.m.v. heren Cantemus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 februari 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 21 februari 10.00 uur woord/communiedienst.
Weekendwacht pastores 21-22 februari, pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel. 551735.
Huisarts 20-22 februari^^ Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 551255.
^J
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 afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, g a e altijd éérst bellen
voor overleg.
Tandarts 20-27 februari J.H. de Lange, Lochem,
tel. (0573) 254357. Spreekuur voor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.3016.45 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 wenden 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
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdagvan
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575)441351.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op telefoonnummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. MokkinkKasteel, tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel.
(0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575) 552129, spreekuur maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 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 19.3020.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
WV-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: ma.
13.30-16.00 uur; di-wo-do 10.00-12.30 uur; vr.
9.30-17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur. In de schoolvakanties worden de openingstijden verruimd.
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 Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je infojaanvraag ma. t/m vr. van 09.0010.00 uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.

Sponsors optocht

Oostenrijkse specialiteitenweek
Ganz gemütflich!

bedankt!

P roeflidmaatschap
voor

DEZE WEEK:

SALZBUR6ER VLAAI
een heerlijke kersenbavaroise

f15!

dit

Zit je op de basisschool en wil je
tennissen?
Vordens Tennis Park biedt nu een
proef lid maatschap aan:
voor f 20,- kun je de hele
maand maart vrij tennissen
bovendien krijg je 2 proeflessen (1 en 15 maart).

95

APFELSTRUDEL
goed gevuld met appel en room, met of zonder slagroom

Voor een racket wordt gezorgd.

Geef

WIENER APPELPARTEN

5 halen 4 betalen
!••••••••••••••<
BAUERN BROT DAS SMECKT
lekker stevig gevuld brood

132

75

op

Proeflidmaatschap senioren
voor f 2O,- hele maand maart
(excl. lessen en rackets).
Informatie en opgave
vóór 24 februari bij:

Jansen & gal

Truus Brandenbarg, tel. 55 20 24
Adriaan van Helden, tel. 55 34 51

autoschadebedrijf

KAISER BROTCHEN SEHR BILLIG
dit weekend 10 voor

je

f 4?°

Vordens Tennis Park

i

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Overweg 2O

Autoglasservice
ZATERDAG 27 FEBRUARI:
OPEN DAG

SACHER SCHNITT NU

f9?

De optochtcommissie wil graag de volgende
personen en bedrijven bedanken voor de
zeer succesvolle optocht:
Alle deelnemers aan de optocht alsmede M D
Meubelen, De Herberg, 't Pantoffeltje, Valle
Verzasca, De Witte Smid, Asya, 't Proathuus,
Uenk, Taxi Klein Brinke, Barendsen, Olde
Lettink, Autobedrijf Groot «lebbink, Jansen
Metaal, Elbrink Bloemsierkunst, Brandweer,
EHBO, Politie.

5

Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

Z7

BOYAfi

Zie ook onze dagaanbiedingen

Is uw drukwerk vakwerk geworden

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

dan komt 't van Weevers uit Vorden

Nieuw

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Vezelbruin, lekker en gezond

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

Vezelbruin is een heerlijk mals donkerbruin brood, rijk aan
de natuurlijke voedingsvezel van tarwe, maïs en haver.
Vezelbruin helpt het vezeltekort op een lekkere manier op
te lossen

De schilder trakteert deze winter.

Afslanken met
Vezelbruin

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.

Vezels nemen veel vocht op en
werken zo op een verantwoorde en snelle manier verzadigend.
Hierdoor vermindert het honger
gevoel. Daarom is Vezelbruin
de goede basis in een voedingspatroon gericht op evenwichtig en gezond afslanken

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedrijf- glas in lood atelier

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

R Beat •••? BOM %^jr^> •
Nu in Zutphen, Vorden,
Warnsveld en Hengelo:
'Omdat het verser is'

telecom
Snel
Onbegrensd
en — goedkoop

ZutphensDweg IA Telefoon (0575) 55 18 85

iets pittig van smaak

jonge

«50 BOEREN

BOSPEEN
per bos

P
A M C M REDT
UHlfltlfflDCn
1

heerlijke handappel

2?8

100 gram

ELSTAR

600

Ml

3 kilo

•

heerlijke zoete

heerlijke zachte

ROOMBRIE

MAROKAANSE
SALUSTIANA'S

100 gram

Jj

hand/pers 20 stuks

ze zijn er weer ... van volle chocolade
DAACCITICC

1ffVffVOfclIW tO
melk, puur of wit 100 gram
'-'

»

«-

•

Internet via de kabel
f 49,95 per maand

i?»

Aansluitkosten: f 5O,-. Borg: f 50,-. Netwerkkaarten vanaf f 70,-

249

Inschrijven kan ook bij Electro World Eliesen in Vorden en bij
Expert Arendsen in Hengelo

en geen bijkomende telefoonkosten

Informatie vindt u op: www.tebenet.nl.
Adres: Marspoortstraat 24, postbus 4228, 7200 BE Zutphen
Tel. (0575) 585200, fax (0575) 58 52 09, e-mail: info@tebenet.nl

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herhaald.

Gouden
tijden voor onze
sprmt^rs

Op 22 februari wordt onze
bakkerij overgenomen door
de familie Bruggink uit Neede.
Tot 20 februari bakken wij onze broden
voor het laatst bruin.

_»-

jT%

,*-%.>

Wij willen onze clientèle heel hartelijk
danken voor het in ons gestelde vertrouwen.
En vanaf deze plek wensen wij de familie Bruggink veel succes in de nieuwe
zaak.

• Ga stemmen op 3 maart!
STEM LIJST 2 nr. 18 IF

RIA A A R T S E N
• Te koop: antieke grenen
meubels waaronder buffetkast; hoekkast; vitrinekast;
toonbank; dressoir; klepkast;
penantkast; tafel; nachtkastje;
wastafel. Pr.n.o.t.k. Tel. (0544)
46 39 54, mobiele tel. 06-55
143833

Berendsen

5 gegrilde
kippenpoten

Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (OS7->) SS M 7,-i

en familie/medewerkers

boswachterstas, ^135 Vlaamse riblappen

RlIA A A R T S E N
• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27
• Rommelmarkt De Spil zaterdag 20 februari Kiekebelt 2,
Warnsveld nabij winkelcentrum Dreiumme. Inleveren van
goederen t/m vrijdag tussen
10 en 17 uur. Info: 52 69 19
• TC Meubel Renovatie: donker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop oude en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24
• Met hulp van alle Vordenaren kan Ria Aartsen in de
Provinciale Staten worden
gekozen op 3 maart!
STEM LIJST 2 nr. 18 |[

• Te koop: open haardhout
aan meterstukken. Tel. (0573)
45 26 41

O
2

WO gr.

Coburger,

• Rondvluchten boven uw
eigen huis of woonplaats?
Dat kan voor f 80,- per half
uur. Bel (0575) 55 19 87

STEM LIJST 2 nr. 18

98

leverkaas,

• Hebt u 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En u wilt
dit beheersen? Bel dan
(0575) 46 73 81

• Breng 3 maart a.s. een
voorkeurstem uit op een
Vordenaar!

500 gr. met gratis flesje
donker bier

100 gr.

100 gr. '

27,50
Knippen & wassen

Kleur (Diacolor*
& wassen

700 gr.

7
98
1

98

69 Pere Nobert,
700 gr.

32,50
Zutphcnsewcg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

knippen & wassen
& Kleur (Diaco •)
knippen & wassen
& Animatie

beenhamsalade,

98

80,-

27,50

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORD

•T

BURG. GALLEESTR
POSTBUS 83
7250"

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)
1

Toeslag blowen

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Gel & Lak

gratis

Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21

Vorden

g (0575) 55 12 15

HOPH
VICUX
£7* VAN 2495
VOO* 2095
10MCKS

Monuta V

kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Huis Di Voorst in F.ctde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•" huwelijksplechiightid
•" recepties en (bruilofts)party's
•• produktpresentaties
*" vergaderingen en congressen
*• besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorstpuniversal.nl
www.huisdevoorst.nl

COÜfJW
BfSSEN
17* VAN 2095
VOOK 1795
-f 10 KOCKS

WHISKY
70CL VAN 2395
VOOK 1995
+ 10KOCKS

• CCK heeft genoeg hout
voor het paasvuur 1999. Het
terrein is nu afgesloten. Iedereen bedankt
• Te koop gevraagd: zomer/vakantiehuis in Vorden
of directe omgeving. Brieven
onder nr. V 49-1 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

FNV
BELASTINGSERVICE
op woensdag 3 maart
en 24 maart
zijn er weer onze
belastinginvulavonden
in het Dorpscentrum.
Tel. (0575) 55 67 75

VAN 2595
VOOK2195
i- 10 XOCKS

CA8AUWO
70CL VAN 2495
VOO* 2095

slijterij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys

ISUPERDE BOER
AITIJD op zo
HET BE$TE
" "**"

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13
Aanbiedingen geldig tot en met 27 februari 1999

VAN 2*95
VOOR 2095
10 XOCKS
Onze openingstijden:
ma t/m do 8.30 tot 20.00

vr 8.30 tot 21.00 za 8.30 tot 17.00
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ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE

Uitoefening van het kiesrecht door personen die in dienstbetrekking zijn
Op grond van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem in dienstbetrekking is, gelegenheid krijgt om aan
de verkiezing deel te nemen, voor zover hij dat niet buiten de vastgestelde werkuren
kan doen. De werkgever die de deze verplichting niet nakomt kan gestraft worden
met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of een geldboete van de tweede categorie.
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ANDAAT VOOR DIRECTEUR GEMEENTELIJKE

e:

i

|

'wöeitö0g':yav: Ï3.30M 17.30itiur,
dondert vm 13,30 tot ÏZMmir:

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 6,
lid 4.3) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Noord" voor het
bouwen van een woning op het perceel Holtmaet 5 te Vorden. De vrijstelling maakt
het mogelijk om een dakhelling van minder dan 45° toe te passen.

KREDIETBANK

VOOR SCHULDSANERING

Burgemeester en wethouders hebben de directeur van de intergemeentelijke kredietbank Deventer mandaat gegeven voor het afgeven van de verklaring als bedoeld in artikel 285 lid l sub e van de wet schuldsanering natuurlijke personen.
OLOP ACTIVITEITEN ROND
IN GELDERLAND

OUWEN WONING HOLTMAET 5

STATEN

STATENVERKIEZINGEN

Woensdag 3 maart a.s. gaan de stembureaus open voor de verkiezingen voor Provincia
Ie Staten. Inwoners van alle provincies kiezen dan de vertegenwoordigers voor hun eigen provinciale parlement. In Gelderland bestaan Provinciale Staten uit 75 personen; mannen en vrouwen uit alle delen van de provincie die samen het algemeen bestuur van de provincie vormen. Zij nemen beslissingen over allerlei zaken zoals de
verdeling van de ruimte, openbaar vervoer, jeugdzorg en werkgelegenheid. Besluiten
die iedereen in Gelderland aangaan.

Activiteiten
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag In de aanloop naar de verkiezingen organiseren de 12 provincies een reeks van activi18 februari 1999, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-se- teiten. Naast de gezamenlijke projecten zijn er ook een aantal specifiek Gelderse acticretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belang- viteiten. Gelderland maakt daarbij veel gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe
hebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en media bieden.
wethouders kenbaar maken.
Internetsite
De provincies hebben vanaf deze week een speciale verkiezingssite op Internet
(www.provincies.nl. Naast a^rlci informatie over de provincie en de statenverkiezinITBREIDEN WONING BRINKERHOF 107
gen bevat deze site ook eed^pi. stemwijzer, waarmee bezoekers aan de hand van een
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 8, aantal stellingen kunnen toetsen naar welke partij hun voorkeur uitgaat. Degenen
lid 7 sub d) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West & Zuid die zelf geen internetaansluiting hebben, kunnen terecht in 23 Gelderse bibliothe
ken, waar gratis de provinciesite kan worden bekeken. Als aanmoediging verloot de
1992" voor het uitbreiden van een woning op het perceel Brinkerhof 107 te Vorden.
provincie onder hen 5 Internet abonnementen. Voor niet-internetbezitters is er in de
De vrijstelling maakt het mogelijk om een serre te bouwei „aan de kant van de vorm van een "organizer" ega alternatieve prijs. Van de stemwijzer zijn overigens ook
diskettes verkrijgbaar en v^^de vergelijking van de politieke standpunten is een paRondweg.
i
pieren versie beschikbaar.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
18 februari 1999, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-se- Open Huis
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belang- Op zaterdag 20 februari tussen 10.00 en 16.00 uur houden alle provincies Open Huis.
hebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en In het Gelderse provinciehuis aan de Markt in Arnhem zijn er stands, tentoonstellingen, demonstraties, muziek, een politieke markt en allerlei activiteiten voor kindewethouders kenbaar maken.
ren. Op die manier krijgen inwoners een goed beeld van de zaken waarmee de provincie zich bezighoudt. Het openbaar vervoer van en naar het Gelderse provinciehuis
is die dag gratis! Iedereen die zijn trein- of buskaartje (vanuit elke plaats in
OUWAANVRAAG
Gelderland) inlevert bij de stand van Verkeer en Vervoer, krijgt de kosten ervan vergoed! Dat geldt ook voor bezoekers die gebruik maken van het Transferium in
datum ontvangst
plaats
aanvrager
inhoud
Arnhem-Zuid.
0902-99
Almenseweg 17
W.H. Wilgenhof
bouwen bergruimte
Deze bouwaan vraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
ERGUNNINGEN

sloopvergunningen
plaats
aanvrager
Lankhorsterstraat H.G.T. Arends
16, Wichmond
kapvergunningen
aanvrager
plaats
Schuttestraat,
Stichting
t.h.v. huisnr. 7
Het Geldersch
Landschap
Hackforterweg 33, R.G. Krijt
Wichmond
Rommelderdijk
HA Eggink
landgoed KampFJ. de Zee
huizen,
sectie B, nr. 2288
sectie B, nr. 1953
overige vergunningen
plaats
aanvrager
Vorden
L. ten Veen

inhoud
slopen boerderij en diverse schuren

inhoud
vellen 3 beuken en
l berk

herplantplicht

vellen 25 fijnsparren
vellen 2 berken en l eik
vellen 3 amerikaanse
eiken

Film
De TROS heeft een film gemaakt over het werk van de Nederlandse provincies. De uitzending is op vrijdag 26 februari van 18.57 uur tot 19.35 uur op Nederland 2.
Scholierenverkiezingen
Nieuw en uniek in Nederland is dat op l maart - twee dagen voor de echte verkiezingen - in Gelderland digitale scholierenverkiezingen worden georganiseerd. Via het
Internet wordt op 17 scholen gestemd, door in totaal 2.000 leerlingen. De uitslag
wordt dezelfde avond nog bekend gemaakt, onder ander via TV Gelderland.
Omroep Gelderland
Omroep Gelderland zal via radio en tv veel aandacht aan de verkiezingen en aan het
provinciale beleid besteden. In vier thema-uitzendingen zal de regionale omroep ingaan op ruimtelijke ordening (24/2), mobiliteit/openbaar vervoer (25/2), jeugdbeleid
(26/2) en economie/werkgelegenheid (1/3). De tv zendt tussen 18.00 en 22.00 uur eerst
een reportage uit. Tussen 22.00 en 23.00 uur is er een live-uitzending met een discussie tussen gasten en provinciale politici. In de Omroepkrant van februari geeft de provincie nog meer informatie over de verkiezingen.

dunnen 1,5 ha grove den

Verkiezingsavond
Als op de verkiezingsavond van 3 maart de stembureaus sluiten, opent het Gelderse
provinciehuis haar deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitslagen van de
verkiezingen. Behalve de uitslagen, is er de liveuitzending van Omroep Gelderland
met interviews, debatten en muziek.

inhoud
verkoop oliebollen van l t/m 31 december
1999

Informatiemateriaal over de statenverkiezingen (waar onder de stemwijzer en de programmavergelijking)is verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling Communicatie van de provincie Gelderland, tel. (026) 359 90 00 ,
e-mail secr.com.bd@prv.gelderland.nl

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...

KANDIDATENLIJSTEN voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale staten van de Provincie Gelderland kieskring Arnhem op woensdag 3 maart
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Mevrouw M. Aartsen-den Harder (CDA) uit Vorden 18e op lijst voor Provinciale Statenverkiezingen:

Provinciale zetel in beeld voor oud-wethouder
Na 17 jaar in de gemeentepolitiek te
hebben gezeten, bestaat de kans dat
mevrouw M. Aartsen-den Harder na 3
maart de gemeenteraad van Vorden
verlaat. De oud-wethouder staat namelijk voor het CDA op een 18e plaats
voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. De christen-democraten hebben in Gelderland op dit moment 19 zetels. "Het is wel een beetje
een wiebelplek", constateert mevrouw Aartsen. "Landelijk gezien
hebben we de laatste jaren wat tegenvallers gehad, maar ik heb het gevoel
dat het CDA weer in de lift zit. Van de
andere kant moet je de statenverkiezingen ook niet afzetten tegen de landelijke verkiezingen. Ik denk dat je
het meer moet vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen van vorig
jaar. En daar deden we het lang niet
slecht. Het CDA was in Gelderland
zelfs de grootste partij. Als die trend
zich doorzet dan zit het wel goed en
komen we bij de verkiezingen van 3
maart zo rond de twintig zetels uit",
aldus mevrouw Aartsen (52).
"Ik zie de Provinciale Staten als een nieuwe uitdaging. Vier jaar geleden heeft het
CDA in Vorden me ook gewaagd om me
kandidaat te stellen voor de Provinciale
Statenverkiezingen, maar daar heb ik
toen 'nee' op gezegd. Ik was toen net
weer wethouder en ik vond dat ik het
niet kon maken om tussentijds te vertrekken. Dat zou kiezersbedrog zijn. De
mensen stellen vertrouwen in je en dan
moet je ook die vier jaar afmaken. Zeker
als wethouder. Ditmaal vind ik de situatie wat anders. Ik ben nu geen wethouder meer maar gewoon raadslid. En dat
verandert de zaak."
"In de Provinciale Staten is er behoefte
aan mensen die het gebied kennen. En
dat is voor mij eigenlijk ook de belangrijkste reden geweest om 'ja' te zeggen. Ik
vind dat deze regio goed vertenwoordigd
moet zijn in Arnhem. Ik wil mij vooral
gaan inzetten voor het landelijke gebied.
Ik wil niet zeggen dat de agrarische sector een ondergeschoven kindje is in Arnhem, maar af en toe verliezen de provinciale politici wel eens een beetje uit het
oog hoe de werkelijke situatie hier is. De
problematiek in de agrarische sector valt
in mijn ogen niet alleen te vergoeden
met geld. Je moet ook naar de mens achter die agrariër kijken. Als een boer ter
compensatie voor bijvoorbeeld het inkrimpen van zijn varkensstapel van de
overheid een flinke financiële vergoeding krijgt maar zelf helemaal in de vernieling zit, dan ben je als samenleving
niet goed bezig. Ik vind dat daar toch wat
meer nuancering in moet komen. Verder
wil ik me heel duidelijk bezig gaan hou-

tiek bedrijven ondanks alles toch een
open en eerlijke zaak moet blijven. En
daar blijf ik ook in de provincie voor
staan."
"Het provinciaal bestuur heeft in het verleden volgens mij veel te lang in Arnhem
gezeten en zich te weinig verdiept wat er
in de provincie aan de hand is. De laatste
twee jaar komt daar wat verandering in
en gaan de provinciale politici meer de
provincie in om te zien wat er nu werke
lijk aan de hand is. Ik ben alleen van me
ning dat ze dat nog veel sterker moeten
doen."
"De afgelopen driekwart jaar heb ik als
lastig ervaren. Als oud-wethouder heb ik
me heel sterk voorgenomen om mijn opvolger niet voortdurend voor de voeten
te lopen met mijn kennis en ervaring.
Maar dat is niet altijd even makkelijk.
Want er ontstaat toch een soort van
spanningsveld. Kijk, ik ben door de mensen gekozen als gemeenteraadslid en de
kiezers hebben daarbij een bepaald verwachtingspatroon. Verder is het natuurlijk zo dat ik als gemeenteraadslid ook
graag mijn eigen keuzes en politieke
denkbeelden kwijt wil in de raad. Ik zit
dus wat dat betreft in een lastig pakket.
Ik heb - nadat wij de oppositiebanken terecht kwamen - er bewust voor gekozen
om niet weg te lopen. Dat zou kiezersbedrog zijn. Ik loop er verder ook niet voor
weg om - als dat nodig is - een stevige discussie met het nieuwe college aan te
gaan. Dat ben ik verplicht aan de kiezer."

den met de zorg. Dat is ook een beleidsterrein dat de nodige aandacht verdient."
"Als provinciaal bestuurder heb je het
niet altijd even makkelijk. Want hoe je
het ook went of keert, je hebt toch te maken met een heleboel regeltjes en wetten
die Den Haag je oplegt. Maar dat betekent niet dat we alles wat Den Haag zegt
zomaar moeten slikken. Neem bijvoorbeeeld de woningbouw. Als CDA blijven
we ons er voor inzetten dat een dorp in
ieder geval nog voor z'n eigen bevolking
kan bouwen."

"De Provinciale Statenverkiezingen van 3
maart leven helemaal niet. Dat vind ik
een zorgelijke ontwikkeling. En ik heb
het gevoel dat het steeds erger wordt. Bij
de gemeenteraadsverkiezingen gaat het
meestal nog wel, maar hoe verder de politiek van de mensen afstaat hoe groter
de desinteresse. En zaken als de bijlmerenquête en het geknoei in Brussel met de
Europese subsidies zorgen er natuurlijk
ook niet voor dat de burger weer vertrouwen krijgt in de politiek. Wat dat betreft heb ik hier in Vorden altijd geprobeerd om werkelijk iedereen recht in de
ogen te kunnen kijken. Ik vind dat poli-

"Als ik in de Provinciale Staten terecht
kom, dan stop ik als raadslid. Binnen het
CDA is het niet mogelijk om beide functies te combineren. En dat zou ik ook
niet willen. Ik ben ervan overtuigd dat
onze fractie sterk genoeg is om mijn vertrek op te vangen. Het CDA in Vorden
heeft een heel brede steunfractie die
goed op de hoogte is van het reilen en
zeilen binnen Vorden. We hebben het er
nog niet officieel over gehad, maar ik
verwacht dat Jan Klein Lenderink - de
nummer 6 op de lijst - bij mijn vertrek
doorschuift naar de raad. Hij vervangt
ons nu ook al als wij een keer niet kunnen. Verder denk ik dat het voor de partij ook niet verkeerd is als er weer nieuw
bloed in de raad komt. Mocht ik niet in
de raad terecht koemn, dan ga ik gewoon
onverdroten verder. Het is dus niet zo dat
ik me de afgelopen driekwart jaar al hè
lemaal gefocust heb op een zetel in Arnhem. Nee, je moet jezelf wat dat betreft
niet rijker rekenen dan dat je bent. Dus
mocht de verkiezingsuitslag tegenvallen
dan blijf ik gewoon als gemeenteraadslid
en kunt u nog wel een paar stevige discussies van mij verwachten met het huidige college".

Uw mening is toch ook van belang?
Er zijn al heel wat enquêteformulieren ingeleverd dus
we komen op gang. Maar eigenlijk zijn er nog niet
genoeg. Daarom een vriendelijk maar dringend
verzoek: geef uw mening alsnog zodat het boek
een boek over Vorden op
'Vorden '99' inderdaad een boek wordt dat laat zien
de grens van twee eeuwen
hoe we in het laatste jaar van dit millennium in
Vorden leven en wonen en over allerlei dingen denken. Haal dus nog even een formulier bij de
bibliotheek (of bestel het tel. onder nummer 55 19 28) en lever het (desgewenst anoniem) in. U
dingt dan bovendien mee naar een van de tien gratis ex. die na verschijnen rond 1 september a.s.
worden verloot onder de inzenders van het formulier.
Ook de inzending van bijdragen van Vordenaren voor opname in het boek begint op gang te komen.
Gedichten, artikelen, recente foto's van Vorden, tekeningen en schilderijen van Vordense plekjes zijn hartelijk welkom. Wilt u ze inleveren bij de
Openbare Bibliotheek? U ontvangt ze op verzoek na eventuele opname
weer retour.
Redactie

organiseert een

KLAVERJASEN JOKERAVOND
donderdag
18 februari
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

OPEN CASINO
AVOND
voor kleinere groepen, alleen op reservering.
DATUM:
27 FEBRUARI EN 24 APRIL 1999
UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje
• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.
PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Dl VAKMAN

Met betoog

op KM"1

DRUKKERIJ

WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

BARGNDSEN

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

Zutphenseweg 15 • Vorden • Tel. (0575) 55 21 59

è contant + RDW-vrijwarfaig

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

Reparatie van wasautomaten
drogers, koelkasten.

„k

sar*

SNELLER KAN NIET

In verband met reorganisatie
kortingen tot wel

W.A.S. Zutphen

Er is veel talent in Vorden
De redactie van "Vorden '99', het boek
over onze gemeente in het laatste
jaar van dit millennium, werd deze
week verrast door een tweetal reacties.
Een Vordense dichter zond een aantal ge
dichten in voor publikatie in het boek.
Het zijn vooral haiku's, gevoelige drieregelige Japanse gedichtjes over onderwerpen die te maken hebben met de natuur
op een van de landgoederen van Vorden.
Tevens reageerde een kunstenares van re
spectabele leeftijd die in onze gemeente
woont en enkele werkstukken over
Vordense onderwerpen beschikbaar stel-

de. Verder werden telefonisch reeds enkele exemplaren van het boek besteld
hoewel de inschrijving tegen voorinte
kenprijs pas op l april begint.
Wat nog iet^arder zou kunnen lopen is
de inzendil^van enquêteformulieren
die op 2 februari in Contact zijn opgenomen. Overdrukken van deze formulieren
zijn nog verkrijgbaar bij de Openbare
Bibliotheek of kunnen telefonisch worden aangeMgagd onder nr. 551928.
Onder de ^^nders van deze enquête
worden na verschijnen van het boek tien
gratis exemplaren verloot. De enquête
kan desgewenst anoniem worden inge
vuld.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Februari Toppers Oh
AH Rundertartaar
kilo van 17,90 voor

9,90

AH Varkensrollade
100 gram van 2,69

1,69

AH Magere rookworst

dementi na
mandarijnen
Pepsi cola,
Slsisinas
3 |essen naar eu2e
of 7-Uo *
^

2,50 korting

Goudappeltje

, -van ,

3 halen 2 betalen

3 halen 2 betalen

BROODAANBIEDINGEN
Elke maandag -^ bruine bollen
6 + 2 GRATIS
Elke dinsdag -» witte bollen
6 + 2 GRATIS
Elke woensdag -> krentenbollen
6 + 2 GRATIS
Elke dag -» elk tweede brood
voor 1/2 GELD

Ook dat
is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo tel.: 0575-46 12 05

Bijeenkomst gemeenten Vorden, Warnsveld en Zutphen en GLTO over energie- en waterscan bij melkveehouderijen.

Energie besparen op melkveebedrijf loont
Er valt voor veel melkveehouders nog
veel geld te verdienen door energieen water te besparen. Dit blijkt uit de
Energie- & Waterscan Melkveehouderij van Nederlands Energie Adviesbureau B.V. (NEA). De besparing kan oplopen tot f 10.000,-. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van GLTO Vorden, Warnsveld en Zutphen en de gemeenten Vorden, Warnsveld en
Zutphen op 22 februari zal de Energie- & Waterscan Melkveehouderij
worden geïntroduceerd aan de hand
van de scan die werd gemaakt bij veehouder Hendrik Maalderink uit
Warnsveld. Deze bijeenkomst heeft
plaats in het Dorpscentrum in Vorden.
De Energie- & Waterscan Melkveehouderij is een doorlichting van de energie- en
waterhuishouding in zowel het melkveebedrijf als de woning. Ook een aanwezige tweede tak wordt meegenomen in de
scan. De scan geeft de besparingsmoge
lijkheden voor energie en water aan. In
1998 is de Energie & Waterscan beproefd
op ruim 150 melkveebedrijven in de Achterhoek. Gemiddeld kon f 3.100,- worden bespaard op het melkveebedrijf.
Slechts 3 procent van de deelnemende
bedrijven bleek minder dan f 1.000,- per
jaar te kunnen besparen op het energieen watergebruik. Het Nederlands Energie Adviesbureau B.V. (NEA) voert de
scans uit. Tijdens het project kunnen vijfhonderd melkveehouders de scan tegen
het gereduceerde tarief van f315,- laten
uitvoeren. Normaal kost de scan f 1.350,-, maar door een bijdrage van LAMI, de
provincie Gelderland en NUON is de prijs
sterk gereduceerd. Men betaalt zelfs hè
lemaal niets, wanneer blijkt dat jaarlijks
minder dan f315,- kan worden bespaard.
De investering in de scan verdient zich
dus altijd binnen maximaal één jaar te
rug.
De scan start met een rondgang door het
bedrijf. "Het bijzondere van ons bedrijfis

Kwestie asielzoekers
blijft op agenda bij
Kranenburgs Belang
Kranenburgs Belang hield op 8 februari
haar jaarvergadering bij Gasterij Schoe
naker. Voorzitter J. Lucassen kon een re
delijk aantal leden welkom heten. Allereerst blikte Lucassen terug op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen
jaar in Kranenburg: de bouw van de
nieuwe gymzaal, de reconstructie van de
Ruurloseweg, het fietspad KranenburgRuurlo en de nieuwe bestemming van
het klooster.
Bij de bestuursverkiezingen was de heer
B. Gosselink aftredend en herkiesbaar.
W. Roelvink stelde zich niet opnieuw
kandidaat. Hij werd door de voorzitter
bedankt voor zijn grote inzegen de vele
werkzaamheden die hij heeft verricht
voor Kranenburgs Belang. Als blijk van
dank kreeg Roelvink een cadeaubon aangeboden. Als nieuw bestuurslid werd de
heer R. Cornegoor gekozen.
Vervolgens ging de heer Lucassen in op
de nieuwe bestemming van het klooster.
"Toen ons in juni werd verteld dat het
klooster opvang zou bieden aan 80 asielzoekers werden wij erg bezorgd over zo'n
groot aantal. Wij hebben toen een handtekeningenactie gehouden onder de Kranenburgse bevolking waar duidelijk
werd gesteld dat wij niet tegen asielzoe
kers zijn, maar wel tegen zo'n groot aantal. 98 procent van de Kranenburgers ondertekende de lijst en was het dus met
onze stelling eens", aldus de heer Lucassen.
Het bestuur van Kranenburgs Belang is
daarna veel met de gemeente, projectontwikkelaar Wolborgh en het COAin
gesprek geweest en heeft brieven ge
stuurd naar allerlei instanties zoals de
staatssecretaris van Volksgezondheid en

dat wij twee meters voor gas, water en
licht hebben", meldt Hendrik Maalde
rink gelijk bij de start. "Aan deze kant
van de Lochemseweg wonen we en houden we al het jongvee. Aan de andere
kant van de weg houden we onze 90
melkkoeien. (Daar is ook een woning,
maar die is verhuurd. Roei Gerrits van
NEA reageert: Ook deze situatie kunnen
we goed in beeld krijgen We maken ge
woon twee scans).
Tijdens de rondgang blijkt dat al van alles is gedaan om kosten te besparen. Zo
zijn de meest energiebesparende maatregelen al doorgevoerd. Bij het bezoek
aan de melkstal blijken reeds een warmteterugwininstallatie en een voorkoeler
aanwezig te zijn. 'Vroeger hadden we een
energievretende installatie. We vonden
de kosten voor energie veel te hoog en
hebben toen gezocht naar de meest economische installatie. Het resultaat is een
combinatie van een voorkoeler en een
warmteterugwininstallatie. Het systeem
is zo afgesteld dat we ruim voldoende
warmte uit de melk kunnen winnen om
de melkinstallatie met warm water te
reinigen. Het deel van het warme water
dat niet nodig is voor de reiniging, gaat
naar de koeien". Gerrits constateert dat
het inderdaad een zeer energiezuinige
installatie is. "Hier valt niets meer te be
sparen op elektra. Wel kan er nog water
bespaard worden. Je kunt het water van
de voorkoeler, dat nu het riool in gaat,
als drinkwater voor de koeien gebruiken.
Tijdens de rondgang door het bedrijf noteert de NEA-adviseur alle apparatuur
die aanwezig is. Samen met Maalderink
maakt hij een inschatting van de tijd die
de apparatuur in werking is en hoelang
de lampen brandjk Nadat het hele be
drijf doorlopen is^worden alle gegevens
in de computer ingevoerd. "Hiermee verkrijgen we inzicht in de energiestromen
op het bedrijf, aldus Gerrits.
Nadat het jaarverbruik van de afgelopen
jaren is ingevoer^^ordt de woning onde staatssecretaris van Justitie en de
Commissaris van de Koningin in Gelderland. Ook bracht voorzitter Lucassen samen met wethouder Boogaard een be
zoek aan het provinciehuis in Arnhem
waar ze een persoonlijk onderhoud hadden met Commissaris van de Koningin
Kamminga.
"Dit alles leverde niets op. Wij kregen het
gevoel dat niemand naar ons luisterde of
iets deed", aldus de heer Lucassen. "In
september hebben wij een advocaat onze
problemen voorgelegd. Hij zou voor ons
uitzoeken of de bestemming van maximaal tien bejaarde kloosterlingen die
sinds 1977 op het klooster zit in overeenstemming is met een bewoning van 80
asielzoekers of andere grote groepen. In
een kort geding op 19 januari sprak de
Zutphense bestuursrechter uit dat voorlopig niets de opvang van 80 personen in
de weg staat. Maar wij blijven nog met de
advocaat in overleg".

Oud vorden
De dia-lezing, georganiseerd door de
oudheidkundige vereniging 'Oud-Vorden' vorige week woensdag in zaal de
Herberg, stond in het teken van het
vervoer. Gastspreker was de heer Ten
Katen uit Doesburg die het reilen en
zeilen van de Gelderse Tramwegen
(GTW) behandelde. Aan de hand van
tal van dia's konden de aanwezigen volop genieten van de beelden van trams
en bussen die genoemde maatschappij
in de loop der jaren zoal in gebruik
had.
Speciale aandacht kreeg de schipbrug
bij Doesburg waarvan je nooit wist hoe
lang je er voor moest wachten. De
geestdriftige spreker zorgde er voor dat
de vele aanwezigen waar voor hun geld
kregen.

der de loep genomen. Geïnventariseerd
wordt welke apparatuur in huis is. 'We
maken eerst een energiebalans van het
huishouden om te kunnen berekenen
hoeveel energie er in het bedrijf wordt
gebruikt", vertelt Gerrits. 'Voor de meeste bedrijven geldt dat zowel het woonhuis als het bedrijf op dezelfde meter
voor gas, water en elektra zijn aangesloten. Als we weten hoeveel energie in de
woning wordt gebruikt, weten we gelijk
hoe hoog het gebruik in het bedrijfis. Ge
lijktijdig geven we ook de bezuinigingsmogelij kneden in de woning aan, want
daar valt ook nog vaak wat te besparen".
Maar ook dit blijkt bij de familie Maalde
rink nauwelijks het geval. Er zijn al verschillende isolatiemaatregelen getroffen. "Met energiezuinige lampen valt ook
nog wat te besparen", constateert Gerrits.
"Een energiezuinige lamp verdient zich
in principe terug bij alle lampen die
meer dan een halfuur per dag branden.
De hogere prijs wordt gecompenseerd
door de langere brandduur. De energie
besparing bedraagt zo'n 80 procent ten
opzichte van de traditionele gloeilamp.
Door energiezuinige lampen toe te passen kun je in deze woning nog ongeveer
f120,- per jaar besparen".
Nadat het woonhuis onder de loep is ge
nomen, heeft de familie Maalderink een
goed beeld van de hoeveelheid energie
en water die ze in het huishouden ge
bruiken. Vervolgens wordt een balans ge
maakt van het melkveebedrijf. Dit ge
beurt aan de hand van de bedrij fsgege
vens, zoals aantal stuks vee, type melkstal en aanwezige apparatuur.
Uit de berekening blijkt dat de huidige
installatie met warmteterugwinning
ruim 8.000 kWh per jaai^Éspaart aan
energie. "Dat is een besparing van zo'n f
2.000,- per jaar", becijfert Gerrits.
"Warmteterugwinning is voor veel be
drijven een interessante optie. Voor de
houdbaarheid moet de melk van 37 graden Celsius worden ter^^ekoeld tot

Workshop
Zaterdag 20 februari komt mode-ontwerpster Renate Kreuzer naar de galerie
Agnes Raben omdaar belangstellenden
de techniek van het vilten te leren om
vervolgens te leren hoe je bijvoorbeeld
van vilt hoeden kunt maken.

DA
FEBRUARI

Iedere dag:
SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie
17 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
17 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
17 HVG Wichmond Creatieve avond
17 Welfare Handwerkmiddag Wehme
17 HVG Dorp Vorden - Staringinstituut
18 HVG Wildenborch Mevr. Wendrich
lezing
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 PCOB mevr. Hiddink voordrachten
20 St. Klein Axen, Gonneke Haaksma
22 Damesclub Medler, eigen leden
22 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
23 NCVB Vorden Jaarvergadering en
spelavond
24 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
24 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
26 ANBO bijeenkomst voor leden + ove
rige belangstellenden in Dorpscentrum dialezing door Vereniging
voor Natuur en Milieu-educatie
28 Vorden zingt' in de Dorpskerk

zo'n 4 graden. Een warmteterugwininstallatie gebruikt deze warmte uit de
melk om water op te warmen tot 55 graden Celsius. Bij een normale koelinstallatie gaat deze energie verloren. Met een
warmteterugwininstallatie kun je de
energiekosten voor het verwarmen van
het reinigingswater terugbrengen. Daar
staan echter wel investeringen tegenover.
Op bedrijven waar de investering interessant lijkt, rekenen we ook uit hoeveel er
te besparen valt op de exploitatiekosten.
Hierbij wordt rekening gehouden met
energiekosten, onderhoud, afschrijving
en rente. Tevens rekenen we het effect
van fiscale regelingen en subsidies uit. In
twijfelgevallen kunnen deze regelingen
een installatie toch aantrekkelijk maken,
doordat de terugverdientijd korter wordt
dan 5 j aar".
Hendrik Maalderink is tevreden over de
Energie & Waterscan. "De scan heeft be
vestigd dat we de afgelopen jaren goed
bezig zijn geweest. Toch heb ik weer het
een en ander opgestoken waar we ons
voordeel mee kunnen doen. Het is goed
dat een ander eens naar je bedrijf kijkt.
Zelf denk je niet altijd na bij je dagelijkse energiegebruik. Als er iets van de re
kening af kan, is dat altijd interessant in
deze tijd van kostenprijsverlaging".
Daar is Gerrits het roerend mee eens.
"Wij komen niet met mooie verhalen
over het milieu. Ook komen we niet met
een opgeheven vinger, zo van "dit doe je
verkeerd of dat moet zo". Wij willen aangeven hoe energie en water kan worden
bespaard. Beide kosten geld en op veel be
drijven kan de rekening best iets lager.
Dit is een besparing voor de deelnemer,
maar ook het milieu heeft er baat bij. Er
is dus sprake van een win-winsituatie. De
besparing wordt alleen nog maar groter,
wanneer je weet dat per l januari jongstleden de ecotax (= een milieuheffing op
energie) weer is verhoogd met 2 cent per
kWh en 6,5 cent per kubieke meter gas.
Daarnaast is water nu belast met 17,5
procent btw in plaats van 6".

Verwerpingsavond
Medlertol op
vrijdag 26 februari
Vrijdag 26 februari houdt de Oranjecommissie Medlertol haar jaarlijkse 'verwerpingsavond'. Tijdens deze avond kan
men een gokje wagen bij het Rad van
Avontuur en zich uitleven met spijkerslaan en schijfschieten. Verder zijn er tal
van oud- Hollandse spelen.
Er zijn met deze traditionele spelletjes
leuke prijzen te winnen zoals zuivelmanden, krentebroden, koeken en vele
'meters' worst. De avond vindt plaats
in de zaal van café restaurant 't Wapen
van 't Medler en is voor iedereen toe
gankelijk.

Op vrijdag 26 februari wordt het fietspad Kranenburg-Ruurlo door gedeputeerde De Bondt van Verkeer en Vervoer geopend.
De openingshandeling vindt plaats
door het maken van een fietstocht
over het nieuw aangelegde fietspad
van Ruurlo naar Kranenburg. De
tocht start bij het gemeentehuis van
Ruurlo Huize Ruurlo, Vordenseweg 2.
Met het openen van het fietspad zijn
de werkzaamheden in Kranenburg
nog niet afgerond. In Kranenburg
wordt nog steeds gewerkt aan de provinciale weg met als doel deze weg
veiliger te maken voor de voetganger
en fietser. De aandacht voor vrijliggende fietspaden langs provinciale
wegen en de leefbaarheid van be
bouwde kommen hebben prioriteit in
het Provinciaal Verkeers en Vervoerplan ()WP),
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Het ministerie van Landbouw heeft goedkeuring verleend aan
het jaarprogramma 1999 van het Waardevol Cultuurlandschap
De Graafschap. Dat betekent dat de plannen van de stuurgroep
kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden: groen licht voor
activiteiten als agrarisch natuurbeheer, aanleg van ruiterpaden en
restauratie van cultuurhistorische objecten. De stuurgroep van het
WCL heeft verheugd gereageerd op de toezegging van Den Haag.

Groen licht

voor WCL-plan 1999

D

e stuurgroep met daarin alle
betrokken overheden en belangenorganisaties maakt elk jaar een
jaarprogramma. In dat programma
wordt aangegeven in welke richting
de activiteiten zich zullen ontwikkelen. Dat wordt uitgewerkt in een
groot aantal projecten. Die projecten zijn vaak bedacht door bewoners en groepen uit het gebied.
Doel van het WCL is het landschap
in De Graafschap waardevol te
houden zodat ook het nageslacht er
nog van kan genieten. Het is eveneens de bedoeling om de sociaaleconomische positie van de plattelandsbewoners te verbeteren. De
meeste projecten hebben deze tweeledige doelstelling.

Extra projecten
In zijn jongste vergadering heeft de
stuurgroep nog een aantal extra
projecten goedgekeurd voor dit
jaar. Zo gaat een groep veehouders
de verdroging bestrijden door middel van waterbesparende maatregelen. Ook komt er geld beschikbaar
voor uitvoering van een plan om

Den Haag akkoord
met plannen
van stuurgroep
voor dit jaar

meer toeristen te trekken naar de
dikste eik van Nederland, de Dikke
Boom in Laren. De bestaande
wandelroute wordt verbeterd en er
worden bankjes en informatiepanelen geplaatst (zie ook elders in
deze krant).
^^
Daarnaast is de stuurgr^ponder
voorwaarden akkoord gegaan met
het idee om op een aantal agrarische bedrijven natuurplannen te
maken. Het effect hiervan is dat de
leefmogelijkheden vooi^Bren en
planten worden verbeterd. De
stuurgroep is ook positief over het
plan om in Zutphen met een biologische markt te beginnen. Het
gemeentebestuur van Zutphen
heeft hiervoor overigens nog geen
definitief besluit genomen.

Bomen over bomen
Bomen zijn prachtig, nuttig, maar
ook kwetsbaar. Daarom moeten
ze met respect worden behandeld. Met die boodschap voor
ogen heeft de vereniging Bomenbelang Vorden in samenwerking
met het Centrum voor Natuur en
Milieueducatie in Winterswijk een
fototentoonstelling Bomen over
Bomen gemaakt.

Versoepelen
De zeven gemeenten in De
Graafschap zijn in overleg met de
provincie Gelderland om de regels
die gelden voor aanpassingen van
het bestemmingsplan-buitengebied
te versoepelen. Plattelandsbewoners
die een nieuwe activiteit willen
oppakken - zij willen bijvoorbeeld
op hun boerderij beginnen met Bed
& Breakfast - moeten nu vaak erg
lang wachten voordat zij daar toestemming voor krijgen. Probleem is
dat het bestemmingsplan moet
worden gewijzigd. De bedoeling is
dat de colleges van Burgemeester en
Wethouders in het WCL-gebied
meer bevoegdheden krijgen.

Krassen
"B ijna iedereen heeft het
gedaan," luidt de toelichting bij
een van de foto's van de tentoonstelling (te zien is een boom
vol met namen). "Krassen in de
schors van een boom. Soms kom
je hele teksten tegen. Als je een
boom met respect behandelt,
kan die heel oud worden. Eén
keer een tekst in zo'n boom krassen, is niet eens zo erg. De boom
overleeft het wel. Maar als iedereen dat gaat doen, is het eigenlijk weer niet zo'n goed idee."

Succes met kavelruil

M

et vrijwillige kavelruil is vorig
jaar op diverse plekken in het
Waardevol Cultuurlandschap De
Graafschap succes geboekt.
Een belangrijke ruil vond plaats in
het gebied Katgershoek-Emsbroek
(Laren en Harfsen). Hier werd een
bedrijf van 17 hectare aangekocht,
en daarnaast nog enkele losse percelen. Via het doorschuiven van
gebouwen en door grondruil kon in

korte tijd een vrijwillige kavelruil
van 89 hectare worden gerealiseerd.
Hieraan deden 27 eigenaren mee.
De bedrijfsstructuur van acht
bedrijven is sterk verbeterd doordat
de huiskavels zijn vergroot. Voor
bijna alle deelnemers geldt dat ze
minder heen en weer hoeven te
rijden.
Uit het jaaroverzicht van de
Stichting Kavelruil Lochem en

Omgeving 1998 blijkt dat voortgang is geboekt met het onderzoek
naar de behoefte aan kavelruil in de
gebieden Vierakker, Gorsselse uiterwaarden, Nettelhorst en
Gorsselse Heide. De stichting bemoeit zich intensief met het project
Het Groote Veld. Het werkgebied
van de stichting is vorig jaar uitgebreid tot het hele WCL-gebied.

D

e tentoonstelling reist deze
meiden door De Graafschap.
De flB&eling is dat de fototentoonstelling - met de bijbehorende
lesbrief, posters en materialen vooral wordt gebruikt op scholen.
Afgelooen januari hebben de foto's
geh^^n in de Christelijke Prins
Clausschool in Zutphen.
Leerkracht Renesta Stil, zij staat
voor groep 7 van de basisschool,
had het team enthousiast gemaakt
voor de tentoonstelling. Zij spreekt
over een goed gekozen combinatie
van foto's en opdrachten. "Er liggen bijvoorbeeld klompen in diverse stadia van ontwikkeling. De
kinderen moeten ze op volgorde
leggen. Dat vinden ze leuk. Ergens
anders zien ze allerlei plankjes hout.
Zo leren ze dat er verschillen zijn.
Er ligt ook een dwarsdoorsnede van
een boom. Daar moeten ze de jaarringen tellen. Zo zie je hoe oud de
boom was, leuk en leerzaam" aldus

Kinderen van de
Prins Clausschool
in Zutphen voeren
een opdracht uit
in het kader van
de bomententoonstelting.

Renesta Stil.
De tentoonstelling is gefinancierd
door het Waardevol
Cultuurlandschap De Graafschap.
De foto's zijn gemaakt door natuurfotograaf Job Teeuwen.
Vereniging Bomenbelang Vorden
zet zich in voor het behoud van het
landschap, in het bijzonder oude
bomen. De nadruk ligt hierbij op
mooie alleenstaande bomen, indrukwekkende groepen bomen en
karakteristieke lanen. Voor behoud
en onderhoud daarvan wil de
vereniging draagvlak creëren. De
tentoonstelling Bomen over Bomen
draagt daartoe bij. Eerder heeft de
vereniging met behulp van WCLsubsidie een bomenwandeling rond
kasteel Vorden uitgezet.
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Gerrit Addink:
"Laat iedereen
maar komen,
ik heb niks te
verbergen."

De G r a a f s c h a p

Poging om varkenshouders in Vorden
te behouden
Omschakelen naar biologische varkenshouderij, naar scharrelvarkens
of een tweede tak beginnen. In het project Ontwikkeling Duurzame
Varkenshouderij wordt in samenspraak met varkenshouders uit
Vorden en omgeving gekeken naar mogelijkheden om boer te blijven.

D

Consument welkom
bij pluimveehouder
In de nabijheid van de kippenschuren moet het gaan gebeuren
Als het allemaal lukt, is het komende zomer al zover. Dan
pluimveehouder Gerrit Addink uit Eefde een expositieruimte over
de biologische land- en tuinbouw op zijn bedrijf.

V

oor de inrichting van de expositie maakt Addink gebruik van de
subsidiemogelijkheden van het
Waardevol Cultuurlandschap.
Begin februari heeft de W( ',\
stuurgroep een positief advies
gegeven over de aanvraag.
Addink is een biologische p l u i m veehouder. Zijn dieren hebben
relatief veel rui mie om te bewegen
en ze krijgen elke dag de mogelijkheid om naar buiten te gaan.
Addink heelt zesduizend kippen.
Al de eieren worden afgezet in
Duitsland. De eieren liggen daar
voor twee kwartjes in de winkel.
Op die manier behaalt hij met z i j n
kippen een redelijk inkomen.
Langs de toegangsweg tot de boerderij staat een oud huisje. Het was
vroeger de opslagplaats van de
plaatselijke bakker. Addink heeft
het pand afgelopen jaar eigenhandig opgeknapt. In de nu nog kale
ruimte kunnen fietsers en wandelaars straks informatie krijgen over •
de ontwikkeling van de biologische
land- en tuinbouw in de
Achterhoek.
Het is nog kil, maar over enkele
maanden staan er informatiepanelen langs de wand, draait in de
hoek een videoband, en op aanvraag zal Addink iets vertellen over
zijn eigen bedrijf. Natuurlijk zijn

de voorbijgangers welkom in z i j n
stallen. "Ik zet de schuren los, laat
ze maar kijken, ik heb niets te
verbergen. M i j n kippen wennen
wel aan het bezoek.
Addink is ervan overtuigd dat de
expositieruimte op zijn bedrijf

straks veel bezoekers zal trekken.
Het is een project dat hij uitvoert
in samenwerking met de Gelderse
Milieufederatie. Ook de
Gewestelijke Land- en
Tuinbouworganisatie en het
Gelders Agrarisch Jongeren
Kontakt zijn bij de verwezenlijking
van het plan betrokken. De bedoeling is dat de expositieruimte onderdeel gaat uitmaken van een ekofietsroute door De Graafschap. Op
dit moment wordt de laatste hand
aan de route gelegd.
Er zullen ook schoolklassen worden
ontvangen. Addink juicht dat toe.
Schoolkinderen zijn de consumenten van de toekomst. "Hier kunnen
ze spelenderwijs een goed beeld
krijgen van de pluimveehouderij."

e situatie in de varkenshouderij is
op dit moment slecht. Dat geldt
zeker voor een plaats als Vorden
waar de regelgeving streng is. Daar
is in 1998 het aantal bedrijven met
varkens teruggelopen van negentig
naar circa 55.
In het project Ontwikkeling
Duurzame Varkenshouderij wordt .
met gelden vanuit het Waardevol
Cultuurlandschap De Graafschap
geprobeerd de varkenshouders die
in de knel zitten perspectief voor de
toekomst te bieden. De bedoeling
is dat op korte termijn bijeenkomsten worden gehouden voor belangstellende varkenshouders. In
groepsverband worden oplossingsmogelijkheden verkend. Boeren die
hun bedrijf omschakelen, worden
begeleid. Aan het project kunnen
varkenshouders uit het hele WCLgebied meedoen.
Projectleider is Willem van
Weperen van het adviesbureau
ETC uit Leusden. Volgens Van
Weperen is de situatie in de varkenshoud^ü penibel maar zijn er
toch moUfkheden om uit de malaise te komen. Hij denkt daarbij
aan omschakeling naar andere vormen van varkenshouderij. "Een
tweede tak in een geheel andere
sector is ^Bdenkbaar.
Bijvoorbeeld agrotoerisme of zorgverlening. In een aantal gevallen
kan blijken dat niet omgeschakeld
hoefr re worden maar dat
modernisering van het bedrijf uit-

komst biedt."
Van Weperen benadrukt dat alle
mogelijkheden worden opengehouden. Hij wijst op het mogelijk positieve effect van een groepsgewijze
aanpak: "Dan kun je ook naar gezamenlijke oplossingen kijken.
Bijvoorbeeld door in te spelen op
de belangstelling voor streekeigen
producten."
Veehouder Ben Lichtenberg uit
Vorden is vanuit het bedrijfsleven
bij het project betrokken. Hij is
enthousiast over de doelstelling en
de aanpak maar zet ook een paar
kritische kanttekeningen. "Biologische varkenshouderij l i j k t een
mooie oplossing. Een aantal boeren
wil er liever vandaag dan morgen
aan beginnen. Het probleem is echter dat niemand weet welke regels
morgen voor deze sector gelden. En
wie gaat met die onzekerheid flink
investeren?"
Volgens Lichtenberg moet er iets
gebeuren om varkenshouders te
behouden in de Graafschap. Hij
wijst erop dat een aantal initiatieven
wordt genomen. De ontwikkeling
van een zogenoemd Graafschapvarken is daar één van. Verplaatsing
van bedrijven naar gebieden met
meer ontwikkelingsmogelijkheden
een tweede.
Varkens houders die belangstelling
hebben voor het project kunnen
contact opnemen met Willem van
Weperen, telefoon: 0575 - 46 41 27.

Vorderingen plan
Het Groote Veld
De Dienst Landelijk Gebied is druk bezig om agrarische bedrijven
aan te kopen in het gebied Het Groote Veld. Tot september 1998 is
Ben Lichtenberg:
"Inspelen op
belangstelling
voor streekeigen
producten."

met twee boeren overeenstemming bereikt. Dat aantal is de laatste
maanden niet toegenomen.

C

erry Bulten, projectleider in Het
Groote Veld, maakt zich niet bezorgd: "Het is de bedoeling om in
vijfjaar dertien bedrijven aan te
kopen. Met twee tot drie bedrijven
per jaar zijn we rond. Het is logisch
dat een boer de tijd neemt voordat
hij zo'n vergaand besluit neemt."
In een aantal gevallen is sprake van
bedrijfsverplaatsing. Dat betekent
dat op een andere plek grond en
gebouwen moeten worden gevonden. Ook dat kost tijd.
Volgens Bulten wordt er stevig
onderhandeld over de prijs. Zij
vindt het logisch dat de verkopers
het onderste uit de kan willen
halen. "Dat is in Het Groote Veld
niet anders dan elders in het land."

Sinds afgelopen najaar kent het
project een begeleidingscommissie.
Hierin zijn alle betrokken organisaties en overheden vertegenwoordigd. Belangrijk doel van de commissie is om de verschillende plannen die voor delen van het gebied
zijn gemaakt, op elkaar af te stemmen. Zo wordt voorkomen dat nu
maatregelen worden genomen
waarvan later blijkt dat deze niet
passen in het geheel.
Volgens de projectleider zijn de
strubbelingen tussen de georganiseerde landbouw en
Natuurmonumenten over de toekomst van het gebied achter de rug.
Bulten: "Alleen DLG koopt nu nog
grond. En die doet dat in alle openheid. Dat geeft rust in het gebied."

V

oor boeren die meer willen weten
over integraal waterbeheer worden binnenkort informatieavonden
gehouden. Dat gebeurt in samenwerking met GLTO.
Het WCL-project Integraal
Waterbeheer rich zicht op bewustwording, waterbesparing, waterhuishouding en schoner afvalwater.
Een aantal organisaties neemt deel
in het project, te weten waterschap

Rijn en IJssel, waterbedrijf
Gelderland, Agron en het
Nederlands Energie Adviesbureau.
Boeren kunnen ook actief meedoen
aan het project. In groepsverband
worden maatregelen genomen
waarbij onder meer wordt gekeken
naar de verdroging.
Meer informatie? Toon Egging, SPA,
tel: 0314 - 625 000.

Wim Korteweg is ervan overtuigd dat het uiteindelijk
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goed komt met het Waardevol Cultuurlandschap. Maar
de weg is wel erg lang. Korteweg is directeur van de
Gelderse Milieufederatie en lid van de stuurgroep. Zijn
visie op de ontwikkelingen in het WCL-gebied.

Samenwerken met voorlopers

D

Hij is met een omtrek van 7,40 meter de dikste zomereik van
Nederland. Driehonderd jaar oud en in de omgeving bij vrijwel
iedereen bekend. De dikke boom staat in Laren, niet ver van kasteel
Verwolde. Als het allemaal voorspoedig verloopt, zal de boom straks
een groot aantal bezoekers kunnen verwelkomen. Wj»t dan is het
wandelpad naar de boom verbeterd en de boom onderdeel geworden
van een regionale attractie van formaat.

D

e stuurgroep van het Waardevol
Cultuurlandschap heeft begin
februari positief besloten over de
subsidieaanvraag van de initiatiefnemer, de werkgroep Wakker
Laorne. Met dat besluit is de kans
vergroot dat het project wordt uitgevoerd.
Het idee voor de verbetering van
het wandelpad is uitgewerkt door
de commissie Dikke Boom Pad onder voorzitterschap van B. Jansen
uit Laren. Jansen (79) vertelt dat
hij vroeger als kind vaak bij de
dikke boom kwam. Sindsdien is
nooit onderhoud aan het pad
gepleegd. Vandaar dat de route
onder slechte weersomstandigheden

onbegaanbaar is. l^p.n terwijl de
beroemde boom juist zo'n aantrekkingskracht heeft.
In het projectplan staat de verbetering van het pad centraal. Langs de
route worden bordjes geplaatst met
daarop uitleg over de bijzondere en
monumentale bomen langs de
route. De wandelaar komt bijvoorbeeld langs een witte abeel, een
mispel, een treurbcuk en een
douglas. Bij het kasteel staat straks
een paneel waarop het pad en de
bomen zijn aangegeven. De route is
1600 meter lang en loopt langs
enkele poelen, akkers, weide en
door bos.
Vervolg op de volgende pagina

at het allemaal soepel verloopt,
kan ik niet zeggen. Het klimaat
in de stuurgroep van het
Waardevol Cultuurlandschap is de
afgelopen jaren wel iets verbeterd
maar een echte gemeenschappelijke
visie op de toekomst? Nee, die is er
niet.
In het kader van het WCL wordt
een aantal leuke projecten uitgevoerd. Bijvoorbeeld op het gebied
van biologische landbouw. Her
aantal boerenmarkten neemt toe, er
is een toenemend aantal boeren en
tuinders dat omschakelt, de a f / e t
van biologische producten is verbeterd. Daar hebben we als Gelderse
Milieufederatie flink aan getrokken. WCL-subsidies maken het
mogelijk om concrete stappen te
zetten. Ook op het terrein van de
verdroging wordt veel werk verzet.
Zo zijn meer dingen te noemen.
Ik geef het complete WCL-project
geen onvoldoende maar verder dan
een mager zesje kom ik niet. Op de
een of andere manier hebben de
verschillende partijen nooit echt
overeenstemming bereikt over een
lange-termijnvisie. Met als gevolg
dat iedereen aan zijn eigen projecten trekt. Dat doen wij, dat doet de
GLTO. Behoud van het landbouwareaal is voor de GLTO uitgangspunt. Er mag niks af. Dat blokkeert
de ontwikkeling van andere functies zoals natuur en recreatie.
Terwijl die andere functies juist een
enorme economische potentie
hebben voor het gebied.
Neem de reconstructiewet. Die wet
wordt door een aantal WCLbestuurders als een aanstormend
kwaad gezien. Het leidt tot allerlei
beladen discussies in de stuurgroep.
Ik vind het jammer dat het sommigen niet lukt om wat verder te
kijken dan het eigen gebied. De
reconstructiewet heeft ook goede
kanten. Op sommige plekken komt
weer ruimte voor bedrijfsontwikkeling. In ieder geval meer dan nu.
De milieufederatie wil graag een
deal maken. Op de ene plek wat

krimp, op de andere plek groei
mogelijk maken. Ik zie weinig boerenbestuurders die zo'n deal willen
sluiten. Aan die kant overheerst de
stemming dat de land- en tuinbouw aan alle kanten wordt gepakt.
Als je zo denkt, kun je moeilijk
zaken doen met andere p a r t i j e n .
In De C i raafschap werken wij samen
met de voorlopers in de agrarische
sector. Met mensen die vooruitkijken. Maar ik kan er niet omheen,
er is ook een groep agrariërs die
nog op de ouderwetse m a n i e r wil
groeien. Die /eggen: wij w i l l e n
ondernemen, o n t w i k k e l e n , groeien
en alle regels die dat tegenhouden,
morren worden versoepeld. Dat
leidt tot moeizame debatten in de
stuurgroep. K i j k , de meeste regels
worden niet hier bedacht maar in
Den Haag. Klop dan ook daar aan
en niet bij de WCL. Dat soort
zaken moet je aan LTO-Nederland
overlaten, en in ons geval aan
Natuur en Milieu.
Maar laat ik niet al te negatief zijn.
Een project als Het Groote Veld
komt uiteindelijk toch van de
grond. Het lukt daar om met een
ila belangengroepen en over-

Korteweg:
"Uiteindelijk komt
het wel goed met
WCL."

Tegemoetkoming investeringskosten
WCL De Graafschap is één van de gebieden waar op korte termijn
veel aanpassingen naar milieuvriendelijke bedrijfssystemen gewenst
zijn. Milieuvriendelijk boeren vraagt om aanschaf van milieubesparende apparatuur zoals mineralenbesparende voersystemen,
technische aanpassingen in de melkstal, mechanische onkruid
bestrijdingswerktuigen en weeg- en doseerapparatuur.

D

e drempel om een investering uit
te voeren moet worden verlaagd
om de aanschaf van milieubesparende apparatuur te bevorderen. Een
financiële ondersteuning is gewenst. WCL De Graafschap biedt
u de mogelijkheid om een deel van
de investeringskosten vergoed te
krijgen.

Stimuleren Milieu-Investeringen is
de naam van het project dat in
1997 van start is gegaan voor een
bijdrageregeling. De bijdrage bedraagt 30% van het totale investeringbedrag met een maximum van
ƒ 7.500,- per bedrijf. Voorbeelden
van aanvragen zijn een bijdrage in
de investering van:

• een krachtvoercomputer, tweede
of derde krachtvoersoort,
• hergebruik spoelwater, electronische meet- en regelapparatuur
voor kunstmeststrooiers en spuitmachines,
• driepuntsweeginrichting,
• wiedeg, kantenstrooier,
• multifasevoedering, droogvoerinstallaties voor varkens.
Één van de belangrijkste voorwaarden is dat de investering direct een
verbetering van het milieu tot gevolg heeft en dat de investering niet
leidt tot een toename van het aantal
dierplaatsen. Hiernaast mag u niet
bij een andere instantie subsidie
hebben aangevraagd, de aanschaf
mag niet voortkomen uit een wet-

heden een gemeenschappelijke lijn
uit te stippelen. Er wordt nu
gewerkt aan de uitvoering van een
plan dat ten goede komt aan landschap en natuur, maar ook aan dat
van de agrarische sector.
Verbetering van de agrarische
structuur is een belangrijk onderdeel van het plan. Het kan dus wel.
U i t e i n d e l i j k komt het allemaal wel
goed met het WCL. Aanpassing
van de Haagse regelgeving, vooral
op het gebied van de a m m o n i a k ,
zal ervoor zorgen dat de tegenstellingen grotendeels verdwijnen. Alle
varkenshouders krijgen in de toekomst te maken met een strenger
emissiebeleid. Voor slechts een
klein percentage varkenshouders,
n a m e l i j k degenen die heel dicht bij
een natuurgebied zitten, zal bedrijfsontwikkeling moeilijker zijn.
Door aanpassing van de regels zal
natuur minder als vijand worden
gezien. De lucht zal opklaren. En ik
hoop dat dat er ook toe leidt dat
wij met alle partijen in de stuurgroep een coalitie kunnen vormen
rond de aanleg van de noordtak van
de Betuwelijn. Samenwerken en
dwarsliggen schept een band.

telijke verplichting en de aanschaf
mag nog niet zijn voorbereid alvorens u een goedkeuring van uw
aanvraag heeft gekregen.
U kunt bij DLV een aanvraagformulier verkrijgen. U kunt dit
formulier met een bijgevoegde
offerte van de investering terugsturen. Na het ontvangen van de
bevestiging van de aanvraag mag u
met de investering beginnen. Alle
investeringsaanvragen worden beoordeeld door de Stuurgroep WCL
De Graafschap op de genoemde
voorwaarden. Na het uitvoeren van
de investering kunt u de facturen
en de betalingsbewijzen inleveren
bij DLV. Indien alles compleet is
ingestuurd en de investering con-

form de voorwaarden is gelopen,
wordt tot uitbetaling van het
gereserveerde subsidiebedrag overgegaan.
De investeringsbijdrage is afkomstig van Provincie Gelderland,
WCL De Graafschap en BGM
(bijdrageregeling gebiedsgericht
milieubeleid). Veel ondernemers
hebben inmiddels gebruik gemaakt
van deze regeling. Zij hebben het
afgelopen jaar voornamelijk geïnvesteerd in tweede krachtvoersoorr
en hergebruik spoelwater. Ook u
kunt van de regeling gebruik maken. Momenteel is voldoende geld
beschikbaar om nog een aantal aanvragen in behandeling te nemen.
Meer informatie over het project:
Mirinm van Meeteren, DL V,
tel. 0570-50 15 17.
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Leren werken
aan het
landschap

De

Graafschap

Energiebesparing
levert geld op

Voor inwoners uit De Graafschap, boeren
en niet-boeren, wordt een aantal cursussen

Zuinig gebruik van water en energie scheelt een hoop

georganiseerd op het gebied van landschap

geld. Bovendien is het goed voor het milieu.

en natuur. Deze cursussen gaan uit van de
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Melkveehouders uit het WCL-gebied kunnen een

(SLG) en Agron: De volgende cursussen

zogenoemde Energie- (a Waterscan laten uitvoeren.
Dat levert altijd geld op.

staan op het programma:

• Introductiecursus agrarisch
natuurbeheer.

Cursus voor boeren, onderhoud
van natuur op en rond boerenerf,
vier bijeenkomsten.
• Onderhoud landschapselementen.

Voor boeren en niet-boeren die
kleine landschapselementen willen
onderhouden zoals houtwallen en
kleine bosjes, twee bijeenkomsten
theorie, twee dagdelen praktijk.

Onderhoud
van knotwilgen

• Aanleg en onderhoud
van erfbeplanting.

Twee bijeenkomsten theorie,
twee dagen praktijk.

• Aanleg en beheer kikkerpoelen.

• Snoeien en aanleg hoogstam-

Een avond theorie in combinatie
met een praktijkdag.

Inlichtingen en opgave:
- Agron, W. Hendrix,
tel: 0314-34 55 11

• Weidevogelbeheer.

- SLG, J. Huidink,
tel: 026 - 359 95 38

fruitbomen.

Een avond theorie, twee dagdelen
praktijk.

Twee avonden t h e o u e n twee
ochtenden
Vervolg 'Dikke Boom'

Doorbraak
•
biologische landbouw
n De Graafschap worden op dit
moment veel activiteiten ondernomen op het terrein van de biologische land- en tuinbouw. Een
toenemend aantal boeren ziet perspectief in biologisch ondernemen.
Op dit moment is in de markt
sprake van een doorbraak van biologische producten. Deze voedingsmiddelen zijn inmiddels verkrijgbaar op veel plaatsen. Steeds meer
consumenten kiezen voor producten met het EKO-keurmerk.

I

Inwoners van het WCL-gebied
kunnen op verschillende manieren
meer te weten komen over de
mogelijkheden van de biologische
land- en tuinbouw.
Puntsgewijs:
1. Groepen consumenten of boeren
kunnen gebruikmaken van het
project 'Kennismaken met biologische landbouw in OostGelderland'. Voor politieke partijen, buurtverenigingen of plaatselijke landbouworganisaties
worden op aanvraag excursies of
informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Contactpersoon: Stephan Steverink, Gelderse Milieufederatie,
tel: 026-351 5069.
2. Boeren en tuinders die overwegen om te schakelen op een biologische bedrijfsvoering kunnen

e scan wordt door een adviseur van het
Nederlands Energie Adviesbureau (NEA) uitgevoerd. Dat gebeurt op uw bedrijf. Nagegaan
wordt hoe het huidige energie- en watergebruik
is verdeeld en welke maatregelen al genomen
zijn. U krijgt meteen te horen welke (extra)
maatregelen voor uw bedrijf interessant zijn.
Hierbij wordt uitgegaan van een maximale
terugverdientijd van vijfjaar, uitgaande van de
huidige energieprijzen.
In 1998 is de scan beproefd op ruim tweehonderd bedrijven in de Achterhoek. Op slechts drie
procent van de bedrijven bleek minder dan
duizend gulden bespaard te kunnen worden.
Gemiddeld ging het om een besparing van
3.550 gulden. De top-3 van energiebesparende
maatregelen richten zich op:
• voorkoeler
• warmteterugwininstallatie
• Spoelwaterhergebruik

D

daarbij begeleiding krijgen. Aan
belangstellende agrariërs binnen
het WCL De Graafschap wordt
een aantal studiegroepen aangeboden. Er zijn studiegroepen
melkveehouderij, vleesveehouderij, pluimveehouderij en akkeren tuinbouw. Deze studiegroepen worden begeleid door deskundigen. Programma wordt
vastgesteld in samenwerking met
de studiegroepleden.
Aanmelden bij Stephan Steverink,
tel: 026-3515069.
3. In samenwerking met biologische
en omschakelende boeren, boerenmarkten (Vorden en binnenkort Zutphen), horeca en recreatie-ondernemers,
Natuurmonumenten, Gelders
Landschap en anderen worden
fiets- en wandelroutes en arrangementen ontwikkeld. In samenwerking met de VW is een folder in de maak met daarin de
verschillende mogelijkheden, variërend van het bezoek aan boerderijwinkels tot overnachting op
mini-campings en natuurwandelingen. Op dit moment is gestart
met de inventarisatie.
Voor aanmeldingen of meer
informatie kan men terecht bij
Nieuwland Advies, Marion Groot
Nibbelink: tel: 0317-4672 46

Grondeigenaar Baron A. van der
Borch van Verwolde heeft toestemming gegeven voor uitvoering van
de werkzaamheden. De bomenstichting heeft de kolossale zomereik inmiddels geïnspecteerd en
geconstateerd dat aan en rond de
boom enige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De totale
kosten van het project bedragen
circa 65.000 gulden. Hiervan
wordt ongeveer de helft uit
WCL-middelen gefinancieerd.
Volgens commissievoorzitter
Jansen betekent uitvoering van het
project dat Laren recreatief aantrekkelijker wordt. Dat is goed voor de
middenstand in het dorp. Ook fietsers en rolstoelgebruikers kunnen
van de route gebruikmaken.
Recreatieschap Achterhoek Liemers,
Anjerfonds, lokale banken en
enkele regionale bedrijven zijn
financieel betrokken bij het project.

Excursie
vernatting
l edereen heefiJKt aan
den lijve meeg«Haakt.
Het heeft de afgelopen
maanden wel heel erg
veel geregend. Daar
hebben vooraL
last van gehac
Vanwege de overvloedige regenval zijn afgelopen najaar geen
excursies georganiseerd naar de twee bedrijven (Vorden,
Lochem) waar geëxperimenteerd wordt met
vernatting. Deze excursies zijn verschoven
naar het voorjaar.
De excursie wordt
gehouden op het
moment dat tenminste tien personen zich
hebben opgegeven.

De eigen bijdrage voor het uitvoeren van de scan
bedraagt 315 gulden. U hoeft deze bijdrage niet
te betalen als op uw bedrijf minder dan 315 gulden per jaar bepaard kan worden. Met andere
woorden, u maakt altijd winst. Zowel voor uw
portemonnee als voor het milieu.
In de komende tijd wordt een aantal bijeenkomsten gehouden over de energie- & waterscan:
• 22 februari, Dorpscentrum, Vorden, 20 uur
• 23 februari, Exelse Molen, Exel, 20 uur
• 25 februari, 't Heuveltje, Beek, 20 uur
• l maart, Zaal Langeler, Hengelo, 20 uur
Degene die een scan wil laten uitvoeren, kan zich
schriftelijk melden bij: NEA, antwoordnummer
2425, 6800 VJArnhem.

Opgave bij SPA, Toon
Egging of Paul Seesing,
tel. 0314 - 625 000.

Colofon
Nummer 7
Februari 1999
Tekst:
"Citaat", Velp
Lay-out:
Ineke Oerlemans, Doetinchem
Fotografie:
Henk Maas, Arnhem
Henk Braakhekke, Barchem

Maïsteelt met
chemie

Deze informatiekrant van
WCL De Graafschap wordt drie tot
vier keer per jaar gratis, huis-aanhuis in het WCL-gebied verspreid.

H

Het projectbureau van WCL De
Graafschap maakt deel uit van het
Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek (S.P.A.).

in het WCL-gebied met minimaal drie en maximaal tien hectare maïs.
Deelnemers betalen een eigen bijdrage van 387,75 gulden maar ontvangen aan het eind van het jaar, bij een goed resultaat, een stimuleringsbij-

Contactpersoon:
Paul Seesing

et project 'maïsteelt met minder onkruidbestrijdingsmiddelen' is zijn
laatste jaar ingegaan. Agrariërs die nog niet drie jaar hebben meege-

daan, kunnen zich opgeven.
Ook nieuwe deelnemers kunnen zich melden. Via hun klanten worden
loonwerkers bij het project betrokken. Deelname is mogelijk voor boeren

drage van maximaal 1.625 gulden. Vorig jaar is deze maximale bijdrage
in de meeste gevallen uitgekeerd.
In 1999 kunnen 64 boeren meedoen met samen maximaal vijfhonderd
hectare.
Opgave bij Jan ten Barge, tel: 0314 • 625 000.

S.P.A.
Ambachtsweg 9,
7021 BTZelhem.
tel. 0314-625 000
fax. 0314-623521
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ISUPER DE BOER Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Joseph Guij cognac
per 70 el.
van 34,95

Kipffilet
Bij aankoop van
minimaal 1 kilo
per kilo van
18,90 voor

voor

Voetbal
PROGRAMMA W VORDEN
Vorden Al - H en K Al; Sociï BI - Vorden BI; Vorden Cl de Hoven Cl.
Vaassen l - Vorden 1; Vorden 2 - Lochem 2; Vorden 3 Zutphen 2; Vorden 4 - Vios B. 3; S.H.E. 3 - Vorden 5;
Vorden6-AZ.C6.

Wijncervelaat
per 150 gr.
van 3,59

Boeren milde kaas
per 500 gr.

voor

nu

Vr u ch t en ti rood
700 gr

van 4,89

^P^JV^
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HARAMBEE - DASH DAMES 2 1-3
Bij gebrek aan ruimte en een uitgelopen wedstrijd moesten de dames hun warming-up verzorgen in de gangen
van het sportcomplex van de Universiteit in Enschede.
Voetje van de vloer was één van de warming-up oefeningen van de dames. Na ca. l uur wachten kon eindelijk de
wedstrijd beginnen. In de eerste set moesten de dames
van Dash even in het spel komen waarna deze set wel
werd gewonnen met 9-15.
Middenmoter Harambee was niet van plan zich snel
over te geven aan het geroutineerde Dash team.
Harambee liep de tweede set ver uit door de aanvallen
van Dash goed te stoppen en keek Dash tegen een achterstand van 10-2 aan. De dames van Dash konden nog
terug vechten maar de achterstand was te groot en
moest deze set uit handen geven aan Harambee 15-10.
Na lange rally's werden de derde en vierde set toch met
overtuigende eindstanden gewonnen van 5-15 en 6-15.
Zaterdag 6 maart moet dames 2 tegen Baderie/Dynamo
te Neede.

PROGRAMMA RA1TI
Ratti 5 - CJV'ers 5; Ratti BI - Vorden BI; Ratti Cl Eerbeekse Boys C2.
Fortuna Wl - Ratti l; Warnsveldse Boys 5 - Ratti 2; Oeken
4 - Ratti 3; Ratti 4 - Oeken 5.

Bridge
BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
Uitslagen van woensdag 10februari1999
Groep A: 1. mv. / hr. Polstra 68.4%; 2. v. Gastel /
Costermans 60.8%; 3. mv. / hr. Führi Snethlage 59.0%.
Groep B: 1. v. Manen / Bergman 65.1%; 2. v.d. Berg /
Duinkerken 57.8%; 3. mv. / hr. Speulman 56.8%.

Minneola's
per kilo
van 3,99

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van 8 februari 1999
Groep A: 1. Busscher / Graaskamp 62,9%; 2. van Burk /
Hendriks 61,3%; 3. echtp. Wiülink 56,7%.
Groep B: 1. Lagendyk / van Schieveen 63%; 2. Groot
Bramel / Tigchelaar 59,4%; 3. Koekoek / Kip 55,2%.

voor

voor

GrolscKi bier
krat a 24 f l.
van 19,85

Varkensrollade
per kilo
van 14,90

voor

voor

Ook voor
Vorden geldt:
ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK
WORDT U GEGEVEN DOOR

Deze aanbiedingen zijn geldig van
Woensdag 17 februari t/m Zaterdag
20 februari 1999

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: lnfo@w««v«rs.nl - ISDN 557370

KINDEREN RUIM BAAN,
DE JANTJE BETON COLLECTE KOMT ERAAN!
9,95
O Hortensia
7,95
O 2 bossen tulpen
5,95
O dubbele nircis in pot
995
O 2 bos bloemen naar keuze
Waardebon Tegen inlevering van de waardebon
3,95'
3 bos potloodnarcissen voor

Geef gul! Met uw gift ondersteunt u allerlei
projecten van de kinderen uit uw woonomgeving. Dankzij de collecte komen ook jaar
Iijkszo'n600
Jantje Beton Collecte
jeugd-projecten tot stand. 8 t/m 13 maart

JantjegBeton
••••W^"**

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

N A T I O N A A L JEUGD FONDS

Postbus 85233, 3508 AE Utrecht. Giro 1247. www.jantje-beton.nl

The Mük & Bier Party Ie

The Milk & Bier Party heeft zaterdagmiddag in de categorie wagens de
eerste prijs gewonnen tijdens de carnavalsoptocht van De Deurdreajers.
Verkleed als koeien en met op de wagen een levensgrote koe wisten Marcel van Eerten en zijn vrienden niet
alleen reclame te maken voor het
feest dat zij in juni geven, maar ook
de jury te imponeren. Naast de eerste
prijs bij de wagens behaalde The Milk
& Bier Party ook nog eens het hoogste aantal punten van de drie categorieën die er waren. Dit leverde hen de
wisseltrofee op.
Op de tweede plaats bij de wagens eindigde de vriendengroep van Sander Jansen die met hun wagen 'pyjama-ontbijt
verleden tijd, daarom pret in bed' zeer
actueel waren ingegaan op het carna-

valsprogramma van dit jaar. De Deurdraejers hebben dit jaar voor het eerst het
pyjama-ontbijt op de maandagochtend
geschrapt uit het programma. De derde
prijs was voor de Euro-wagen.
De eerste prijs bij de loopgroepen was
voor de groep 'Applaus Millennium'. Ook
de inzendig van Dick Buunk en consorten was weer bijzonder grappig gevonden. Met D'n Anwas eindigden zij op de
tweede plaats bij de loopgroepen. De
drie wagentjes van D'n Anwas waren
voorzien van drie kreten: 'Eerst waren
we bij D'n Anwas, nu zijn we straatrovers
en dit is onze bank. Deze laatste kreet
sloeg niet op de bank die debet is aan de
perikelen bij D'n Anwas maar op de versleten tweezitsbank die de groep met
zich meetrok.
Verder waren er prijzen voor de meest
leuk verklede kinderen.

Jeugdprins en Jeugdprinses

Ditjaar was basisschool De Vordering weer aan de beurt om een Jeugdprins enjeugdprinses te leveren. Thijs Althof mag zich de nieuwe Jeugdprins van De Deurdraejers
noemen. Aniek van Langen is de nieuwe Jeugdprinses. Het tweetal wordt bijgestaan
door de adjudanten Adriën Althof en Kim Bijenhof.

Foto's op internet
Nog even nagemeten van het carnaval in
Vorden? Dat kan! Bezoek onze internetsite en bekijk de foto's van het scholenbe
zoek in Vierakker-Wichmond, de sleutel-

overdracht op het gemeentehuis en de
carnavalsoptocht van afgelopen zaterdag.
Het internetadres van Weekblad Contact
is: http://www.weevers.nl/contact

Uitstekende start carnaval
President Henk Groenendal van De Deurdreajers is uiterst tevreden over het carnaval van dit jaar. 'We hebben een uitstekende start gemaakt. Het aantal deelne
mers aan de optocht was goed en de kwaliteit van de wagens gaat elk jaar met
sprongen vooruit. Zaterdagavond hadden we de Zingende Fresia's tijdens het openingsbal. De zaal was helemaal vol en de Zingende Fresia's wisten het publiek al
heel snel in carnavalsfeer te krijgen. Ook de Ierse pubavond werd goed bezocht".
Het carnaval in De Herben^^ordt dinsdag afgesloten met een slotbal.

Geslaagd Kranenburgs Carnaval bij nieuwe eigenaar Gasterij Schoenaker:

* Gerben Mullinktfiieuwe prinskranenburg
Gerben Mullink werd zaterdagavond
onthuld als de nieuwe prins van het
Kranenburgs Carnaval. Martijn Dimmendaal is de nieuwe adjudant. Het
tweetal kwam tijdens het gekostumeerde bal verkleed als herders de
zaal binnen.
Deze vermomming had te maken met
het feit dat Kranenburg een beetje stuurloos dreigt te worden. Na het dichtgaan
van de kerk vertrekt volgend jaar ook
pastoor Van Zeelst. En dit terwijl Kranenburg nou juist steeds meer zielen telt.
Met de komst van de asielzoekers in het
voormalige klooster is de 'Kranenburgse
kudde' zelfs flink toegenomen. Kranenburg kan daarom wel twee herders gebruiken. Tijdens het gekostumeerde bal
op zaterdag werden deze herders gevonden in Gerben Mulhnk en Martijn Dimmendaal die tot volgend jaar februari de
scepter zullen zwaaien in Kranenburg.

Het Kranenburgs Carnaval bij Gasterij
Schoenaker begon op vrijdagavond met
een playbackshow. Deze werd op humoristische wijze aan elkaar gepraat door
Hans Krabbenborg, zanger van de Vordense dialectband Kas Bendjen. Bij de
jeugd behaalde Sanne Mullink de eerste
plaats met het nummer Sacrifice van
Anouk. Zij won hiermee de Kas Bendjen
Wisseltrofee.
Bij de volwassenen was de eerste prijs
voor Marietje Schmitz en Huub Bos. Ook
vorig jaar wisten zij de wedstrijd bij de
volwassenen op hun naam te schrijven.
Ditmaal deden ze een nummer uit de
film Dirty Dancing. Al in november be
gonnen Marietje Schmitz en Huub Bos
met het oefenen van de danspasjes en
om helemaal op de acteur Patrick Swayze te lijken scheerde Huub Bos zijn snor
af. De tweede plaats bij de volwassenen
was voor aantal leden van Kas Bendjen
die de band ZZ Top nadeden.
Prins Gerben Mullink (links) en adjudant Martijn Dimmendaal vlak voordat zondag
de kinderoptocht begint.
Zondagmiddag was er kindercarnaval
voor de jeugd. Na de feestelijke optocht
met medewerking van de Ruurlose
band De Schaddenstekkers werden de
kinderen in de zaal vermaakt door
Theaterfiets.
Aansluitend bestormden de leden van
Kas Bendjen het podium en wisten ze
de zaal in een mum van tijd op hun
kop te zetten. Er waren dit keer weer
opvallend veel gastoptredens. Zo was
het 30+ koor uit Vorden van de partij.
Ook Willem Oldenhave en Bert Krabbenborg van Smederij Oldenhave lieten zich van hun goede kant zien.
Alles bij elkaar kan het comité Kranenburgs Carnaval weer terug kijken op
een geslaagd carnaval. "Zondagmiddag
waren er zelfs meer dan 400 mensen in

de zaal. Ze hingen er gewoon met de
benen uit", aldus voorzitter Willem
Schmitz. "Maar ook op de vrijdag- en
zaterdagavond mochten we niet mopperen over de publieke belangstelling.
Nee, alles bij elkaar zijn we zeer tevreden".
Ook voor de nieuwe eigenaren van Gasterij Schoenaker is de eerste kennismaking met het Kranenburgse carnaval
goed bevallen. De komende maanden
zullen Erik en Janet Kemperman gebruiken om het pand aan de Ruurlose
weg van binnen helemaal op te knappen. In Gasterij Schoenaker komt een
pannenkoekenrstaurant. Het is de bedoeling dat het restaurant in april of
mei open gaat voor het publiek. Erik en
Janet Kemperman wonen zelf boven
het restaurant.

Aangekondigde bezuinigingen in het welzijnsplan volgens Prins Theo I nergens voor nodig:

Ten keer rigoureus hakken is beter alternatief
Met een uiterst humoristische toespraak op het gemeentehuis begon
afgelopen zaterdag officieel het carnaval in het Deurdreajersdarp Vorden. Prins Theo I blikte in zijn speech
terug op het afgelopen jaar en voorzag burgemeester E.J.C. Kamerling
van diverse tips ten aanzien van het
te voeren beleid. De door het gemeentebestuur aangekondigde bezuinigingen in het Welzijnsplan zijn
volgens Prins Theo I helemaal nergens voor nodig. Hij vond dat de gemeente in plaats van bezuinigingen
er juist voor moet zorgen dat er extra
geld in het laatje komt. "Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld het instellen van
rekeningrijden op het fietspad van
Kranenburg naar Vorden, parkeermeters plaatsen voor de Bruna-winkel aan de Raadhuisstraat en het verhogen van het aantal rondleidingen
door het gemeentehuis. Dit laatste
heeft een tweeledig doel: het levert
meer geld op voor de gemeente en de
ambtenaren kunnen laten zien dat ze
volop aan het werk zijn".
Bij de feestelijke aftrap op het gemeente
huis was het opvallend dat de beide wethouders afwezig waren. De afgelopen jaren is dit nog nooit voorgekomen. President Henk Groenendal zei te weten
waarom de twee wethouders verstek
moesten laten gaan. 'Wethouder Mulde
rije is op huizenjacht. Deze week werd
bekend dat het college het kasteel wil
verlaten en de wethouder is daarom op
dit moment op zoek naar een nieuw onderkomen voor de gemeente. Verder zijn
wij als carnavalsvereniging gisteren bij
de jongste inwoner van Vorden geweest.
Het viel ons op dat het hier ging om een
baby die al op 20 januari geboren was.
Dit bekent dus dat er tussen 20 januari
en vandaag geen enkele baby meer is bijgekomen. Een zorgelijke ontwikkeling.
Als we niet uitkijken dan vergrijst Vorden. Ik heb begrepen dat wethouder
Boogaard deze zorg deelt en dat hij zich
er persoonlijk voor zal inzetten dat het
aantal baby's in Vorden weer stijgt. Dit
verklaart dan ook gelijk zijn afwezigheid. Het zou mij niet verbazen dat wij
volgend jaar naar zijn huis moeten als
we een bezoek gaan brengen aan de
jongste inwoner van Vorden".
Prins Theo de Eerste kwam bij het begin
van zijn speech gelijk met nieuws op de
proppen. Hij noemde het zelfs het best
bewaarde geheim van Vorden. "Ik ben er
achter gekomen dat de gemeente enkele
jaren geleden een poging heeft gedaan
om de Olympische Winterspelen van
2002 naar Vorden te halen. Ik kwam daar
heel toevallig achter. Twee weken geleden was ik hier voor een voorgesprek
met de burgemeester. Op de parkeerplaats kon ik die dag nog net een gaatje
vinden, de rest was ingenomen door een
bus. Op de zijkant: Anton Geesinks Rijdende Olympische Schoolbus. Je vraagt
je gelijk af: wat doet deze zwaargewicht
hier in de Achterhoek. Is hij lekker wezen
eten bij Hotel Bakker, is hij de kunstcollectie van Riek Schagen wezen bekijken
of heeft hij uitgebreid in het bubbelbad
van mevrouw De jong gelegen. Doch dit
alles verklaarde niet zijn aanwezigheid
bij het gemeentehuis. Ik zag hem vervolgens wegsluipen met zo'n groot zwart
koffertje met van die dollartekens erop.
Wegsluipen via de achterdeur van het gemeentehuis. Alhoewel Anton Geesink en
wegsluipen gaat dat eigenlijk wel samen
- laat ik het zo zeggen: de brug achter
het gemeentehuis is nu helemaal slooprijp. En de verschillende euro's die ik in
het weiland achter het gemeentehuis
aantrof, verklaarden gelijk de reden van
zijn bezoek aan het Vordens machtscentrum. Ja dames en heren, de plaatselijke
politieke partij bonzen hebben geprobeerd de Olympische Winterspelen van
2002 naar Vorden te halen. Ziet u het al
voor u: de slalom-afdaling vanaf de Ko-

nijnenbult, rondjes van 33 blank op de
Thialfplas bij Graaskamp en bobsleeënd
de asielzoekers ontwijkend op het fietspad naar Kranenburg."
Het geldkoffertje en de aanwezigheid
van Anton Geesink in Vorden verklaarden voor Prins Theo gelijk waarom de ge
meente Vorden de broekriem steviger
aan moet halen en er flinke bezuinigingen zijn aangekondigd. In de ogen van
Prins Theo zijn deze bezuinigingen echter nergen^^por nodig. Hij adviseerde
het afgeslJ^p:e college om het carnavalsmotto van dit jaar als strijdkreet in te
zetten voor het gemeentelijke beleid. Het
motto van de prins is 'Met een zonnebril
op je bol, schijnen de glazen altijd vol'.
Prins Theo^^rover: "Burgemeester, een
glas is noownalf leeg, maar altijd half
vol. Bekijk het leven eens vanuit een roze
bol. Neem, de problematiek van de asielzoekers. De reden waarom ze naar Ne
derland komen is natuurlijk triest. En op
hun komst wordt verschillend gere
ageerd. Dat was ook de afgelopen maanden in Kranenburg zo. Maar laten we het
eens van een zonnige kant bekijken: het
asielzoekerscentrum in Kranenburg Ie
vert ook een heleboel positieve zaken op:
ik noem alleen maar de werkgelegenheid. Zo zijn er vergevorderde plannen
om op alle dagen een SRV-wagen richting Kranenburg te laten rijden. En de
eerste vrijwilligster heeft zich al aange
meld: mevrouw De Jong. Ze had toch nog
een afgeschreven Sorbo-wagen in haar
schuurtje staan compleet met Sorbo-stellingen en al. De rekken vallen dan mooi
te vullen met Chinese wegbrengmaaltijden. Over werkgelegenheid gesproken:
wat dacht u van een schoonmaakster op
het klooster. Mevrouw De Jong kwam ge
lijk aandraven met Saartie. Die heeft immers bij de NCRV voldoende poetservaring opgedaan. En Saartje kwam op haar
beurt weer aan met Bromsnor, die uitstekend kan worden ingezet voor de
handhaving van de openbare orde in het
metropool Kranenburg. Overigens heb ik
de uitdrukking meer blauw op straat
nooit begrepen. Maar dat zal na dit carnavalsweekend wel anders zijn. Nee, alle
gekheid op een stokje, de komst van een
asielzoekerscentrum in Kranenburg Ie
vert alleen maar positieve kansen op.
Om maar met mijn motto te spreken:
Met een zonnebril op je bol, schijnen de
glazen altijd vol."
"Zelf ga ik ook altijd van het positieve
uit", vervolgde Prins Theo zijn verhaal.
'Toen ik als Keijenborger gebeld werd om
een belangrijke positie in Vorden in te
nemen, ging ik er vanuit dat het om de
burgemeesterpost ging. De burgemeesterspost van de nieuwe op te richten ge

meente Vorden-hengelo-Steenderen. Met
als hoofdplaats Vorden. Zover echter
ging het net niet, het ging slechts om
een tijdelijke machtpositie rond de 13e
februari. Zelf zie ik het meer als een aanloop op de vacante functie voor de nieuw
te kiezen burgemeester. Straks krijgen
we natuurlijk het probleem dat Vorden
de heer Kamerling naar voren schuift,
Steenderen 'hik' Buddingh en Hengelo
Van Beeck Calkoen. En in dat geval kies
je dus altijd een n^fa-ale, politiek correcte, bij een breed JBIliek geliefde buitenstaander. En dan kom je al snel te
recht bij iemand uit Keijenborg."
"Wat het afgelopen jaar iets minder goed
scheen dat was de z^^Afgezien van die
ene week in augustu^Ret organiserende
comité van de Beach Party - altijd overal
aan denkend -had zelfs het weer rondom
dit voor de Achterhoek unieke feest gere
geld. Het enige wat je nodig hebt, is het
telefoonnummer van boven. En aange
zien Hij mobiel te bereiken is, was die
dertig graden snel voor elkaar. Het weer
in heel Europa was afgelopen zomer van
slag, maar dankzij de Beach Party in het
nietige Achterhoekse Deurdreajersdarp
Vorden kon men tot in Frankrijk genie
ten van een weekje zon. Als dat geen Europese subsidie verdient dan weet ik het
niet meer. De afgelopen jaren is er zoveel
Europees geld verdwenen, dat we voor
een paar weekjes zonnig weer in Europa
wel wat geld kunnen doorsluizen naar
de organisatie van de Beach Party. Iedereen declareert. Waarom zou de Beach
Party dan geen telefoonkosten kunnen
declareren. En neem van mij aan dat die
telefoonkosten met onze vriend daarboven.... hoog uitvallen. En met een paar
miljoen extra uit Brussel regelt de organisatie drie maanden zonnig strandweer."
Tot slot kwam het welzijnsplan aan bod
en de aangekondigde bezuinigingen
voor verenigingen en weizij nsinstellingen als de bibliotheek en het Dorpscentrum. "Het college gaat de zogenaamde
kaasschaafmethode hanteren. In de
praktijk betekent dat een trombone minder bij Sursum Corda , bij het tennis zullen wij minder ballen tegen komen, en
de voetbalvereniging Vorden levert vrijwillig het doel in van de tegenstander.
Want deze weten ze toch niet te vinden.
De kaasschaafmethode is echter hope
loos achterhaald. Veel meer in schwung
is de hakmethode. Deze door Martine
Bijl geintroduceerde methode levert een
veel beter eindresultaat op. In plaats van
overal iets weg te halen grijpen we rigoureus naar de botte bijl. Aangezien die fusie tussen Hengelo, Steenderen en Vorden toch wel doorgaat, kunnen we nu al-

vast wel ingrijpen als het gaat om het
aantal zwembaden. Drie zwembaden in
een gemeente is teveel. Eén is voldoende.
Hengelo en Vorden sluiten we, Steende
ren houden we open. In Steenderen krijgen we immers gratis warm water van de
Aviko. Het sluiten van zwembad In de
Dennen levert de gemeente Vorden veel
meer op dan die 75.000 gulden die er nu
bezuinigd wordt door middel van het
nieuwe welzijnsplan.
Over een nieuwe bestemming van het
zwembadterrein in Vorden heb ik niet
lang na hoeven denken. Combineer drie
maanden zon met extra mogelijkheden
van inkomsten en het mooiste feest van
de Achterhoek nu eens met elkaar, en
wat krijg je: Een Permanent Podium voor
de Pop. Burgemeester, ik raad u af de zogenoemde kaasschaafmethode te hante
ren. Het is veel beter om rigoureus de
botte bijl te hanteren en mijn zwembadplan over te nemen." Vervolgens overhandigde Prins Theo de burgemeester
zijn persoonlijk geschenk: een botte bijl.
Burgemeester Kamerling reageerde zeer
alert op de toespraak van Prins Theo. Hij
gaf toe dat Anton Geesink op het ge
meentehuis was geweest. De heer Kamerling liet doorschemeren dat de heer
Geesink erg veel geld had gevraagd voor
zijn lobbywerk om de Olympische Winterspelen naar Vorden te halen. "Aange
zien de gemeente Vorden krap bij kas zit,
hebben we op het laatste moment nog
geprobeerd te bezuinigen op het geld dat
wij de heer Geesink schuldig waren.
Maar helaas, de heer Geesink bleek niet
om te kopen". Ook ging de burgemeester
in op de toespraak van president Henk
Groenendal die zich afvroeg waarom de
beide wethouders er niet waren. "Gelukkig is de harde consistente kern hier wel
aanwezig", sprak de heer Kamerling. Het
publiek dacht op dat moment dat de burgemeester het over zichzelf had. Vervolgens wees de heer Kamerling naar links
om aan te geven dat hij gemeentesecre
taris Van Vleuten bedoelde. Het publiek
barste vervolgens in lachen uit.
Met het motto van de prins was de burgemeester ook aan de slag geweest. Hij
kwam alleen met een geheel eigen variant: 'Met een zonnebril op je bol,
schijnt de schatkist altijd leeg maar zijn
de glazen altijd vol'. Tot slot ging Kamerling nog even in op de samenwerking en
de eventuele fusie met Hengelo en Steenderen. "Als de samenwerking met deze
twee gemeenten straks uitmondt in een
fusie, dan heb ik al een naam voor de
nieuw te vormen gemeente. Wat dacht u
van Deurdreajersdarp. Daar kan de nieuwe gemeenteraad gewoonweg niet omheen".

in het oog
springend..
Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.
Waarbij technische
en vakbekwame
kennis
hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt OP de
specifieke wensen
van u!
Wii maken in het
oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een
uitdaging
om kennis en
vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resultaat!

Actie
'zuinig
stoken'

Romen en deuren in hout en kunststof
Perfect in ontwerp en techniek

Vof£ 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.

Romen
+ deuren

tabel voor de week van:
maandag i februari t/m
zondag 7 februari 1999.
Bij een

jaarverbruik
van:

800
1000
1200
1400
1600
1800

m3
m'
m3
m3
m3
m3

2000 m3
2 2OO m3

2400 m3
2600 m3
2800 m3
3000 m3
3300 m3
3600 m3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
6000 m3

hoorteen
streefverbruik voor
deafgeloper
week van:
24 m3

30 m3
36 m 3
J

48015
54 m3
60 m3
66 m3
72 m3
78 m3
84 m3
90 m3
98 m3
107 m3
116 m3
125 m3
134 m3
149 m3
164 m3
179 m3

en een totaal
streefverbruik sinds
i november
'98 van:
361 m3
452 m3
545 m3
.633 m3
724 m 3
811 m3
903 m3
996 m3
1085 m3
1176 m3
1267 m3
1355 m3
1491 m3
1627 m3
1763 m3
1897 m3

Don nu naar
voor de meest uitgebreide keuze in
ramen en deuren &
professioneel advies!

2036 m3
2261 m3

2487 m3
2711 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten temperaturen

-garnog

W E S S E L l N K - D E G RO

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:
O8OO - 1548
EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

Wii zijn daarin uw
partner.

gouden gid»

Frühschoppen

DRUKKERIJ

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

WEEVERS
VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 72SO AA
TEL. (057 5) 551010
FAX (0575) 551086
BBS 557378 - ISDN 557370
E-mall: weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

Contrescarp 2 - Telefoon: 055-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:
ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00

Verkoop/verhuur aanmngwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL./FAX (0573) 45 11 61

Kofïieconcert met 'Fris van de
Droad' bij De Smid Keijenborg

Wegens enorm succes van voorgaande j aren, houdt de Bargkapel uit Barchem op
zondag 28 februari weer haar traditionele frühschoppen in "De Keizerskroon ".
Tevens zal accordeonist Tonny Fraas, bekend van het radioprogramma "Rond um
Reurle" enkele nummers samen met de Bargkapel ten gehore brengen. De
Bargkapel staat onder leiding van Willem Jan Jolink, die samen met Miriam ook
de zang zal verzorgen. De entree bedraagt f. 7,50 per persoon; kaarten kunnen telefonisch worden gereserveerd of worden afgehaald bij "De Keizerskroon" voor
aavang van het frühschoppen. De Bargkapel is trouwens ook op zaterdag 27 februari te horen. Dan verzorgt de kapel een live-optreden op Radio Oost.

Voeding en beweging voor personen
met Parkinson
Op donderdag 25 februari 1999 organiseert ZorgGroep Oost-Gelderland een themabijeenkomst over voeding en beweging van personen met de ziekte van Parkinson. Deze
bijeenkomst wordt gehouden in het wijkgebouw Prinses Margrietstraat l te Zutphen.
De Stichting Commissie Oost Europa
houdt zondag 21 februari een koffieconcert met medewerking van de
groep 'Fris van de Draod'. Het concert
heeft plaats bij Party-Restaurant De
Smid in Keijenborg. Kaarten zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar bij de
VW in Hengelo, café t Hoekje en Party-Restaurant De Smid.
De naam 'Fris van de droad' legt een link
tussen, het verfrissende geluid van de
. groep en het fris zijn van de was die net

van de droad gehaald is. Het verfrissende
geluid heeft niet alleen betrekking op
het stemmenmateriaal van de zangers
maar ook op de diverse stijlen. De muziek loopt uiteen van eenvoudige cowboymuziek tot driestemmige a capella
zang. De teksten in het dialect zijn allemaal zelf geschreven en enkele nummers zijn ook zelf gecomponeerd.
'Fris van de Droad' bestaat uit Lau Bisseling (gitaar/trekzak/zang), Toon Hebink
(gitaar/zang/kazoe) en Frans Welling
(zang/kazoe/percussie).

Personen met de ziekte van Parkinson hebben last van abnormale spierspanningen
en bevingen. Hierdoor wordt het soms lastig om een kopje koffie te drinken. De ziekte kan ook problemen veroorzaken met de spijsvertering zoals misselijkheid, obstipatie en gebrek aan eetlust. Veel patiënten moeten iedere dag (combinaties van) medicijnen slikken. De dagelijkse voeding kan invloed hebben op de werking van deze me
dicijnen. Op deze bijeenkomst geeft een diëtist praktische adviezen over gezonde voeding, waarbij de bovengenoemde aandachtspunten aan de orde zullen komen. Ook
wordt tijdens deze bijeenkomst aandacht besteed aan het wekelijkse bewegingsuur
voor deze groep. Partners en verzorgers van personen met Parkinson zijn ook van harte welkom.
Voor aanmelding, lidmaatschap en nadere informatie kunt u bellen naar 0900-8806
(22 cent per minuut). U kunt inschrijven tot uiterlijk 18 februari a.s.

Stapelbroek & Jansen

De laatste damesblazers
o.a. gerry weber,
bianca, essentiö

CONSTRUCTIE- EN SERIE-LASWERK • PREFAB WAPENING • STALEN MALLEN
Stapelbroek & Jansen is een dynamisch en snel groeiende onderneming met een internationaal afzetgebied.
Zowel halffabrikaten als complete eindproducten vinden hun bestemming naar uiteenlopende branches.

winkelwaarde
f 199,-/f 349,-

Tot de hoofdactiviteiten behoren staalconstructies, serie laswerk, prefab-wapening en stalen mallen maar
ook het produceren van machines en machine-onderdelen.
Voor onze wapeningscentrale zijn wij op zoek naar:

rtiodecentFüm

• MACHINEBEDIENER

nu

f75,

voor het bedienen van een computergestuurde beugelautomaat.

ruurlo

• BETONSTAALVERWERKER / C02 LASSERS

dorpsstraat 22
tel. (0573) 451438

voor het samenstellen van wapeningsconstructies.

• ENKELE LEERLING C02 LASSERS
voor het in elkaar lassen van halffabrikaten.
Bureau Thuiszorg Oost-Nederland is een particulier bureau voor
Verpleging, Verzorging en Kraamzorg

Voor onze constructie-afdeling zijn wij op zoek naar:

• ENKELE MONTEURS

BurëaüjThuiszorg
Oost-Nederland

voor het zelfstandig monteren van staalconstructies.

• LEERLING CONSTRUCTIEBANKWERKERS/
C02 LASSERS

De vraag naar particuliere thuiszorg, particuliere kraamzorg en
intensieve (nacht)thuiszorg blijft groeien.
Met onmiddellijke ingang hebben wij dan ook vacatures voor:

Verpleegkundigen m/v
Ziekenverzorgenden m/v

Voor zowel onze wapeningscentrale als constructie-afdeling zijn wij op zoek naar een:

• HEFTRUCKCHAUFFEUR
in het bezit van diploma of certificaat.

Functie-eisen Wij zijn op zoek naar deskundige medewerkers,
die in het bezit zijn van de vereiste diploma's, ruime werkervaring
hebben, flexibel inzetbaar zijn en cliëntgericht willen werken.

WAT WIJ U BIEDEN:

•
•
•
•

Kraamverzorgenden m/v

^fcbeidsvoorwaarden Voor bovengenoemde functies zijn vacatures
^p oproepbasis of voor een vast dienstverband, in eerste instantie
voor bepaalde tijd. De salariëring is gekoppeld aan de functieinhoud. Daarnaast krijgt u een autokostenvergoeding.

een interessante en leerzame full-time baan
een bij de functie passend salaris
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
een prettige werksfeer in een modern bedrijf

Bent u geïnteresseerd in een van de bovenstaande functies en voldoet u aan de gestelde eisen,
richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan:
Stapelbroek & Jansen BV
t.a.v. de heer T. Stapelbroek, postbus 91, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Wilt u vooraf meer informatie over deze functies, neem dan contact op met de heer T. Stapelbroek, telefoon (0575) 46 18 15

Informatie Voor nadere informatie kunt u op vrijdag 19 februari
en dinsdag 23 februari contact opnemen met mw. I. ten Brink,
telefoon (0314) 34 04 07.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar Bureau Thuiszorg
Oost-Nederland, Postbus 32, 7000 AA Doetinchem.

Geslaagde Bruids Info Show

VLEESBOERDERIJ

'SCHONEVELD'
Vlees rechtstreeks van eigen
boerderij voor horeca en particulier
Hollandse biefstuk (± 180 gr. per stuk)
per kilo f 15,4 Hamburgers + 500 gr. gehakt of runderreepjesvlees
samen f 10,Voordeelpakket:
± 500 gr. Gekruid gehakt, ± 500 gr. Worst, ± 500 gr. Poulet, ± 500 gr. Riblap, ± 500 gr. Tartaar,
± 500 gr. Runderreepjesvlees, 4 Hollandse Biefstukken Totaalprijs f 50,1e kwaliteit rundvlees
* diepgevroren op schaal
* porties naar wens
* hele- en halve bouten
en pakketten mogelijk

Mts. Hakken-Pasman
Barchemseweg 77
7261 MT Ruurlo 0573 - 45 13 46
Ruurlo richting Barchem
na ± ISOOm rechts

Wij zijn open: elke vrijdag van 9.00 -11.30 uur en van 13.30 -16.30 uur en elke
zaterdagochtend van 9.00 -11.30 uur

De 3e regionale Bruids Info Show vorige week maandag bij zalencentrum 't Witte
Paard in Zelhem was weer een succes. De mannequins en dressmen gaven een adembenemende show waar de meest actuele bruidskleding centraal stond. In deze insprerende entourage presenteerden tien bedrijven een keur van artikelen en diensten.
Een unieke totaalbeurs die in één overzicht de 'grote dag' extra feestelijk maakt. De
deelnemers aan de Bruid Info Show waren ABVVideo Ruurlo, zalencentrum 't Witte
Paard, Brood- en Banket Henry Scholten uit Zelhem, Bruids- en herenmode BeijerBesselink, Reisburo Rottink uit Zelhem, Nagelstudio Jamoni uit Deventer, Drukkerij
Weevers Druk uit Zelhem, Foto Botvliet uit Zelhem en juwelier Burghardt uit Zelhem.

Zelhem en Hummelo & Keppel voorlopig in wachtkamer

Ambtenaren in Hengelo zijn
bang om baan kwijt te raken
Onder het personeel van de gemeente Hengelo is grote onrust ontstaan
over de samenwerking tussen de gemeenten Hengelo, Vorden en Steenderen. De ambtenaren vrezen voor
hun baan en willen meer duidelijkheid over het einddoel van de samenwerking tussen de drie gemeenten.
Sommige ambtenaren bezochten daarom vorige week een vergadering van de
commissie algemeen bestuur maar juist
het onderwerp over de samenwerking
werd achter gesloten deuren behandeld.
Inmiddels heeft de ondernemingsraad
een brief naar de gemeentesecretaris gestuurd waarin de OR vraagt wat de ge
volgen voor het personeel zullen zijn. De
Ondernemingsraad vindt verder dat er
een sociaal plan moet komen waarin de
rechten en plichten van het personeel
worden verwoord. De OR is van mening
dat er minimaal een salarisgarantie
moet worden gegeven en dat er geen ge
dwongen ontslagen mogen vallen.
Als eerste vorm van samenwerking gaan

de drie gemeenten dit voorjaar over op
een gezamenlijk netwerk van computers. Het voorstel wordt deze maand in
alle drie de gemeenteraden behandeld.
In het gemeentehuis van Steenderen
komt één centrale computer waarop alle
programmatuur staat. Elke medewerker
krijgt een aansluiting op die computer.
Met de aanschaf van de nieuwe automatiseringsapparatuur is in totaal een be
drag gemoeid van anderhalf miljoen gulden.
De gemeenten Zelhem en Hummelo &
Keppel hebben de stuurgroep VordenHengelo-Steenderen laten weten graag
deel te nemen aan de gesprekken ten
aanzien van de samenwerking. Tijdens
de commissievergadering algemeen be
stuur van Hengelo zei raadslid B. Eij keikamp - die namens de gemeente Hengelo
in de Stuurgroep zit - dat het voorlopig
niet mogelijk is dat een vierde gemeente
zich aansluit. Volgens Eijkelkamp zou
dat alleen maar vertragend werken. Zelhem en Hummelo & Keppel zitten dus
voorlopig in de wachtkamer.

Biej ons
in d'n Achterhoek
Ze troffh 't vegange zaoterdag nog wel zovölle met 'n karnevalsoptoch. 'n
Lekker zunneken zorgen d'r veur dat de luu op de wagens d'r ok schik in hadn.
En now was 't kiekn nao 'n optoch de moeite ok wel weerd. 't Zaog t'r heel wat
better uut as vegange jaorn. 't Olde iezer hadn ze an Malle pietjen vekoch en
dat was maor goed ok.
Veural de wagen van d'n Anwas was goed op-ezet en gaf't verhaal van die club
goed weer. 'n Veurbeeld veur andren van wat de bedoeling is van een karne
valsoptoch. Wiej hadn eavengoed 'n optoch zowat emist. Dat kwam zo.
Wiej hadn jao van de Prins alsnog een blik arftensoep met een rookwos van de
keurslager ekregen. En.oh jao, een hipsepoot was t'r ok nog biej. Nog bedankt
luu, dat was hadstikke goed van owluu. Now dan, dat hadde wiej zaoterdagmeddag samen opemaakt. Too waa'w allebeide natuurlijk stiepe dikke, 't
smaakn ok zo alderbastend lekker. Wiej wodn d'r naoderhand slaoperig van.
Nao de afwas zetn wiej ons beide in een stoel en veeln maor zo in slaop.
Gelukkig zat t'r um half twee ene an de belle en schrokke wiej wakker. Met een
smoesjen wasse wiej de beller gauw kwiet. Too ko'w gauw in 'n auto springen
en missen wiej zodoende toch niks van 'n optoch. Daor troffe wiej d'r ok nog
ene van 't gemeentehuus. "Daor is nog gin wagen biej van owluu kasteel", be
gon ik veurzichtig. "Hoe bedoel iej dat?", vroog e schienbaor vewonderd.
"Now, 't kasteel is toch onderhand te klein?"
"Neet waor ik zitte, daor is nog ruumte zat. 't Zal wel op wat anders vaste zitn".
"Dus is 't allemaole flauwekul?".
"Och, dat wet ik neet. Maor de fusie zal ok wel metspoln. A'w dan hier 't ge
meentehuus wilt hemmen is 't kasteel te klein. Dus mot t'r now al groter gebouw kommen. Umme de andren veur te wean. Zo warkt dat now eenmaol,
biej ons in d'n Achterhoek".
H. Leestman

"Moetje bij Monuta verzekerd zijn om
daar een uitvaart te laten verzorgen?'
"U kunt voor de ver^™ing van een uitvaart altijd een beroep op ons doen,
ook als u niet bij Monuta verzekerd bent. Daarvoor kunt u ons dag en nacht
bereiken. W i j adviseren u wel om een goede voor/.iening voor de kosten van
een uitvaart te treffen. Een uitvaart kost namelijk al gauw enkele du i/enden
guldens. Met een Nj^^ita uitvaartverzekering hoeft u zich hierover geen
zorgen meer te maken. He/e en 49 andere vragen over uitvaarten vindt u
terug in het handige boekje: 50 vragen over het laatste afscheid."

Dit boekje ligt gratis voor u klaar bij Gerrit Wissink.
Ook voor vragen k u n t u b i j hem terecht. Bel: (0575) 55 27 49.
Het Jebbink 4a, Vorden.

Monuta V
leder z'n eigen wens.

KLUVERS VORDEN C.V.
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Door de enorme hoeveelheden water, welke op de veenderijen zijn gevallen, zijn er oogstproblemen geweest, met als gevolg een forse prijsverhoging van RHP goedgekeurde potgrond.
Gelukkig hebben wij door tijdige inkoop de prijzen van 1998 kunnen handhaven.
Indien u voor 28 februari uw bestelling aan ons doorgeeft op telefoonnr. 55 13 18,
bezorgen wij deze gratis op zaterdag 20 maart bij u aan huis.
Ook voor pootaardappelen en tuinzaden bent u bij ons aan het juiste adres.
In de pootaardappelen zijn ook oogstproblemen geweest, dus geeft deze zo spoedig mogelijk
aan ons op, zodat u verzekerd bent van de juiste pootaardappelen.
Voorbeelden van onze artikelen:

10 kilo
30 liter
80 liter
40 liter
25 liter
10 liter
50 liter
10 kilo
60 liter

gazonkalk in korrelvorm
bemeste tuinaarde
Park potgrond met RHP keur
Park potgrond met RHP keur
Park koemestkorrel
Park koemestkorrel
Park tuincompost
meststof N.P.K. (12-10-18)
Park tuinturf

Profiteer nulr

8,50
3,65
9,95
6,95
18,00
9,95
9,95
12,75
7,95

Digitale
camera
wilt u een foto in Contact,
bijvoorbeeld van uw winkelpand
of een product dat u wilt verkopen
en extra onder de aandacht wilt
brengen?
Neem dan eens contact met ons
op.
Wij zijn in het bezit van een
digitale camera.
Wij zorgen er dan voor dat de foto
wordt geplaatst in uw advertentie
of bij een redactioneel stuk.

CONTMi
Uitgave: Drukkerij Weevers BV

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

Geboortekaarten
Huwelijkskaarten

Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen

Briefpapier

Kettingformulieren

Folders
Kranten

§

Tijdschriften en periodieken

cc

LU
O

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

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30/7251 AH ~ POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

FILIAAL ZUTPHEN

WEVO-DRUK

ZUTPHKN NL - TELJEPOON O975 S123M - FAX S4S4>2
NIEUWSTAD » - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

Stanswerk voor verpakkingen

HUAALRUURLOl

FILIAAL ZÉLMEM:

DRUKKERIJ WEEVERS, STUDIO MOL: ONTWERPÖH DRUKWERK Bi WEEKBLAD CONTACT
TEUfAXOe73«12M flARCHEMSeWEO 7 7261 DA RUURLO-RABO RUURLD 3887,1 «,446

ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 82BOS3
ONTWERPEN / DRUKWERK / ADVERTENTIES WEEKBLAD CONTACT

Agentschappen • Hengelo (G/d). M Masseiink-Wullink, Margriethof 30, tel. (0575) 46 55 59 en Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, tel. (0575) 46 20 62
« Sieencieien: M, van Veldhuizen Onstenk, Beg&niastraat 3, tel. (0575) 45 23 98 • Warnsveld: The Read Shop, Dreiumme 55, tel. (0575) 52 75 79 / fax 52 38 26

Stel uw eigen pakket
van 5O kg of meer samen!

mode voor
het héle gezin

fashion

Varken
per kg

Karbonade gem.
Varkenslappen
Gehakt half om half
Verse worst
Speklappen
Spare ribs
Dikke ribben
Dik spek (dubbeltjes)

5,75
8,50
6,50
6,00
6,OO
7,25
5,25
3,75

Rund
per kg

Riblappen
Braadvlees
Baklapjes
Sukadelappen
Klapstuk met been
Soepbeen met vlees

11,25
12,25
16,50
11,50
6,25
3,25

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

• II

fn porties van 5 kg of meer

Een groot gedeelte van de winkel is al leeg, maar
volgende week moet alles leeg zijn.
Daarom hebben wij de laatste winterrestanten
nog verder in prijs verlaagd.

KORTINGEN TOT WEL

BULTEN
VEE-

VLEES-

EN

V A R KE N S H A N D E L

Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 75 69
Telefoon (0573) 46 12 55
Aanbieding geldig tot 26 februari a.s.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

niet

ag u niet
missen!

f
*
9eprijs<te
artlkelen
("als on<ierg0ed
n
,P* ty's*nSpijkerbroeken)'

kr

'!9t u tijdens de verbouWin
9sopruiming 10%

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

:AFVALWATERZUIVERING MET HELOFYTENZANDFILTER

Hefytl

KORTING.
Kom beslist nog even langs in onze
oude winkel en profiteer van d/t.
super spektakel H

Toepassingen: woningen/agrarische bedrijven (o.a. voor hergebruik von ofvol-, melkspoel- en regenwater). WJdkomp levert diverse materialen voor complete 'nstalloties,
zoals seplktanks, vetofscheideR, decofijtas, Wie, pompen, putten, leidingen etc Voor
oonlegmogelijkheóen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Hoogrendement heWyleniondfiher o.o.:
LPtot96X BZVtotW CZVW97X Htot92%

SNIKKERS

HONDERDEN ZIEN
UW ETALAGE

oov

DUIZENDEN LEZEN

Wildkamp

UW ADVERTENTIE

m DECORS
^fi|^>75

*%fc
Energieweg 3 •
8077 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

Wilt u een echt jaren '60 sfeertje
op uw bruiloft of bedrijfsfeest,
neem dan muziek uit de sixties
met de band:

Q-SELECT

Visitekaartjes

DRUKKERIJ

WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Wildkomp, al meer dan 20 /oor
sp*f/o//sf op hè! gebied
von afvalwaterzuivering!

BORCUUHGld.)
tel. 0545-272795
WEHUGld.)
^10314-683319
LUITEN (Ov.)

n

v.o

.f.

schoorsteenveegbedrijf

Zei hem
Tel. 0314-622267
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

