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Keuze voor sobere campagne:

CDA Vorden:
'Verkiezingen
wel degelijk
belangrijk'
Op woensdag 13 februari j.1. organiseerde de Vordense afdeling
van het CDA een bijeenkomst, waar onder andere de heer Chris
Voerman, CDA-fraktievoorzitter in de Provinciale Staten het
woord voerde. Daarbij kwam ook het belang van de verkiezingen naar voren. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op 6
maart a.s. dreigen echter te worden ondergesneeuwd door het
wereldnieuws.
'In deze spannende tijd met oorlog in
de Golf' en in Afrika; met spanningen
in de Sovjet Unie en op veel meer
plaatsen in de wereld, moeten we ons
voorbereiden op de verkiezingen voor
Provinciale Staten', werd aan het begin
van de bijeenkomst opgemerkt.
'Het lijkt zo overbodig, al die moeite
voor dat kleine Gelderland ten opzichte van de hele wereld. Maar dat lijkt
alleen maar zo, want via de Provinciale
Staten wordt de Eerste Kamer gekozen,
die meebepaalt welke wetten al dan
niet worden aangenomen. Die wetten
bepalen weer mede ons Nederlandse
standpunt te midden van andere landen in de wereld.'
Deze week is de verkiezingscampagne
begonnen. Binnen het CDA is afgesproken dat er een 'sobere campagne'
gevoerd zal worden. Daaronder verstaat men: geen 'feestje bouwen', maar
wel informatie geven.
Om die informatie te geven, werd de
avond op donderdag j.l. gehouden. De
enkele tientallen aanwezigen konden,
naast het luisteren naar sprekers, ook
vragen stellen.
Mevrouw Liesbeth Wiegman was als
gast op deze avond aanwezig. Zij is vier
jaar lid van de Provinciale Staten en
heeft als specialismen milieu, agrarische zaken en waterhuishouding. Zij
zei zich te willen inzetten voor 'ruimte
voor duurzame landbouw en voor een
landschap meteen hart'.

'Aan de weg timmeren'
De uit Vorden afkomstige fractievoorzitter van het CDA in Gelderland,
Chris Voerman, ging op deze informatieavond onder andere in op onderwerpen als verantwoorde stortplaatsen, het
energiebeleid en veilige fietspaden.
Hij beheert in de Provinciale Staten
onder meer Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening. Ook de onderwerpen
woningbouw,
ouderenhuisvesting
(met name in het buitengebied) en
verzorgingstehuizen (zoals Wehme en
Nuova) kwamen aan de orde. 'We moeten er heel goed op letten dat alle mensen een bij hen passend huis/thuis
kunnen vinden.'
Het lijkt nogal eens dat het platteland
vergeten wordt en dat de steden alle
aandacht krijgen. 'Oost Nederland
moet daarom meer aan de weg.timmeren in Den Haag', aldus de heer Voerman.
De vraag van een journalist van de
Volkskrant, of de provincies in 1995
nog wel bestaan, kon de heer Voerman
met 'ja' beantwoorden. 'Maar er zal
tussen de provincies en de andere overheden wel een andere manier van met
elkaar omgaan moeten komen: meer
samenwerken en meer gelijkwaardigheid.'

GmvL: 'Milieueisen schept
onzekerheden'
Het ledental van de GmvL is vergeleken bij vorig jaar vrijwel stabiel gebleven. De afdeling telt 221 leden.
In het jaarverslag merkt de heer H.G.
Vrielink op dat de milieueisen de landbouw steeds meer beperkingen gaat
opleggen. 'Daar komen bij de zorgen
voor /waardere financiële lasten. Al
met al een beeld met veel onzekerheden', aldus Vrielink.
Internationaal stond H)90 in het teken
van de gevallen Berlijnse Muur. 'Voor
de landbouw had dit een overvoerde
vleesmarkt tot gevolg niet sterk dalende varkens- en rundvleesprijzen. Tevens steeg hierdoor de rente. De varkensprijzen met een absoluut dieptepunt sinds 1974, met een rijksdaalder
per kg. Pluimveevlees en eierprijzen
daalden. De slachtkuikensector had
nog niet te klagen. De zuivel daarentegen kende een terugval', aldus Vrielink.

De GmvL hield het afgelopen jaar samen met de GBTB en ABTB een drietal
bijeenkomsten waarbij o.m. een politieke forumavond, voorafgaande aan
de gemeenteraadsverkiezingen.
De hoogste klassen van enkele basisscholen hebben een bezoek gebracht
aan een tweetal bedrijven om zodoende kennis te kunnen maken met de
werkwijze van een modern landbouwbedrijf.
De open dagen die in samenwerking
met de plaatselijke VW werden gehouden, trok circa 80 bezoekers. Ook werd
in het jaarverslag melding gemaakt van
de diverse excursies die het bestuur regelmatig op touw zet.

C.Chr. Voerman voor
Vordense Landbouw

'Voorrang voor
landschap en natuur'

'Het provinciale beleid voor de Achterhoek zal zich de komende
jaren richten op meer aandacht voor natuur en milieu.' Dat zei
CDA Provinciale Staten fraktievoorzitter C.Chr. Voerman voor de
Vordense landbouworganisaties. Hij zei het standpunt te huldigen dat de gulden middenweg gekozen moet worden tussen de
belangen van economie en milieu. Verder stelde hij dat de rekreatie voor het Vordense gebied verder gestimuleerd dient te worden.
Voor wat betreft de keuze tussen een
parallelwegen een fietspad van Vorden
naar Ruurlo, kiest Voerman voor een
fietspad. 'Dit is veiliger, kost minder
groene ruimte en bovendien is voor
een fietspad gemakkelijker subsidie te
verkrijgen.'
Voerman vertelde vervolgens het één

en ander over de werking van het provinciaal bestuur. 'Een Provinciaal Staten-lid bekleedt ongeveer een halve
dagtaak in de politiek. De provincie
maakt een afweging tussen belangen
die boven de gemeentes uitgaan, /ij
geeft een wat breder oordeel.
Daarbij is voor de Veluwe de natuur

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Wachtlijst alarmeringstoestellen opgeheven
Wethouder mevrouw Aartsen deelde woensdagavond in de commissie Welzijn mede dat de Stichting Welzijn Ouderen Vorden
geen wachtlijst meer heeft inzake alarmeringstoestellen. Nu er
een bedrag van ruim vier duizend gulden (voor 3 toestellen) beschikbaar is gesteld is de norm van 24 toestellen bereikt.
Wethouder Aartsen wees er hierbij op
dat de gemeente goede kontakten onderhoudt met de Stichting. 'Ook voor
andere zaken op het gebied van het
flankerend ouderenbeleid', aldus de
wethouder.
In april zal de raad een voorstel bereiken over de kinderopvang. Daarbij zal
ook de eventuele huisvesting aan de
orde komen. Dit zei wethouder Aartsen
naar aanleiding van vragen vanuit de
commissie.
Deelnemen in de Stichting Regionale
Banenpoolorganisatie vond de commissie een goede zaak. 'Een grandioos
goed plan. Een van de laatste middelen
om langdurige werkelozen aan het

GMvL
CMvL belegt maandag 25 februari in
/aal 'de Herberg' haar jaarvergadering. Bij de bestuursverkiezing stelt
dhr. HJ. Rouwenhorst zich niet herkiesbaar. Dhr. HJ. Pardijs is niet meer
herkiesbaar als bestuurslid van het
Vordens Landbouw Veefonds.
Na aflooj^an de vergadering zal dhr.
J. Maat ^P^e hand van dia's de aanwezigen het één en ander vertellen over
zijn bedrijfin Giethoorn.

Cult^ele avond
versmoven1
De voor afgelopen vrijdag vastgestelde
culturele avond van de Vordense afdelingen van Jong Gelre, GMvL en Plattelandsvrouwen is vanwege de weersomstandigheden afgelast.
Binnenkort wordt een nieuwe avond
gepland. Het ligt in de bedoeling dat
hieraan medewerking wordt verleend
door de kapel 'De Schaddenstekkers'
uit Ruurlo en door 'De naober uut
Zieuwent'.

Mestgroep
De mestgroep Vorden organiseert
dinsdagmiddag 26 februari in het
Dorpscentrum een informatieve bijeenkomst op het gebied van de mest.
Tijdens die bijeenkomst zal dhr. P.
Brouwer van DLV Rundveehouderij
ingaan op mestaanwending. Dhr. H.
Halfman van DLV Varkenshouderij
spreekt over afdekken van mestsilo's,
terwijl dhr. H. Dijkman zal spreken
over mestdistributie.

werk te krijgen', zo sprak CDA'er
Bouwmeister.
Overigens zijn er voor Vorden 2 banenpoolplaatsen beschikbaar. Dat is
voldoende, want de gemeente Vorden
kent op dit moment 'gelukkig' maar
twee langdurige werklozen, zo werd in
de commissie medegedeeld.
Bouwmeister zei zich zorgen te maken
over de opheffingsnormen voor scholen. Wethouder Aartsen kon zich deze
zorg best voorstellen, maar was van mening dat de gemeente heel voorzichtig
moet zijn om cijfers los te laten.
'We weten nog niet precies hoe de normen er straks uit gaan zien. We moeten
er dus nog niet teveel in gaan roeren.
We zouden de mensen dan misschien
onnodig schrik gaan aanjagen', aldus
wethouder Aartsen.

unieke werkwijze van deze bijzondere
vorm van hulpverlening.
Het werk van de Wilde Ganzen wordt
geheel gefinancierd door particulieren, er is geen subsidie.
Elke week is er in het kort informatie
via de TV over de vluchten. Elke week
óók is er een vlucht voor een bepaald
doel, waar dan ook, waar hulp acuut
nodig is.
^^
Verschillende projecten werden nader
besproken en verduidelijkt met dia's.
Een project komt elk jaar terug; dat is
de Kerstvlucht voor het Oecumenisch
Radiopastoraat in Hilversuj^
Mede dank zij vele vrijwil^prs kan dit
prachtige werk doorgaan, dat elke
week, aan telkens andere groepen,
mensen in nood wil laten merken: Wij
kennen elkaar niet, maar er wordt aan
u gedacht!
Ongeveer 50 leden bezochten deze bijzondere middag.
Volgende bijeenkomst op 14 maart,
spelletjesmiddag.

De afdeling Vorden van de PGOB vergaderde op 13 februarijl.
Spreekster deze middag was Mevr. J.
Roeters-Borstlap uit Hilversum, bestuurslid van de Stichting Wilde Ganzen. In een zeer helder en enthousiast
betoog werd verteld over de achtergrondfilosofie, de oprichting en de

VORDEN
Hervormde gemeente
Zaterdag 23 februari 19.30 uur Concert Elly en
Rikkert in de Dorpskerk, uitgaande van de
Evangelisatiecommissie.
Zondag 24 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk;
19.00 uur ds. H. Westerink, evangelisatiedienst
m.m.v. jongerenkoor uit Vriezenveen.

KERKNIEUWS
Concert Elly en Rikkert
Zaterdagavond 23 februari /uilen Elly
en Rikkert in de Dorpskerk te Vorden
een concert verzorgen. Hun optreden
bestaat uit Nederlandstalige liederen.
Voor de pauze worden de kinderen op
een speelse manier bij het programma
betrokken. Het concert wordt georganiseerd door de Hervormd/Gereformeerde Evangelisatiecommissie.

In de avonddienst van a.s. zondag in de
dorpskerk, zal ds. Westerink ons voorgaan in een speciale dienst met als thema 'Kunnen we het eens worden'.
Medewerking wordt verleend door het
Interkerkelijke Jongerenkoor uit Vriezeveen, dat bestaat uit 50 leden, staat
muzikaal gezien op een hoog niveau.
Het is een genot om naar ze te luisteren. Kom en geniet en luister mee!

van belang (Europa's grootste natuurgebied), de Betuwe vormt een groene
lijn dwars door Nederland. Voor de
Achterhoek zijn landschap- en natuurbehoud belangrijk. Daarnaast zal OostGelderland een belangrijke distributiefunktie dienen te vervullen in Europa
'92', aldus Voerman.

moeten samenwerken om een goede
woningverdeling te krijgen.
Tot slot: 'De landbouw dient voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te
houden, om het platteland leefbaar te
houden', zo hield Voerman zijn gehoor voor.

Milieu

40jaar Vakbondswerk

'Op initiatief van de Gelderse Staten is
er nu een algemene maatregel van Bes t u u r op komst, betreffende de Ecologiesche Richtlijn. Daarbij wordt een
landbouwer gestimuleerd om milieumaatregelen te treffen door zijn uitbreidingsmogelijkheden evenredig te
vergroten. Het tempo van de milieumaatregelen moet wel vertraagd worden, anders kunnen de agrarische ondernemers het niet bijbenen', zo vond
Voerman.
Ten aanzien van de woningbouw wees
hij erop dat de plattelandsgemeentes

Aan het begin van deze bijeenkomst
hield dhr. H.C. Kettelerij een inleiding
over 40 jaar vakbondwerk binnen het
landbouwschap. Dhr. Kettelerij vertelde dat hij destijds samen met één vertegenwoordiger van de werkgevers de lonen moest vaststellen voor de landarbeiders. 'In deze tijd van CAO's ondenkbaar', aldus dhr. Kettelerij.
Dhr. Kettelerij is vele jaren namens het
CNV lid geweest van de Distriktscommissie van het landbouwschap. Naar
zijn verschillende ervaringen en belevenissen werd aandachtig geluisterd.

Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie
woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand.
Alleen op afspraak.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

Kapel De Wildenborch
Zondag 24 februari ds. H. Westerink.
Geref. kerk Vorden
Zondag 24 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. H. Westerink, gez. Evang. Dienst
in N.H.Kerk m.m.v. jongerenkoor uit Vriezenveen.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 24 februari 10.00 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 23 februari 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 februari Pastor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.
Huisarts 23 en 24 februari dr. Dagevos.
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 óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: het Vaarwerk 1.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 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 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.

Avonddienst
PCOB

WEEKENDDIENSTEN

Dierenartsen van zaterdag 23 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 23 en 24 februari H.F. van Dam,
Lochem, tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje februari mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek 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.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER —
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 februari 10.00 uur ds. C. Petri,
em.pred. Warnsveld.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 februari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores:
24-25
Pastor Grondhuis, tel. 05759-4221.

februari

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Expositie in
bibliotheek
In de maand maart zal in de bibliotheek werk te zien zijn van mevrouw
Douma-Wisse uit /utphen. Deze veelzijdige vrouw kan zich/elf niet anders
voorstellen dan bezig te zijn met pot-

WICHMOND
spraakbureau tel. 92892. 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 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.
Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

lood en papier.
/ i j trekt de laatste jaren veelvuldig erop
uit met haar man in auto en caravan en
ver/.amelt vele reisimpressies o.a. in de
Scandinavische en /uideuropese landen.
Het te exposeren werk zal bestaan uit
voornamelijk landschappen in aquarel
uit de vele landen die zij bezocht.

Ons
Rundvlees

FINALE 3-DAAGSE
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

DE LAATSTE SLAG IN ONZE WINTERCOLLECTIE

DAMESMODE

69,-

198,
98,
98,
69,
50,
&98,
&98,

alle wollen mantels
alle katoenen mantels
allejacks&coats

HERENAFDELING:

alle pantalons

kostuums

alle rokken

alle pullovers

198,—

een Klasse Apart

jacks

75,—

alle japonnen & pakjes 50,-

pullovers

50,—

alle blazers

75,

Modecentrum

Magere
Priklapjes
1 KNO 17,90

Haas/
Ribkarbonades
1 KNO 10,95

Mager
Rundergehakt
1 kiio 11,50
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 KHO 6,25
Hamburgers

^«^ Casseler Rib 100 gram 1,65
i
Gekookte Worst

slagêri

5 halen 4

250 gram

SPECIALITEITEN

2,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Schnitzels

GEWONE

Biefstuk

3 SOORTEN
5 halen 4 06(316PI

ongewoon lekker 250 gram

0,75

Wij zijn op vakantie
van 25 februari t/m 4 maart
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten

GRVEN'
Fam. J.Huitink

Ruurlo

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 21 - 22 - 23 februari 1991

Witgoed of bruingoed,
bij Oldenhave zit u altijd goed!
INSTALLATIEBEDRIJF

fc/J

GJ.OLDEMHAVE

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Wij zijn tijdelijk verhuisd
naar het pand van de
Fam. Horstin k, Kerkstraat 17
(naast Boekhandel Wolters)

Verenigingen of andere
corporaties, die prijs stellen op
vermelding van hun evenementen
in het
j

vw
Zomerprogramma
dienen dit op te geven
vóór woensdag 13 maart aan de
secretaris van de VW Vorden
dhr. R.C. Haanstra,
Mulderskamp 7, 7251 EX Vorden,
telefoon 05752-1186

Concert ELLY & RIKKERT
Voor alle overlast, nu nog veel meer
koopjes op alle restanten:
- Confectie
- Ondergoed
- Handdoeken
- Majo's
- Panty's / sokken
- Kleinvak
-Wol
-BH's

2 HALEN 1 BETALEN
Stoffen 2 meter halen -1 meter betalen
3 coupons voor de prijs van 1 coupon

SCHRDER

Tijdelijk bij de
Fam. Horstink,
Kerkstraat 17

voor 'Jong en Oud'

beter completer

maandag 25, dinsdag 26 en
woensdag 27 februari:

Het concert is in de
Dorpskerk in Vorden.
Aanvang 19.30uur.

Boeren
NOTENMIX
250 gram 2,50

Panklare HUTSPOT 500 gram

Maar dan natuurlijk brood van de man die zelf bakt.
Zo uit de oven in de winkel, verser kan niet!

AANBIEDING
Abrikozen-, Appel- of Kersenvlaai NU 5,—
Ontbijtkoek van 2,75 voor
2,45

KRENTEBOLLEN ehaien 5 betalen
Krenten- of Rozijnenmik 1 Pak NU

Toegangsprijs:
volwassenen
kinderen tot 14 jaar

f5,f 1,-

0,95

Brood, daar zit wat in!

Op zaterdagavond
23 februari.

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

3,25
TELEFOON 1373

X WARME BAKKER

tA? *7

OPLAAT*^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

OPENINGSTIJDEN BLIJVEN ONGEWIJZIGD.

UITDENOTENBAR:

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

j«K-#-)|C-:K^

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon en broertje

D/on, Guido
Erik, Marianne, Patrick en
Marvin Poelgeest

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons clublid

In plaats van kaarten

jjf
T
~'V

B. Bargeman

T
-'?'-#-

en

l
-#-

M. Teunissen-Boersbroek

15 februari 1991
Enkweg 19
7251 E Worden

en

*

U bent van harte welkom op onze receptie van 15.30 uur tot 17.30 uur in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 in Vorden.

Hidde Hindrik
Martine Letterie
Rinke Smedinga
Sjoerdje

februari 1991
Wilmerinkweg 1
'tJebbinkIO

Vorden, 13 februari 1991
Langs deze weg wil ik een
ieder hartelijk bedanken voor
uw vele felicitaties, kaarten en
geschenken in welke vorm
ook, die ik mocht ontvangen
op mijn 80e verjaardag.

Bestuur en leden van de Vrouwenclub Medler.

De huwelijksinzegening zal plaatsvinden
om 14.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden, door ds. Klaassens.

Marthe

-x-x-

Ons adres wordt:
Wilmerinkweg 1
7251 H J Vorden

vrBrHrH-B-BTBrHTH:^

iHtC-

Op zondag 3 maart a.s. hoop ik samen
met kinderen en kleinkinderen mijn 80e
verjaardag te vieren.

Komvonderlaan 6
7251 AC Vorden
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AFWEZIG

Gelegenheid tot feliciteren 's middags
van 15.00-17.00 uur in zaal "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

Vanaf
23 februari t/m 3 maart
i.v.m. vakantie

in de ouderdom van 90 jaar.
Vorden : A.J. Rouwenhorst
A. Rouwenhorst-Hendriksen
Vorden:

H.Dolphijn-Rouwenhorst
J. Dolphijn

Waarneming:

v

i'

x

i' *•!' "'i'

v

i' ^i'

v

i'

S

I'

V

I'

v

i' ^1'

N

i' ""!'

V

I'

s

l' "'iC^il^iC^l'

y

i' ^1' J'I'IJ'I' ""i'

x

l' ''I'

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden, woensdag 20 februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
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A t/m K:
/
dr. Dagevos,
het Vaarwerk 1, tel. 2432

Uitnodiging

Lt/mZ:

In plaats van kaarten
S

In verband met de geweldige prestatie van de
heer

t
-^i'4

Jantje Hengeveld-Vosselman
op de leeftijd van 85 jaar.
Vorden : A. Hengeveld
F. Hengeveld-Kuijpers

.£

• TE KOOP:
electronisch orgel, z.g.o.h.
Yamaha.
Tel. 05754-1243.
• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 057523128.

Vorden :

H.G. Hengeveld
T.M.B. Hengeveld-Spoor
Erwin, Sandy

KEURSIAGER

STROGANOFR
DAAR
KRIJGEN
IVANSHET
WARM VAN.
Voor het weekendrecept:

Maandag:

Rundergehakt

Speklappen

500 GRAM

5,98

500 GRAM 3,98
Dinsdag:

Tip voor de boterham:
• Workshop eieren schilderen 2 maart van 10.00 tot
16.00 uur.
Inl: Marieke Naaijkens, 0575019651.
• TE KOOP OF
TE HUUR GEVRAAGD:
woning met tuin.
Brieven onder nummer 45-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

WEDUWE VAN H. HENGEVELD

-$•

Antoon Steenbreker
die in zijn geheel 5 miljoen kilo oud papier op
heeft gehaald, biedt de Touwtrekvereniging
Vorden hem een receptie aan.

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan
onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

$

• TE KOOP: 2 z.g.a.n. 1-persoons matrassen 90x200. Tel.
05753-3600.

• 2 maart uitvoering
Toneelgroep Linde 'op eigen
erfde grond'. Dorpscentrum
aanvang 20.00 uur.
Komt u ook.

15 februari 1991
Berend van Hackfortweg 24
7251 XC Vorden

f,c^-*r^7*^T^^i^^è^'T^i^'?i;"'?^""'i^'i~~i^^i^ir^jC^"-!. ^,\ *-*\ **\ 'ï^">*v ^*v ^ '*>> /T* 'É~~I* f

dr. Haas

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

£.
•#-

Nieuwstad 53,7251 AG Vorden
"i'

dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255

Hendrika RouwenhorstBielderman

Klein- en achterkleinkinderen

J. Klein Geltink-Memelink
£

Op 15 februari overleed nog onverwacht onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

WEDUWE VAN BERTUS ROUWENHORST

föllfrii!/&il/H/lllrill/fö

H.L. Bonk-Velhorst

Wij wensen Jan en de kinderen veel sterkte toe dit
verlies te dragen.
Vorden, 19 februari 1991.

geven U kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 1 maart om 13.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Geboren:

Bertha Weenk-Rossel

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis
herplaatst
bij
foutieve
plaatsing.

• TE HUUR GEVRAAGD:
maisland voor 1991.
Vliem, Zelledijk 7.
Tel. 05752-6894.

Verse Worst

Stroganoffrollade

500 GRAM 4,98

100GRAM 2,25

Hamlappen

Zeeuws Spek

500 GRAM 5,98

100 GRAM 1,49

Woensdag:

Dit weekend extra voordelig:

Gehakt h.o.h.

Lasagna

500 GRAM 4,98

100 GRAM

1,39

Rundergehakt
500 GRAM

5,98

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Neede : H.J. Hengeveld

Jan ter Beek
05752-1807

Willy's Boetiek
heeft nu volop

En wel op vrijdag 22 februari van 20.00 uur tot
22.00 uur in de kleine zaal van het Dorpscentrum te Vorden.
leder, die hem in al die jaren het oude papier
heeft toevertrouwd, is dan ook van harte welkom.
P.S. De toneelavond die u aangeboden wordt door
de touwtrekvereniging is op zaterdag 6 april in
het Dorpscentrum te Vorden.

ZOMERSTOFFEN

Denkt U aan de

VOORLICHTINGSAVOND
op donderdag 21 februari
a.s. om 19.45 uur in het
Dorpscentrum.
Toegang vrij.

DONDERDAG:
21 februari
21 maart
18 april
Aanvang: 20.00 uur
Clubgebouw 'De Ark'

Voor reparaties
van
alle
merken

R. Hengeveld
B. Hengeveld-Lafors

Vorden, 14 februari 1991
Correspondentieadres:
B. van Hackfortweg 10
7251 XC Vorden

Na een betrekkelijk kort ziekbed en met grote dankbaarheid voor de liefdevolle verzorging in het 'Pension
Groot Roessink' is op bijna 85-jarige leeftijd overleden
onze zuster en behuwdzuster

Bertha Gerdina Weenk-Rossel

Joukje van der Meulen

op de leeftijd van 53 jaar.
Amstelveen
J. Weenk
Hans en Henriëtte
Gerrit en Marian
Bert en Loecky
Anja en Herbert
Erwin

Voetbal Vereniging
Vorden
KLAVERJAS- en
JOKERAVONDEN

Duiven :

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat onverwacht van
ons is heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Komt allen.

organiseert

E. Hengeveld
Wassim

De begrafenis heeft maandag 18 februari plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Burg. Galleestraat 38
Vorden

TUINKEURING
VORDEN

Vorden :

19 februari 1991
Brandenborchweg 7
7251 MC Vorden
Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen vrijdag 22 februari van 19.00-19.30 uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 23 februari om 12.00 uur in de N.H.Kerk te Vorden, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in 'de Herberg' te Vorden.

B. van der Meulen
M.F.W. van der Meulen-Musch

Correspondentie-adres:
H.J.M. Noordman, Exet-test., Ruurloseweg 17,
7251 LA Vorden
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
'Het Jebbink' te Vorden, waar woensdag 20 februari
a.s. van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot afscheid
nemen en het condoleance-register te tekenen.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben donderdag
21 februari om 10.30 uur in aula II van het crematorium te Dieren.

interieuradviseur

ieterse

Dankbaar zijn wij dat we haar thuis hebben kunnen
verzorgen.
Familie H.J. Groot Roesink en
huisgenoten

op de leeftijd van 53 jaar.

Vorden

J.B. Wunderink-Rossel
B. Wunderink

Barchem

A. Rossel
A. Rossel-GrootWassink

Vorden

B. Wesselink
J. Wesselink-Reusink

Vorden

H. Weenk
A. Weenk-Klein Lebbink

Almelo

G.J. Lebbink-Weenk
D.A. Lebbink
Neven en nichten

. BEELDEN GELUID
Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Vorden, 19 februari 1991

TOURNEDOS
100 GRAM

2,25

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410
Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Het Hoge 62, 7251 XZ Vorden
A.J. Fokkink-Rossel

KIP-

BIJNA 85 JAAR

ECHTGENOTE VAN J. WEENK

Vorden

SPECIAL

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

Mejuffrouw
Joukje van der Meulen
Bertha Gerdina Weenk-Rossel

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog betere keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy motoren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke handen bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

16 februari 1991
Het Hoge 62, 7251 XZ Vorden

16 Februari is uit ons midden heengegaan

Heden is heel onverwacht overleden onze lieve zuster, schoonzuster en tante

-***•¥•**+*

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Voor al uw

electrawerkzaamheden
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

UITVAARTVERZORGING

UITVAARTVERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder
Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4 Vorden (05700-14332)

Dag en nacht bereikbaar

QEMEENTEftULLE

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

TIN TTORDEN

n/wm^^
Vanaf donderdag 5 maart aanstaande
mogen de koelkasten vanaf 08.00 uur
aan de weg geplaatst worden. De dag
blijft gelijk, de eerste donderdag van
de maand.

M Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester KJ. C. Kamerling:
op af spraak.

OUWVERGUNNINGEN

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

••

j* KINDEROPVANG
In 1990 is de stimuleringsmaatregel
kinderopvang gepubliceerd. Hiermee
kunnen gemeenten ten behoeve van
kinderdagopvangvoorzieningen een
stimuleringsbijdrage aanvragen bij het
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Burgemeester en wethouders hebben een stimuleringsbijdrage aangevraagd en gekregen. Het
ministerie geeft f 5000,- per te realiseren kindplaats met een maximum van
10 kindplaatsen. Voor de periode
1991-1993 heeft het ministerie subsidie beschikbaar gesteld voor 20 kindplaatsen. Hiervoor verkrijgt de gemeente uiteindelijk ca. f 100.000,- aan
subsidie in de exploitatie.
Voordat het geld verkregen wordt moet
de gemeenteraad een zogenaamde
'kwaliteitsverordening' vaststellen. Nadat de Verordening door de gemeenteraad is vastgesteld kunnen burgemeester en wethouders een uitvoeringsbesluit kindercentra vaststellen. Hierin
worden de minimumeisen vastgelegd
die aan kindercentra gesteld worden.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een dergelijke verordening vast te stellen. De commissies voor algemeen bestuur en welzijn en milieu nebben een positief advies gegeven over het voorstel.

ESTAURATIE
GRAFTOMBE HUIZE
VORDEN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een bedrag
van f 16.500,- beschikbaar te stellen
voor de restauratie van de graftombe
behorende bij Huize Vorden. Deze
graftombe behoort nog aan de familie
Van de Borch. Door derden, waaronder de familie van de Borch, is een bedrag ontvangen voor de rest van de
kosten van restauratie van deze tombe.
De totale restauratiekosten bedragen
f 37.500,-.
In 1943 is van de familie Van de Borch
een legaat ontvangen onder de verplichting het dagelijks onderhoud aan
de graftombe te verrichten. In de in die
tijd geldende verordening waren daarvan alleen vernieuwingen uitgesloten.
Dit onderhoud is in de afgelopen decennia niet gepleegd. Daardoor is nu
een ingrijpender restauratie noodzakelijk.
De commissies voor financiën en
openbare werken hebben burgemeester en wethouders hierover een positief
advies gegeven. Wel zijn de commissieleden van mening dat getracht moet
worden om deze graftombe en mogelijk ook nog andere objecten op de
rijksmonumentenlijst geplaatst te krijgen, zodat de bescherming ervan gewaarborgd is en er mogelijk subsidies
voor andere restauraties verkregen
kunnen worden.

m*]R.EPRESENTA-

Een banenpool is een door een of meer
gemeenten opgerichte organisatie die
personeel in dienst neemt en uitleent
aan instellingen in de collectieve sector, de zogenaamde inlenende instellingen. Het gaat daarbij om maatschappelijk zinvol werk dat als 'additioneel' (aanvullend) wordt beschouwd:
werk waarvoor geen koopkrachtige
vraag bestaat, maar dat wel nuttig of
zelfs nodig is. Voor plaatsing in de pool
komen alleen langdurig en zeer moeilijk plaatsbare werklozen in aanmerking. Voor hen zijn op afzienbare termijn geen andere mogelijkheden om
aan werk te komen aanwezig.
Omdat Vorden slechts 2 plaatsen in
het werkgebied van het arbeidsbureau
Zutphen heeft verkregen (in totaal zijn
in dat werkgebied 53 banenpoolplaatsen beschikbaar) is aansluiting gezocht
met andere gemeenten die ook tot het
werkgebied van het Arbeidsbureau
Zutphen behoren. Deze gemeenten
maken een stichting die als werkgever
zal optreden voor de geplaatsten in de
banenpool. De uitvoeringvan de werkzaamheden zal het stichtingsbestuur
opdragen aan het Buro 'Weerwerk' van
de gemeente Zutphen. Het totale gebied van het Arbeidsbureau zal men in
tweeën splitsen, Zutphen en Lochem.
Vanuit Lochem zal dan de plaatsing en
begeleiding van ongeveer 20 procent
van de pooldeelnemers worden verzorgd. Hieronder bevinden zich de
Vordense deelnemers.
Voor de uitvoering van het banenpoolplan krijgt de gemeente diverse
bijdragen. Deze zijn echter onvoldoende om de totale kosten te dekken. Er is
nog een bedrag van f 6000,- nodig.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om dit bedrag te
betalen uit de post 'onvoorzien'.
De commissie voor welzijn en milieu
heeft hierover een positief advies aan
het college gegeven.

TIVITEIT&
VERKLARING VOOR
LOKALE OMROEP
In de raadsvergadering van 28/29 januari jongstleden hebben burgemeester en wethouders dit onderwerp al aan
de gemeenteraad voorgelegd, met het
advies om aan de Stichting Lokale Omroep 'De Berkelstroom' een representativiteitsverklaring af te geven. Met
een dergelijke verklaring kan de omroep dan bij het Commissariaat voor
de Media, op grond van de Mediawet
een zendvergunning aanvragen om
ook in deze gemeente uitzendingen te
mogen verzorgen. De stichting zendt
thans reeds programma's uit over Zutphen en Warnsveld. Omdat het aantal
zenders op het kabelnet in Vorden is
uitgebreid en nu ook in Vorden de omroep 'De Berkelstroom' ontvangen kan
worden wil de stichting ook radio- en
t.v.-programma's over Vorden gaan
maken.
Een representativiteitsverklaring
houdt in dat het bestuur van de omroep geacht wordt zodanig te zijn samengesteld dat alle maatschappelijke
geledingen daarin vertegenwoordigd
zijn. Het bestuur is verantwoordelijk
voor het programmabeleid. ledere
stroming dient zoveel mogelijk naar
evenredigheid aanbod te komen. In
het bestuur van de stichting zijn thans
de volgende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd:
- maatschappelijke zorg en welzijn: 6
zetels;
- kuituuren kunst: 2 zetels;
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag: 3
zetels;
- onderwijs en educatie: l zetel;
- etnische en kulturele minderheden:
l zetel;
- sport en recreatie: l zetel.
In principe is in het bestuur ook ruimte voor meerdere Vordenaren.

Vlak voor deze raadsvergadering is
door enkele Vordenaren echter een
brief overhandigd aan de raadsleden
waarin zij zich verzetten tegen het afgeven van een representativiteitsverklaring aan de Berkelstroom. Zij zijn bezig
om in Vorden een eigen lokale omroep
op te richten middels een stichting in
oprichting 'LOV' (Lokale Omroep
Vorden). Bij deze brief was een lijst gevoegd met 9 potentiële bestuursleden.
Op grond van deze brief heeft de gemeenteraad besloten om de beslissing
tot het afgeven van een representativiteitsverklaring aan te houden tot een
volgende vergadering, ondanks het
verwijt aan de LOV dat geen gebruik
gemaakt is van de gebruikelijke inspraakgelegenheid bij de behandeling
van dit onderwerp in de daarvoor aangewezen raadscommissie die burgemeester en wethouders hierover adviseert.
Aan de hand van de brief van de LOV
zijn burgemeester en wethouders tot
de conclusie gekomen dat de LOV niet
representatiefis te achten voor de Vordense bevo|fejng, zodat geen representativiteitsv^^raring afgegeven kan worden aan de LOV. Zo ontbreken bestuursposten voor etnische minderheden en is er een oververtegenwoordiging van werknemers en werkgevers.
Belangrijk^fcaaatschappelijke richtingen zoals^Piatschappelijke zorg en
welzijn en kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag zijn eveneens niet voldoende vertegenwoordigd.
Als nadere informatie van de Berkelstroom is nog bericht ontvangen dat
voordat de Berkelstroom de gemeente
om een representativiteitsverklaring
heeft verzocht zij contact heeft gezocht
met de belangrijkste initiatiefnemer
van de stichting i.o. Daarbij is het aanbod gedaan om samen te werken. Van
deze initiatiefnemer is daarna niets vernomen door de Berkelstroom. De bereidheid om samen te werken blijft bij
de Berkelstroom echter aanwezig.
Alles in overweging nemende hebben
burgemeester en wethouders de gemeenteraad geadviseerd om toch een
representativiteitsverklaring af te geven aan de Berkelstroom.
Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie voor algemeen
bestuur heeft de stichting i.o. LOV ingesproken. Zij hebben daarbij mondeling een aantal nieuwe feiten naar voren gebracht. Tevens zouden er wijzigingen in de bestuurssamenstelling
zijn waardoor het bestuur representatiever geacht kan worden.
Aan de hand hiervan hebben de commissieleden geen advies aan burgemeester en wethouders gegeven. Zij
vinden dat de LOV de gelegenheid
moet krijgen om het ingesprokene
schriftelijk en degelijk onderbouwd
aan het college voor te leggen zodat dit
alsnog tijdens de behandeling van dit
onderwerp ter tafel kan worden gelegd
zodat een goed afgewogen beslissing
genomen kan worden.

£ OPHALEN
KOELKASTEN
De deelname aan het ophalen van
oude koelkasten om de milieu-gevaarlijke stoffen daaruit te verwijderen is
bijzonder hoog.
Tot op heden was het zo dat na telefonische melding de koelkast om 12.00
uur op de eerste donderdag van de
maand aan de weg kon worden gezet.
In de loop van de middag werd de koelkast dan door de afdeling gemeentewerken opgehaald en naar de Sloopstraat gebracht, ter verwijdering van de
gevaarlijke stoffen.

Op 12 februari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
- de heer J. Bouwmeister te Wichmond, voor het bouwen van een
kweekkas op het perceel Beeklaan 4
te Wichmond;
- de heer A. Arends, de Horst 5 te Vorden, voor het verbouwen van een
boerderij tot woning met kantoor op
het perceel de Horst 5 te Vorden;
- de heer T.J.M, van der Ploeg, Handelsweg 3 te Vorden, voor het bouwen van een montagehal met kantoor
en kantine, op het perceel Handelsweg 3 te Vorden.

•.v,
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Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur begint en gehouden wordt in
het gemeentehuis, komen de volgende punten aan de orde:
- representativiteitsverklaring voor lokale omroep;
- vaststelling verordening kinderopvang;
- deelnemen in de Stichting Regionale Banenpoolorganisaties;
- delegatie van de bevoegdheid tot verkoop van bouwkavels;
- restauratie graftombe Huize Vorden op algemene begraafplaats.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

NQUETE
VERENIGING GROENEKRUIS
De Vereniging Het Groene Kruis gaat
eind februari begin maart een enquête
onder de Vordense bevolking houden
teneinde te weten te komen wat er leeft
ten aanzien van wensen over de gezondheidszorg in Vorden. Onder andere wil men trachten te peilen aan
welke cursussen er behoefte bestaat.
De wethouder mevrouw M. Aartsenden Harder vindt dit een deukte goede zaak dat zij iedereen ojJBept om
aan deze enquête mee te doen.

'IEUWE EDITIWAN
'HET VRAGENibEK'
VERSCHENEN
Een dezer dagen is de tweede editie van
'Het Vragenboek, alles over bijstand'
verschenen. Hierin wordt een kort antwoord gegeven op de ruim honderd
meest gestelde vragen over bijstand.
Deze vragen zijn afkomstig van cliënten van Gemeentelijke Sociale Diensten.
Naast deze uitgave zijn evenals vorig
jaar vervolgbladen verkrijgbaar. Hierop is extra informatie beschikbaar, die
kan worden opgevraagd wanneer het
antwoord in 'Het Vragenboek' een
aanvulling vereist. Een of meer vervolgbladen zijn op aanvraag bij de afdeling Welzijn van de gemeente verkrijgbaar.
In 'Het Vragenboek' wordt de lezer
niet lastig gevallen met ingewikkelde
beschouwingen en moeilijke wetsartikelen. Integendeel, 'Het Vragenboek'
is geschreven in korte en heldere taal.
Via een overzichtelijke inhoudsopgave
en een uitgebreid trefwoordenregister
vindt de lezer snel een antwoord op
zijn vraag.
De editie 1991 lijkt veel op die van 'Het
Vragenboek' van verleden jaar. Wel is
de tekst aangepast aan de laatste gegevens. Bovendien is er rekening gehouden met de op- en aanmerkingen die
over'Het Vragenboek' zijn gemaakt.
'Het Vragenboek, alles over bijstand' is
verkrijgbaar bij de afdeling Welzijn van
de gemeente.

'IEUWE TELEFOONINSTALLATIE:
NIEUW TELEFOONNUMMER GEMEENTEHUIS: 7474
In de week van 3 tot en met 8 maart
aanstaande wordt er een nieuwe telefooninstallatie geplaatst. De telefonische bereikbaarheid in die week kan
dan op bepaalde momenten slecht
zijn.
Het nieuwe telefoonnummer wordt:
7474. Als u het oude nummer draait
wordt u hierop automatisch geattendeerd.
Getracht wordt om de overlast tot een
minimum te beperken.

IJDRAGEREGELING
MONUMENTALE
Door de Bomenstichting is per l januari 1991 het bomenfonds ingesteld.
Dit is een bijdrageregeling voor herstelwerkzaamheden aan monumentale
bomen. Het geld voor dit bomenfonds
wordt ter beschikking gesteld door het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De bomenstichting beheert een register van monumentale bomen. Daarin
zijn alle bomen in Nederland opgenomen die volgens de Bomenstichting
van nationaal belang zijn en behouden
moeten blijven. Het register bevat ongeveer 8000 objecten, waaronder diverse boomgroepen. In Vorden zijn 24
solitaire bomen en 7 boomgroepen geregistreerd. Alleen (gemachtigden
van) eigenaren van bomen die bij de
Bomenstichting staan geregistreerd als
monumentale boom kunnen een bijdrage uit het bomenfonds aanvragen.
De huidige regeling geldt alleen nog
maar voor bomen buiten de bebouwde
kom. Een regeling voor bomen binnen
de bebouwde kom is nog in voorbereiding.
De bijdragen uit het bomenfonds zijn
alleen bedoeld als tegemoetkoming in
de kosten van herstelwerkzaamheden.
Het gaat daarbij om bodemonderzoek
en bodemverbetering, alsmede bovengrondse werkzaamheden zoals bijvoorbeeld snoeiwerk en groeiplaatsbescherming. Regulier onderhoud valt
buiten de bijdrageregeling. Voor nadere informatie over welke bomen geregistreerd staan en over de bijdrageregeling kunt u contact opnemen met de
bomenstichting, Donkerstraat 17,
3511 KB te Utrecht, telefoon
030-340778 of met de afdeling gemeentewerken.
1

rn

!• l £ VERLENEN BOUWVERGUNNING MET
VRIJSTELLING^
MOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen
aan het volgende bouwplan:
- het bouwen van een schutting, carport en kippenhok door H. Berkelaar, Baron van der Heydenlaan l te
Wichmond.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen tot en met 8
maart 1991 voor eenieder ter inzage
ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis).
Eventuele bezwaren kunnen tot en met
die datum schriftelijk aan hun college
worden kenbaar gemaakt.

^^

EREIKBAARHEID
GEMEENTEHUIS
Vanwege interne onderhoudswerkzaamheden in het gemeentehuis zal de
bereikbaarheid van het Kasteel in de
week van 24 februari toten met l maart
aanstaande minder goed zijn. Onder
andere wordt de receptie opgeknapt.
Getracht wordt om de overlast tot een
minimum te beperken.

ï* OPEN HUIS
PROVINCIE NA
VERKIEZINGEN
PROVINCIALE
STATEN
Op woensdag 6 maart 1991 zijn de verkiezingen voor provinciale staten. Na
het sluiten van de stembureaus opent
het provinciehuis van Gelderland zijn
deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitslagen van de provinciale statenverkiezing. Naast de verkiezingsuitslagen zijn er intervieuws, debatten, muziek, de uitkomst van de
Gelderse scholierenverkiezingen en
kan zelfs de voetbalwedstrijd AC MilanMarseille worden gevolgd. Omroep
(Gelderland en de NOS-rv zenden delen
van deze Gelderse verkiezingsavond
rechtstreeks uit. Graag nodigen wij u
uit deze avond bij te wonen.

DE SLACHTOFFERS VAN DE
GOLFOORLOG
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS,
UNICEF NEDERLAND,
STICHTING VLUCHTELING,
ARTSEN ZONDER GRENZEN

GIRO 800800
DEN HAAG
Deze aktie wordt gevoerd in samenwerking met:
Memisa. Mensen in Nood, Novib/Gast aanTafel.
de Stichting Oecumenische Hulp,
Tear Fund en Terre des Hommes.
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Succesvolle Bruidsshow in De Herberg'
lolt is gewijzigd en soms y.oals in dit geval met de bloemen weer terugkeert.
Daarna de eigenlijke show. Diverse
mannequins showden de vele modellen welke door bruidshuis (lovers werden verzorgd.
Het totaalgebeuren getuigde van een
goede organisatie en voorbereiding en
was prima op elkaar afgestemd. De
deelnemers hadden elk op eigen wijze
de mogelijkheden van hun bedrijven
naar voren te brengen.
De bezoekers kregen volop de gelegenheid zich door de ondernemers te laten
1 n formeren en de opgestelde stands te
bezoeken.
Een verloting zorgde voor een leuke
bijdrage aan de totale sfeer. De entreebewijzen waren tevens lotnummers
en zo werden er diverse prijzen verloot.
Als extra stunt van deze avond was er
gelegenheid om op een gedeelte van
hetentreebewijs naam, adres en trouwdatum in te vullen waarop een hoofdprijs zou vallen.

Een uitverkochte zaal met enthousiast publiek zorgde voor een
sfeervolle bijdrage aan deze geslaagde 'Bruidsshow'. Deze avond
werd georganiseerd door een vaste groep ondernemers en is inmiddels geen onbekend gebeuren meer in de regio. De voorzitter,
Harrie Kettelerij, plaatselijk bloemist opende deze avond en gaf
het woord aan de ladyspeaker Erna te Winkel, eveneens afkomstig
uit Vorden.

duukskes. Deze boerendansgroep
zorgde voor een originele opening van
dr show. Km uit ± 1800 afkomstig
bruidspaar werd verwelkomd onder
muziek van een trekharmonica en zo
kwam de sfeer er direkt goed in. Bij
deze bruidskleding was tevens een origineel bruidsboeket van witte anjers
met groen en linten.

/ij vertelde iets over de totstandkoming en noemde met name de deelnemers van de/.e avond.

I lierme
d aangetoond hoe het hedendaag! gebeuren omtrent een brui-
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Als eerste bruidspaar kwam geheel onverwadit geen eigentijds bruidspaar
maar een trouwpaar van de Knup-

slaagde avond en zo groeit deze
bruidsshow uit tot een in de wijde omgeving bekend wederkerend jaarlijks
evenement
Deelnemers aan de/e show waren: Restaurant en zaal 'De Herberg'; Walle
Tempelman; A n n o Bank / u t p h e n /
Vorden; Vaklotografïe Ted Buter; (.c
schenkenhuis Barendsen, serviezen:

Deze trekking werd aan het einde van
de avond verricht door één van de
mannequins en wel de bekende Miss
Nederland. Zij trok de winnende kaart
en zo werd bekend gemaakt wie de winnaar was. Deze prijs is gewonnen door
mej. M. Zeevalkink, Hoetinkhof 47 te
Vorden.
Daarna maakte de voorzitter namens
de ondernemers bekend wat deze prijs
inhield, nl. een romantisch diner voor
2 personen verzorgd door de deelnemers van deze show.
Op een met de winnaar te overleggen
data zal het bruidspaar in spe worden
opgehaald met een taxi en naar het
restaurant worden gebracht alwaar ze
het aan niets zal ontbreken.
Champagne, kaviaar en vele andere
spijzen en dranken zullen dit geheel
completeren. De ondernemers zullen
allen op velerlei wijze n^iewerking
verlenen aan dit gebeurei^B
Men kan terugzien op een zeer ge-

De Knupduukskes9

Revue Jong Gelre

Lenen zonder
h centje oiin.

De Vordense folkloristische dansgroep 'De Knupduukskes' heeft
tijdens de jaarvergadering uitvoerig teruggeblikt op het 60-jarig
jubileum dat het afgelopen jaar met diverse aktiviteiten is gevierd. Een van de hoogtepunten vormde het internationale dansfestival dat o.m. op het Marktplein werd gehouden.
Ken van de deelnemende dansgroepen
was 'Sadauja' uit Litouwen. De leden
van 'De Knupdiiiikskes' keken in de
pauze van de jaarvergadering dan ook
verrast op toen één der leden van 'Sadauja' op bezoek kwam. I l i j liet de aanwezigen video-beelden uit de hoofdstad Vilnius zien, terwijl hij ook de
foto's liet zien die de Litouwers het afgelopen zomer in Vorden hadden gemaakt. Op zijn terugreis nam hij uiteraard de hartelijke groeten van 'De
Knupduukskes' mee.
Tijdens de jaarvergadering werd voorts
melding gemaakt van de reis naar Zweden en van de diverse optredens die
'De Knupduukskes' hebben verzorgd.
In financieel ook een tevreden vereniging, want het jaar kon met een batig
saldo worden algesloten.

R

Voor dit jaar staan er eveneens diverse
aktiviteiten op het programma. Zo gaat
de groep met Pasen een paar dagen
naar Leuven (België). Er komt een uitwisseling met de dansgroep uit Varsseveld, met andere folkloristische groepen staat er klootschieten op het programma. De mogelijkheid bestaat om
deel te nemen aan een cursus 'mutsen
wassen/opmaken'. Het komende zomer weer diverse optredens in de regio.
De aktiviteitencommissie heeft een
plan op stapel staan voor een verkoopaktie.
Bij de bestuursverkiezing werd mevrouw (i. te Veldhuis herkozen. Mevrouw J. Dolphijn stelde zich niet herkiesbaar. In haar plaats werd mevrouw
I. Kskes gekozen.
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U heeft nodig voor 4 personen:
400 gram mager rundergehakt of half-omhalf gehakt
150 gram verse dadels
50 gram rozijnen
2 preien
40 gram boter
300 gram macaroni,
spirali, vlinders,
volkoren schelpjes
of rijst
zout
versgemalen peper
mespuntje cayennepeper
1 kaneelstokje
2 kruidnagels
50 gram geraspte Goudse kaas
ca. 8 deciliter bouillon (eventueel tablet of
poeder)

Neem daarna de pan van het vuur.
Kook de pasta in welke vorm dan ook met
i zout beetgaar in de
bouillon.Meng de pasta
of rijst en het gehaktpreimengsel in een grote
diepe ovenschaal door
elkaar. Roer de dadels en
de rozijnen erdoor. Voeg
naar smaak zout, peper
en cayennepeper toe en
duw het kaneelstokje en
de kruidnagels in het
mengsel. Strooi de geraspte kaas over het
geheel. Dek de schaal af met aluminium/olie.
Verwarm de oven voor op 175°C. Zet de
schaal vervolgens in het midden van de
oven. Laat de schotel in ca. 20 minuten
verder gaar en warm worden.

Bereiding:
Ontpit de dadels en snijd de vruchten in
kleine reepjes. Was daarna de rozijnen in een
zeef en laat ze goed uitlekken. Maak de
preien schoon en snijd de witte en
lichtgroene gedeelten in smalle ringen.
Verhit de boter in een koekepan en bak hierin
de prei ca. 3 minuten. Voeg dan het gehakt
toe. Bak het rul door middel van een vork.

Tip: U kunt ook kruidnagelkaas nemen in
plaats van Goudse kaas en losse kruidnagels.

Gehakt-pasta
schotel
met dadels
en kaneel

Voedingswaarde per portie:
Energie: 2965 kj (710 kcal)
Eiwit: 34 gram
Vet: 23 gram
Koolhydraten: 92 gram

Guusta Bruggen
Huidverzorging;
Bruidsmode Covers; Schurink 't Winkeltje in Brood en Banket; Bloembinderij Kwekerij Kettelerij; Juwelier-Opticien Siemerink; Drukkerij Weevers;
Ingrids Haai mode; Taxibedrijf v/h
11 agtei. A. Klein Brinke.
Dit alles onder muzikale begeleiding
van Marcel Koers.

Geld lenen lijkt vaak heel eenvoudig, één
Bijvoorbeeld
K een Doortelefoontje i$ meestal voldoende.
lopend Krediet,
Maar eenvoudig betekent niet
HHffi flexibele lening
altijd goed, laat staan goedkoop.
waarbij u steeds weer kunt
Want tegenover
opnemen wat u hebt
een snelle afwikkeling
staat vaak een hoge
afgelost.
Zo hebt u altijd
rente. En dan wordt
lenen al snel een last.
een financiële reserve
Als u wilt lenen zonder
achter de hand.
In het overzicht ziet u precies
'n centje pijn, kunt u niet
pioe voordelig zo'n Doorlopend
om de Spaarbank heen.
Krediet voor u kan uitpakken.
U kunt kiezen uit J
Wilt u meer weten, vul dan de bon
verschillende
mogelijkIn of laat u adviseren op een van onze
kantoren.
heden.
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Verkiezingsvergadering
Op maandagavond 25 februari is er in
het Dorpscentrum een verkiezingsvergaderingvan de R.P.F./G.P.V. Op deze
vergadering spreekt dhr. R. v. Dam
over: 'Voor ecu gezond Gelderland'.
(Zie ook de advertentie).

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
De bejaardensoosmiddag wordt weer
gehouden op woensdag 27 februari
a.s. De/.e middag wordt nu gehouden
bij Café den Olden Kriet, Dorpsstraat

IVN
Zondagmorgen 24 februari: Lange
wandeling omgeving Vorden, ca. 15
km. Start: Parkeerplaats bij het kasteel Vorden. Deze tocht duurt ca. 4
Onderweg gelegenheid om ergens koffie te drinken en om evt. met de bus
terug te gaan.
Brood en evt. wat drinken meenemen.
Tel. i n l i c h t i n g e n : <)575<)-l<JoHl b.g.g.
05750-21373.

Homoseksueel??
Je bent heus de enige niet, al l i j k t dat
soms wel zo.
Daarom is er Stichting de Klingen, die
hebben in ons land al zo'n 70 praat/
contactgroepen georganiseerd.
Homoseksuelen en lesbiennes van u i t eenlopende levensbeschouwing, afkomst, l e e f t i j d , enz. vinden elkaar daar.
Ook in onze omgeving is zo'n praat
contactgroep.

i-xtni aflossing ei

Ja, ik wil graag meer informatie over lenen zonder'n centje pijn.
Naam:
Adres:
.
Woonplaats:
Postcode:
Telefoon:
Deze bon in een envelop /.onder postzegel zenden aan: Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk
Nederland, Afdeling Marketing, Antwoordnummer 1130, 7300 VB Apeldoorn.

De Bondsspaarbank doet meer
als u ruimer wilt zitten.

Jong Ge l re is voornemens ook dit jaar
weer een revue op de planken te brengen. Het is nog niet bekend wat het
gaat worden. De data zijn al wel bekend, nl. vrijdag I en H november en
zaterdag (.) november. De revue wordt
in het Dorpscentrum opgevoerd.

<A>
m/v

Maar er kunnen nog meer mensen bij.
De groep is bestemd voor m a n n e n en
jongens die- in l m is kamersfeer willen
praten over homoseksualiteit en alles
wat daar mee samenhangt. Dus aar/H
niet!! S c h r i j f naar S t i c h t i n g de Kringen, Postbus W, 72li<) AB Ruurlo.

Op reis met Mozart
spaarbank

25 in Wichmond en deze keer niet bij
het Ludgerusgebouw.
Na de koffie en opening /al de middag
ver/.orgd worden door de heer |.( i. V'ersteegt uit Lobith. Hij is weerkundige',
en zal op dit gebied wat vertellen en
laten zien, van mooi tot slecht weer. Kn
na afloop van de/e middag eet men ge/amen l i j k boerenkool.
Dus het kan niet anders, het wordt zeker een fijne middag.

Op 28 februari organiseert de Stichting Kamermuziek Zutphen zijn vierde
concert van dit seizoen. Het ensemble
'Bredero Bui lescjue', bestaande uit Marina Wemelsfelder, mez/osopraan; Marijke Smit Sibinga, clavccimbel en
Henk Lambooy, cello en viola da ga m
ba, brengt een programma van liederen en werken die op de een of andere
manier verband houden met Mozart.
'Op reis met Mozart' wordt gebracht in
het Nutsgebouw in Warnsveld op donderdagavond 2H februari. Aangezien
het Nutsgebouw geen dagelijkse (reseiverings-) kassa heeft is plaatsbespreken niet mogelijk.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli-Kruidkoek
royaal gevuld met noten en rozijnen

k

Gewoon Geweldig Lekker
Vers van de Warme Bakker

mode voor het héle gezin
in het hart van Vorden

DIT WEEKEND:
voor O j OU
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

RPF HGPV
Zutphen en omstreken

OPENBARE
VERKIEZINGSVERGADERING
op maandag 25 februari
om 20.00 uur
in het 'Dorpscentrum' te Vorden.
Spreker:
dhr. R. van Dam, lijsttrekker.
Referaat:
'voor een gezond Gelderland'.

T-SHIRT
GRATIS
of indien gewenst
de helft van de
waarde in contanten

Op donderdag
21 februari openen wij
op de 1e etage een geheel nieuwe
jeansafdeling ter gelegenheid hiervan geven wij
iedere koper op 21, 22 en 23 februari een T-shirt.

bij een minimale
aankoop van 25.-

KOM

BESLIST
49.95

EVEN

-

Bii aankoop van"1, p#arttouwt(ng*n

in Uw trouwring #*z»t
GRATIS
Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal en
fabrikagefouten,

C©
juwelier
•
• |

Zutphenseweg 5

siemennk VORDEN

OO Opticien TelefoomsOS

KIJKEN

metKorteen'

WANT
HET LOONT
DE MOEITE!

AANBIEDINGEN GELDEN ALLEEN VOOR VORDEN.

OPEL SERVICE

K< W. J.

KOOI

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ® 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-32 95.
Verkoop en Reparatie

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Voor vakwerk in

DEZE WEEK:
Aanbiedingen in:

LICHT METALEN VELGEN
o.a. voor VW en OPEL

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

RlfTAlAH
WTOBAHMN
monteren - balanceren - repareren
Slotsteeg 18 Hengelo (Gld) Tel. 05753-2779

Heerlijke TOMPOUCEN
NU

ehaien 5 betalen

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

&

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
22-02-91 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur (behalve vrijdagmiddag), alsmede
op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een verzoek
met bijlagen van:
1. dhr. H.J. Hukker, de Horst 2, 7251 DT Vorden,
adres inrichting De Horst 2 te Vorden;
2. dhr. H.J. Arfman, de Leuke 2, 7251 LL Vorden,
adres inrichting de Leuke 2 te Vorden;
3. Maatschap Rietman, Baakseweg 12, 7251 RH Vorden, adres inrichting Baakseweg 12 te Vorden;
4. dhr. G.J. Knoef, het Stapelbroek 2, 7251 NP Vorden, adres inrichting het Stapelbroek 2 te Vorden;
5. dhr. R.J. Mennink, Galgengoorweg 19, 7251 KD
Vorden, adres inrichting Galgengoorweg 19 te Vorden;
6. Maatschap Stapelbroek-van Driel, Vierakkersestraatweg 15, 7233 SB Vierakker, adres inrichting
Vierakkersestraatweg 15 te Vierakker;
7. dhr. A.J. Vruggink, Riethuisweg 4, 7251 RC Vorden, adres inrichting Riethuisweg 4 te Vorden en
8. dhr. J.W. Kornegoor, Koekoekstraat 21, 7233 PA
Vierakker, adres inrichting Koekoekstraat 21 te
Vierakker.

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
22-02-91 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur met uitzondering van de vrijdagmiddag, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage een verzoek met bijlagen van:
1. Dhr. W. Zeevalkink, Dorpsstraat 20, 7234 SN Wichmond om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een garagebedrijf, adres
inrichting Dorpsstraat 20 te Wichmond;
2. Meubelfabriek Meek BV, Ruurloseweg 12, 7251 LK
Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een meubelfabriek, adres
inrichting Ruurloseweg 8-12 te Vorden;
3. Fa. J. Huls, Giezenkampweg 4, 7251 KS Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een loonwerk- en akkerbouwbedrijf,
adres inrichting Giezenkampweg 4 te Vorden.

Alle aanvragen hebben betrekking op een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf.
Aangezien voorshands wordt aangenomen, dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter
inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand na datum van
de terinzagelegging SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter visie gelegd. Een
ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden voor 8 maart 1991. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Datum: 15 februari 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisie-legging van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen, enwel op verzoek
tot 8 maart 1991. U gelieve daarvoor een afspraak te
maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuurworden ingediend.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen

Video- en

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

UITNODIGING
Dinsdag 26 februari - 13.30 uur - Dorpscentrum
Praktische informatieve voorlichtingsbijeenkomst
over mest
Sprekers:
- de heer P. Brouwer, DLV Rundveehouderij,
mestaanwending;
- de heer H. Halfman, DLVVarkenshouderij,
afdekken van mestsilo's;
- de heer H. Dijkman, Regionale Mestbank,
mestdistributie, plan 'De Bekken'.

UNICEF NOODHULPACT1E

HELP DE KINDEREN
IN DE GOLF

GIRO 604020
voor de hulp aan kinderen in oorlogsnood,
vluchtelingen en slachtoffers.

unicef

Ruime gelegenheid tot stellen van vragen.
Alle belanghebbenden zijn van harte welkom.

Kindcrfonds van de Verenigt

A.S. ZONDAG 24 FEBRUARI

Ons team adviseert U graag voor

KLOOTSCHIETWEDSTRIJD

Vakkundig'
Bruidsbloemwerk

om kampioenschap
Vierakker-Wichmond-Vorden

'Net even anders'

Opgave t/m zaterdag 23 februari.

Café d' Olde Kriet

Datum: 15 februari 1991.

B/oemhmdcn; Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 - Tel. 1508

Dorpsstraat 25 - WICHMOND
Tel. 05754-1285

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

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?
Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - PO STB L
1
TELEFOON 06752-1010

2 • 7250 AA VORDEN
05752-1086

! LEFAX

Bijsluiters

RKIL
De groentespecialist op
de markt te
Vorden

Mestgroep Vorden

tv-reparatie

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250AAVorde
Telefoon 05752-1010

INTERIEUR

Enveloppen

Winston of Golden Delicious
Roodstovers
1 grasgroene Komkommer 1,50
10 superdikke Navels

KOLDENHOF's Versmarkt
VOLOP VERSE SNIJBLOEMEN \

3 Primulaatjes 5,DE VALEWEIDE-bloemen

Drukkerij
WEEVERS

|. Wie slim is, heeft woonvoordeel
onder handbereik.
De laatste restanten van de uitverkoop
mogen weg voor absolute bodem ^
prijzen.Gauw kijken. Snel beslissen.
Uw Ginkgo woon specialist
zit immers vlak in de buurt!
GINKGO
meubelen

WAARBORG

Postbus 22 7250 AA Vorde
Telefoon 05752 1010

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250AA Vcmli;
Telefoon 05752 1010

Vlakbij huis...

lubbers
raadhuisstraat 45

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

hengelo gld.

telefoon 05753-1286

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

Lekkere Waldkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

- Waldkorn smaakl heerlijk bij een

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

kopje bouillon of heldere soep.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

met Hiiliiiirziihvrf

Waldkorn uniek in z'n soort.

liirg is niet Ie versmaden.

Waldkorn wordt gebakken van een

- Waldkorn beleed met oude of

unieke melange van mout, rogge,

M AG LITE

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

Perfekte zak- en staaflantaarns, met een zeer hoge lichtopbrengst. Slag- en breukvast,
kwaliteits lens en reflector, waterdicht, te gebruiken bij explosiegevaar, met reservelamp.

MAGLITE2CELL:F71,-

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Maglite's zijn er in 2, 3, 4, 5, 6 of 7 cells.

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

boerenkaas ii

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja

ongekend lekker.

zonnebloem- en lijnzaad. Het is rijk

- \\'aldkorn mei dun^esneden

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.
Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

Ardenncrham ii een ware delu'alc\\c.
- Waldkorn mrt enkele plakjes

geproefd en u wilt niet anders meer.

appel af peer is ten frisse en

Zo lekker is Waldkorn.

gezonde combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meerffranenbrood.

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

't winkeltje in vers brood en banket

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vorden bv
Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

ONTDEK DEMATRAS DIE U PAST.
iïr m

mm
KOM BIJ ONS PROEFLIGGEN.

De Combispring matras is een doorbraak op het gebied van gezond en comfortabel
slapen. Want dankzij het systeem van onafhankelijk werkende cilindrische veren volgt de
Combispring matras de lijn van uw lichaam.
Resultaat: perfecte ondersteuning bij elke slaaphouding. Dat is de beste garantie voor
heerlijk slapen en uitgerust ontwaken.
Op het gebied van slaapkamers zijn we
ruim gesorteerd. Ook WATERBEDDEN
behoren tot onze collectie.

Bij Uw WoonServiceWinkel bent U op het
juiste adres wanneer U gespecialiseerd
advies wilt bij de aanschaf van
GORDIJNEN, TAPIJT, VINYL,
ZONWERING en LAMINAAT.
Niet alleen vindt U dus in de
WoonServiceWinkel uitgebreide keuze
kollektie op dit gebied, maar U stapt tevens
binnen bij een echte vakman/specialist.

HALVE FINALE

VRIJDAG ZATERDAG

WOENSDAG DONDERDAG

3 halen 4 halen
1 betalen! 1 betalen

LAMMERS

mmsm

WOON
Burg. Galleestraat 26
Vorden-Tel. 05752-1421

SPELREGELS : Alleen de kleding met de rode stip
U betaald de orginele prijs en rekent het duurste artikel af

• Woningtextiel
• Slaapcomfort
• Projekten
• Meubelen

De Deurdreajers

n

GELOOF JIJ IN
REÏNCARNATIE?

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

De Regt, Bloemendaal Aviegerinck
CK

O JAZEKER, lK KOM
TERUG ALS FLES.

A

GESPECIALISEERDE
BELASTINGDESKUNDIGEN
Voor het verzorgen van uw

A

DE GLASBA£SNAKT NAAR GLAS

De l l prijswinnaars, die de kleurplaat
van de kamavalsvereniging het mooist
hadden ingekleurd, zijn geworden:
Maarten van Kranenburg; Marieke v.d.
I.ogt; Joris Besselink; l'atricia Mcyer;
(iccske Horsc hield; Maileen Wichers;
Freddy v.d. Mey; Kees Koren; Nicole
Bruggenuui; Antieke Kaniperinaii;
RiaiiiH- I ,ul)hers.
De prijswinnaars van het advertentiespel waren: Rob Borgonjen; Marga
Hanselnian; Cindy Wen t in k.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

De prijzen zullen u meevallen.

RIJSCHOOL
HORSTMAN

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

De Eendracht 3 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

BELASTINGAANGIFTE 1990
nodigen wij u ook dit jaar weer uit op één van de
volgende avonden:
-

woensdagavond
woensdagavond
woensdagavond
woensdagavond

27 februari
6 maart
13 maart
20 maart

Na enorme verliesen in de afgelopen jaren.

A.O.V.-premies stijgen gigantisch!
:*«•....**-*!. tüïss-sis..
sasasa =»-:
s^sasa
^^-^•r^r00^ ^^ü±r^^

tussen half 7 en half 9
Ruurloseweg 21

7251 LA Vorden

Tel. 05752-1485

Welke ONDERNEMER pikt dat?
^^T^«mlwMMi

Telefax 05752-1689

en ander» vormao vao
MWdtfWg-chiWmd

"Controle van

w«rknem«r»-verU*enwoordiger» mama. In geval
de liekU voorduurt >ou
no« e«M M» waken een

(op tprood

V
N

Een aantal verzekerden zullen premieverhogingen
van enkele procenten tot 40%, een enkele maal
zelfs nog hoger te zien krijgen.

BANDEN-ACCU-UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING

Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.
Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maatschappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volledig verzekerd bent.

Hengelo (Gelderland) -Tel. 05753-1256 b.g.g. 3300
De goedkoopste van Nederland!
FIRESTONE 560

VREDESTEIN SPR.
145-13
155-13
175/70-13
185/70-14

84,85,97,117,-

145-13
155-13
175/70-13
185/70-14

85,85,91,115,-

MICHELIN MX-L
145-13
155-13
175/70-13
185/70-14

eventueel, Vooral «U het

101,105,130,163,-

Dit is slechts een greep uit ons programma.
Bel voor vrijblijvende prijsopgave,
want de complete lijn Vredestein, Firestone, Michelin is in de

MAANDAANBIEDING*
Alle prijzen incl. BTW.
Accu's vanaf 70,- incl. BTW.
Demontage, montage en balanceren gratis,
Uitlaten voor de scherpste prijzen van Nederland,
op de meest moderne computergestuurde apparatuur.
* Geldig tot eind februari 1991.

Zelfs als u bij uw huidige verzekeraar een uitsluiting hebt, zullen wij alles in het werk stellen om
bij een andere maatschappij u toch volledig verzekerd te krijgen (dit deden wij reeds vele malen
met succes).
Een offerte levert het keiharde bewijs.
Vul daarom vandaag nog de bon in.

Nee, ik pik dat niet. Stuur mij snel een
vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met volledige dekking.
Naam:
Adres:
Plaats:
Leeftijd:

'.
Tel:

Beroep:
Verzekerd bedrag voor het eerste jaar:
Verzekerd bedrag voor de jaren daarna
Stuur deze bon op of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Wenzel Spellbrink
assurantiën en bemiddeling o.g.
M a r k t 25, W i n t e r s w i j k . Tel. 0 5 4 3 0 - 1 8 5 8 5

DERDE BLAD
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Maria Stuart
op Kasteel Hackfort

De confrontatie tussen Maria Stuart, koningin van Schotland en
Elizabeth l, koningin van Engeland vindt plaats in de zaal van
Kasteel Hackfort op 23 en 24 februari. Een strijd op leven en
dood tussen twee vrouwen die vriendinnen en bondgenoten zouden kunnen zijn.
Theatergroep Arcade, dat tot nu toe
vooral klassieke stukken heeft gespeeld
(Shakespeare, Kuripides, Ibsen) presenteert nu in een prachtige oude omgeving een modern stuk naar een historisch gegeven: Maria Stuart van de
Italiaanse schrijfster Dacia Maraini.
Twee mensen sterk tegengesteld in karakter — worstelen op een knooppunt
van de geschiedenis met elkaar, met
zichzelf en met de hun opgelegde taak
en rol. En door dat alles heen speelt
hun sterke verbondenheid als vrouw.
De zaal van kasteel Hackfort is een
prachtige plek om van dichtbij de twee

GENDA
FEBRUARI:

20 ANBO, soos in Dorpscentrum
20 HVG Wichmond, eigen avond
20 HVG Dorp, Mevr. ten Broeke,
Bejaardenzorg
21 Demonstratie snoeien in
Dorpscentrum
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 HVG Vorden-Wildenborch, lezing
Pro Naturae
22 ANBO, klootschieten, de Goldberg
22 Open Tafel SWOV
25 Agrarische avond Boggelaar, Jong
Gelre Warnsveld
25 Vrouwenclub Medler, acupunctuur
26 Open Tafel SWOV
'20 Soos Kranenburg
26 KPOVierakker-Wichmond,
revalidatie
26 Plattelandsvrouwen
27 Voorjaarsvergadering LR en PC de
Graafschap in Hotel Bakker
27 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
Energetische therapie
27 Bejaardensoos Wichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum

koninginnen mee te maken. Hun gevoelens, hun overwegingen, hun herinneringen, hun intriges, hun keuzes.
Zaterdagavond 23 februari is er een
voorstelling en op zondagmiddag 24
februari.
Drankjes en hapjes in de gewelven van
kasteel Hackfort vooraf en in de pauze.
Plaatsen reserveren is gewenst: Zutphen (Boekerij, Nieuwstad 55), tel.
05750-15212; Vorden (VW), tel.
05752-3222.
Informatie: 05750-11069, liefst 's avonds.

20 Plattelandsvrouwen Vorden,
kamerplanten
20 HVG Dorp. Paasliturgie
21 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Paasmiddag
21 HVGVordeii-Wildenborch,
Paasviering
22 SWOV, Open Tafel
23 Plattelandsvrouwen, ruilmiddag
25 ANBO, klootschieten, de Goldberg
25 Vrouwenclub Medler,
verzekeringen
26 SWOV, Open Tafel
26 Passiemiddag, soos Kranenburg
27 Bejaardenmiddag met
Zonnebloem, Wichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum
29 SWOV, Open Tafel

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Groene Kruis Vorden wil
graag weten wat men wenst!

Goedkoopste autobanden
te koop in Hengelo Gld.

Van oudsher is de Kruisvereniging bij iedereen bekend, vooral
door de hulp van de wijkzuster bij het wassen of voor de verzorging van wonden, door zuigelingenzorg en de uitleen van verpleegartikelen. De Kruisvereniging staat voor deze zaken, die allemaal in het belang van de gezondheid zijn.
Hiervoor heeft de Kruisvereniging beroepskrachten, zoals wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in dienst.

'Wij pretenderen voor het gehele land de goedkoopste te zijn op
bandengebied. Daarnaast bieden wij een ongekende service; van
6 tot 23 uur, zeven dagen in de week, staan wij klaar met het
'klaar-terwijl-u-wacht-systeem'. Dat heeft ons, buiten onze toch al
grote klantenkring, ook nog afnemers opgeleverd die over grote
afstand hier hun voordeel komen halen. Zij komen tot uit Rotterdam, Enschede en Winterswijk'.

Maar het Groene Kruis Vorden staat
voor veel meer!
Het plaatselijk bestuur zet extra activiteiten op touw, om aan de toenemende
behoefte aan informatie voor de inwoners van Votden te kunnen voldoen.
Ze organiseert b.v. gespreks- en themaavonden en ook cursussen.
Deze aktiviteiten zijn alleen mogelijk
wanneer het bestuur weet waaraan de
inwoners van Vorden behoefte hebben!
Daarom wordt er een enquête onder
de inwoners van Vorden gestart.
Door de wensen kenbaar te maken kan
het Groene Kruis Vorden beantwoorden aan haar doel: Behartigen van belangen van de bevolking op het gebied
van gezondheid!

Een dezer dagen krijgt men via de postbode een enveloppe met een enquêteformulier van het Groene Kruis Vorden in de brievenbus. Wilt U dit formulier zo spoedig mogelijk ingevuld retourneren?
Er zijn verschillende plaatsen waar
men het kan inleveren, dat staat allemaal op het formulier: er is vast wel een
plaats dicht bij in de buurt!
Na het uitwerken van de gegevens, zal
het Groene Kruis Vorden een programma van activiteiten samenstellen,
waarin aan de wensen tegemoet wordt
gekomen!
Het is dus van het grootste belang dat
men het formulier invult en retourneert, zodat er ook met de wensen rekening wordt gehouden!

KM dat /.ij komen is niet zo verwonderlijk. 'Wij zijn per band minimaal twintig tot dertig gulden goedkoper dan
anderen', zegt Tonnie Wenting, die sedert zo'n twaalf jaar meedraait in de
kwarteeuw bestaande familie/aak met
de naam Autobedrijf Bennie Wenting.
Dit werd opgericht door vader Benny
Wenting en gevestigd op de Molenenk
in Hengelo, direct aan de weg naar
Doetinchem. Diens vrouw en ook de
dochter Angelina, nog weer geassisteerd door 'de aanhang', helpen eveneens niet alleen dapper, doch ook erg
doeltreffend mee.
Dat maakt het mogelijk om met minimale kosten en daardoor tegen lagen
prijzen te werken. Sedert Tonnie zich
helemaal in de bandenhandel heeft gespecialiseerd, loopt het als een trein.
Door, naast op kwaliteit en service, nu
ook de nadruk te leggen op de kwanti-

Steunt U ook de

(Zie ook advertentie in dit nummer).

Politievaria

„Stichting Liliane fonds"
GIRO 66 77 67 te Vlijmen

Op zaterdag 16 februari werd er aangifte gedaan van een inbraak gepleegd
tussen vrijdag 15 februari en zaterdag
16 februari bij de benzinepomp aan de
Zutphenseweg te Vorden. Men was
binnengekomen door een achterdeur.
Ontvreemd was de totale voorraad videobanden, een grote hoeveelheid
rookwaren en een bepaald geldbedrag.
Door de Technische Recherche van het
Korps Rijkspolitie is een sporenonderzoek ingesteld. De Rijkspolitie te Vorden heeft de zaak verder in onderzoek.
Op 16 februari omstreeks 11.10 uur
vond er een ongeval plaats op de Ruurloseweg te Vorden. Een bestuurder van
een personenauto wilde linksafslaan de
inrit van een woning in. Op dat moment werd hij ingehaald door een
vrachtauto waarop een sneeuwschuiver
gemonteerd was. De sneeuwschuiver
drong de personenauto in en werd
daarbij geheel vernield. De vrachtauto
met de sneeuwschuiver liep enige lichte materiële schade op. Er vielen geen
gewonden.
Op 16 februari omstreeks 19.45 uur
werd er op de Vierakkersestraatweg te
Wichmond een overstekende reebok
aangereden. De ree was op slag dood.
De auto had enige lichte materiële
schade. De reebok is inbeslaggenomen
en bij de opslaghouder van de Provinciale Voedselcommissaris gedeponeerd.

ALS DOEL:

prothese en andere hulpmiddelen
voor lichamelijk gehandicapten

Nieuwe aktiviteit
'D^^chtkastelenrijders' A
De Rijwiel en Toerclub 'De Achtkastelenrijders' is dit seizoen met
een nieuwe aktiviteit gestart, de zgn. 'Run-Bike-Run'. De Vordense vereniging organiseert dit sportevenement samen met clubs
uit Groenlo, Bocholt en Neede.
Zoals de naam reeds aangeeft bestaat
één en ander uit 5 kilometer lopen, 30
kilometer fietsen en tot slot weer 5 kilometer lopen. Deze wedstrijdvorm is
eigenlijk ontstaan om de triathlonatleet in de winter niet teveel van zijn
konditie te laten verliezen. Daarnaast
ook zeer geschikt voor de individuele
rekreant. Wel is men verplicht om bij
het fietsen een helm te dragen. De eerste wedstrijden hebben reeds in Groenlo, Bocholt en Neede plaatsgevonden.

teit, is het mogelijk in dit typische familiebedrijf tegen de laagste prijzen te
werken.
Tonnie geeft aan dat in de grote bandenvoorraad niet minder dan twintig
merken zijn opgenomen. Om de banden goed, vakkundig en zeer snel te
kunnen opleggen, heeft hij de beschikking over een uiterst moderne bandenmontage-machine en voorts over computergestuurde apparatuur voor het
uitbalanceren. Verder is er een speciale
bandenbrug.
Tonnie Wenting: 'Wanneer de mensen
onze prijzen zien, dan zeggen zij: dat
kan haast niet, maar laat men rustig komen kijken en zich overtuigen. Dat deden ook de mensen van Radio-Oost en
die brachten ons daarom in de uitzending'.

De vijfde en tevens laatste in een cyclus
van 5 (het zgn. Euregio Duathlon Circuit) zal op zondag 10 maart op het
gemeentelijk Sportpark te Vorden van
start gaan. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats.
Al deze wedstrijden worden georganiseerd onder auspiciën van de Ned.
Triathlon Bond. Er wordt gestart in 2
groepen.

GROEP VORDEN

Op dinsdag 19 februari om 09.15 uur
werd de Rijkspolitie te Vorden gealarmeerd dat er een reegeit gewond was.
De ree is er slecht aan toe. Vermoedelijke oorzaak is een oud ongeval. Getracht is de ree te vangen maar dit is
niet gelukt. De jachtopzichters ter
plaatse zijn ingelicht. Met behulp van
een verdovingsgeweer zal getracht worden de reegeit te helpen.
Op 16 februari omstreeks 23.55 uur
ontdekte de eigenaar van een geparkeerde personenauto schade aan zijn
auto. Hij had zijn auto geparkeerd tussen 19.40 uur en 23.45 uur aan de
Raadhuisstraat bij de bank. De personenauto is aan de voorzijde beschadigd. Eventuele getuigen worden verzocht zich te melden bij de Rijkspolitie
te Vorden.
In de afgelopen week werden er in de
gemeente Vorden l fiets en l bromfiets
ontvreemd. Door de Rijkspolitie Vorden werden 2 fietsen aangetroffen die
dankzij de ingegraveerde postcode +
huisnummer bij de rechtmatige eigenaren teruggegeven konden worden.
Heeft u uw fietsen voorzien van uw
postcode + huisnummer? Nee...
doen!! Uw plaatselijke fietsenmaker
kan u helpen. Vul ook de gratis lietsregistratiekaart in die te verkrijgen is bij
de Rijkspolitie te Vorden tijdens kantooruren.

3 + 2-zits
van039er- N U 1798.-

MAART:

l Wereldgebedsdag
l SWOV, Open Tafel
4 ANBO, klootschieten, de Goldberg
5 SWOV, Open Tafel
6 ANBO, soos in het Dorpscentrum
6 HVG Wichmond
6 HVG Vorden-Linde, Paasvieringen
dia's
7 Bejaarden kring, Dorpscentrum
8 ANBO, jaawergadering,
üorpscentrum
8 SWOV, Open Tafel
9 Feestavond LR en PC de
Graafschap in de Herberg
9 Provinciale Binnensportdag, Jong
Gelre
K) Run-Bike-Run, bij Gemeente
Sportpark
11 ANBO, klootschieten, de Goldberg
11 Vrouwenclub Medler
12 Bejaarden gym, soosmiddag
Kranenburg
12 Plattelandsvrouwen, Paaseieren
versieren
12 SWOV, Open Tafel
13 ANBO, soos Dorpscentrum
14 PCOBindeWehme
14 NCVB, reisje
15 SWOV, Open Tafel
18 ANBO, klootschieten, de Goldberg
19 SWOV, Open Tafel
19 KPO Kranenburg-Vorden
19 NCVB, Paasklankbeeld
19 KPOVierakker-Wichmond, kleine
huisdieren
19 ANBO, fietstocht
20 ANBO, soos Dorpscentrum
20 HVG Wichmond, Paasliturgie
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Wat is haptonomie?
Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld. In de media wordt steeds meer geschreven over de
haptonomie; vooral in de sportwereld wordt veel aandacht gegeven aan de haptonomie mn. door
Ted Troost. Maar wat haptonomie nu inhoudt en wat ermee gedaan wordt is voor velen nog een
groot vraagstuk. Vandaar dat ik dit stukje geschreven heb om de haptonomie meer bekendheid te
geven.
De haptonomie houdt zich bezig met
het gevoelsleven van de mens. Ieder
mens voelt, maar we zijn niet altijd bewust van alles wat we voelen.
De hele dag komen impulsen op ons af
waar we wel of niet iets mee doen. Deze
impulsen komen van de buitenkant
naar binnen via onze zintuigen (wat we
zien, horen, ruiken, voelen enz.)
Maar er zijn ook impulsen van binnen
uit de mens naar buiten toe, of wel
onze emoties, ons gevoel.
Sommige mensen voelen heel scherp,
zijn het zich ook bewust en kunnen dat
goed hanteren. Anderen voelen wel
wat maar niet echt bewust.
Onze samenleving is erg gericht op het
denken, prestaties leveren en het individualisme. Daardoor zijn we vaak
meer bezig met onze' denkwereld en
minder met onze gevoelswereld. Maar
dat wil niet zeggen dat we die niet hebben, alleen gebruiken we die dan te
weinig.
In de haptonomie proberen we deze
'disbalans' te veranderen, ofwel het ge-

RECORD AANTAL
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voelsleven te aktiveren, te stimuleren,
zodat men daar meer bewust van is.
Binnen de haptonomie is de aanraking
van essentieel belang. Door de aanraking voelt men direkt en wordt men
bewust van zijn/haar lichaam en gevoelens. Aanraken is namelijk de meest
direkte manier van communiceren. Als
men aanraakt of aangeraakt wordt doet
dat altijd iets metje.
Het kan een prettig of een onprettig
gevoel geven. Het raakt je; je wordt er
door bewogen. Het hangt meestal af
van de persoon die aanraakt en vooral
ook de intentie waarmee men aanraakt.
De mens raakt van nature aan; als
iemand verdriet heeft dan wil je hem
troosten, een arm om hem heen slaan;
als je blij bent iemand weer te zien dan
geef je een hand of een kus.
De aanraking is heel belangrijk in
ieders leven. 'Wie nooit meer aangeraakt wordt verkommert', heeft ooit
iemand gezegd en dat is een hele wijze
stelling.

GEDIPLOMEERDE

EHBO-ERS

Ruim 800 sportverenigingen, gemeenten, sportcentra en sportbonden reageerden tot dusver op de actie 'Eerste Hulp bij Sport'
van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste
Hulp Bij Ongelukken 'Het Oranje Kruis'. Atlete Elly van Hulst
gaf op 24 april 1990 het startsein voor de landelijke actie, die
wordt gevoerd om de EHBO-voorzieningen bij de amateursport
te verbeteren, zowel wat betreft de beschikbaarheid van gediplomeerde EHBO-ers als het verbandmateriaal.

Mede door deze actie groeide het bestand van het aantal gediplomeerde
EHBO-ers met 8.000 personen tot
205.000, een recordaantal in het 82jarig bestaan van 'Het Oranje Kruis',
de instantie die onder meer is belast
met de regeling van het onderwijs en
de examinering in de EHBO.
Ruim 6 miljoen Nederlanders beoefenen een of meer sporten, waarvan 4
miljoen sporters in georganiseerd verband. Het grote aantal letsels dat daarbij wordt opgelopen bedraagt 2,7 miljoen per jaar, waarvan 43% (1,1 miljoen) medisch moet worden behandeld.
Uit een onderzoek dat 'Het Oranje
Kruis' kort voor de actie liet verrichten
kwamen verontrustende resultaten
naarvoren:
< Tijdens de beoefening van amateursport blijkt in 70% van de (on)
gevallen niemand aanwezig te zijn
meteen geldigEHBO-diploma.
< Bij 80% van de verenigingen is verbandmateriaal aanwezig. Maar ...
85% van die verbanddozen is niet
compleet of niet toegankelijk.
< Bij 15% van de verenigingen is er bij
een ongeval geen mogelijkheid tot
telefoneren.
< Bijna alle verenigingen maken gebruik van koeling en/of tape. Bij
70% van de verenigingen gebeurt dit
door personen, die hiervoor geen
cursus of opleiding hebben gevolgd.

<In de praktijk blijkt dat 10% van de
terreinen niet toegankelijk is voor
een ambulance, meestal doordat
auto's de toegang blokkeren.
Alle besturen van sportverenigingen
en beheerders van sportterreinen en
-hallen ontvingen een mailing, waarop
ruim 800 reacties bij 'Het Oranje
Kruis' binnen kwamen. Uit de reacties
blijkt dat een groot aantal sporters hun
verantwoordelijkheid op dit terrein beseft.
Vele sporters en sportverenigingen
hebben inmiddels de ANWB-sportverbandtrommel aangeschaft en een
groot aantal personen is een EHBOcursus gaan volgen. Dit geeft 'Het
Oranje Kruis' de moed om door te
gaan met deze actie bij de sportverenigingen. De cursussen worden door
ruim 1000 plaatselijke, erkende
EHBO-verenigingen overal in het land
georganiseerd.
Tevens werd in samenwerking met het
Nationaal Instituut voor de Gezondheidszorg (NISGZ) specifieke leerstof
samengesteld voor EHBO bij sportongevallen. Hierdoor kunnen gediplomeerde EHBO-ers een sportaantekening behalen in vier lessen van twee
uur. Deze cursussen worden naar verwachting vanaf januari 1992 gegeven.
De actie 'Eerste Hulp bij Sport' wordt
gevoerd in samenwerking met de Katholieke Nationale Bond voor EHBO
en de Koninklijke Nederlandse Bond
tot het Redden van Drenkelingen en
sluit aan bij de campagne 'BLESSURES
BLIJF ZE DE BAAS' van het Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg
en de Stichting Consument en Veiligheid.

Filafestivall991
Filafestival '91 is het jaarlijks terugkerend postzegelfeest, georganiseerd door de postzegelvereniging Lochem/Borculo/Ruurlo,
waar alles op postzegelgebied te vinden is: postzegels, afstempelingen, brief- en postwaardestukken, partijtjes, verzamelingen en
dergelijke. Er wordt ook op beide dagen een verenigingsveiling
gehouden van postzegels en wat ermee samenhangt.
Voorheen werd Filafestival in de Leostichting te Borculo gehouden, waar
het uitgroeide tot een smaakmakend
evenement met een landelijke bekendheid. Verleden jaar verhuisde het postzegelcircus naar het Zalencentrum de
Luifel in Ruurlo, waar de vereniging
probeert de gevestigde naam te handhaven en zo mogelijk nog meer bekendheid te geven.
De bezoekers/verzamelaars komen
niet alleen uit onze regio, maar ook vér
daar buiten, ja zelfs veel uit de duitse
grensstreek. In de jaren zeventig telde
de vereniging sorps duizend tot twaalf-

Haptotherapie
De haptotherapie heeft als doel het inzicht te verkrijgen in en het bewust maken van hoe je in je lijf zit. Door gesprekken probeert de haptotherapeut
samen met de cliënt er achter te komen
vanuit welke motivatie, beweegredenen, achtergrond men zich presenteert
naar buiten toe.
Ook kan het gesprek een verheldering
geven hoe de cliënt tot op dat moment
met zijn/haar gevoelens omgaat en
hoe men hiervoor, indien nodig, meer

Bij welke klachten zou de haptotherapie van belang kunnen zijn: bv. bij
1. Een gestagneerde ontwikkeling; het
gevoel niet op je plek te zijn, niet
lekker in je lijf te zitten.
2. Overgangsproblemen; van de ene
levensfase naarde andere.
3. Tijdelijk overbelast zijn; stress,
overspannenheid.
4. Acceptatieproblemen; t.a.v. verlies,
ziekte of handicap.
5. Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak;
ziekte kan een signaal zijn om wat
aan jezelf te doen. Wanneer er bijv.

IN Concept-garantieplan biedt veehouder zwart op wit pure winst:

Actie 'Eerste Hulp bij Sport9
slaat aan

Door een goede eerste hulpverlening
op de plaats van het ongeval zal verergering van het letsel, een onnodig lang
verblijf in het ziekenhuis en soms zelfs
invaliditeit of overlijden kunnen worden voorkomen.

De haptonomie houdt zich dus bezig
met het hele gebied van de aanraking,
de gevoelens en het gevoelsleven van
dé mensen. Als wij méér bewust zijn
van onze gevoelens en de beleving
daarvan, kunnen we meer in kontakt
staan met onszelf en met de ander(en)
om ons heen. Ons zelfinzicht neemt
toe als we weet hebben van de gevoelens die ons gedrag in grote mate bepalen.

ruimte kan maken. Een deel van de
therapeutische sessie is dus bestemd
voor het gesprek. Het andere deel van
de behandeling bestaat uit de aanraking.
Deze aanraking is van essentieel belang
omdat dan de bewustwording lijfelijk
ervaren wordt. De spanningen en de
blokkades die eventueel aanwezig zijn
worden voelbaar gemaakt. Door die
aanraking word je bewust van spanningen in het lichaam. Hoe je reageert op
de aanraking doet denken aan hoe je
reageert in het dagelijkse leven!
De haptotherapie richt zich in de behandeling direkt op het aanspreken
van de gevoelens en de gevoelsstromingen in het lichaam. Als er weer ruimte
is om de gevoelens daar te laten zijn
waar ze mogen zijn, sta je meer open
voor jezelf en de ander(en).

honderd belangstellenden binnen hun
poorten.
Een dergelijke bijeenkomst is tevens
een goede gelegenheid om wat meer
kennis op te doen en ervaringen uit te
wisselen. Het bestuur is een beetje benieuwd naar de postzegelcursus van de
TROS-televisie of deze ook heeft bijgedragen tot meer interesse voor het verzamelen van postzegels.
Echt, het is geen hobby voor 'oude heren'; het is een liefhebberij voor het
hele gezin! Iedereen is dan ook op 23
en 24 februari van harte welkom zowel
jeugd als volwassenen.

Keenan garandeert hoger
rendement uit veestapel
Zwart op wit een hoger rendement uit de bestaande melkveestapel. Die unieke concept-garantie introduceert Keenan Europa op
de landbouwbeurs in Zuidlaren. De producent van de voermengwagen Easi-feeder onderstreept daarmee opnieuw de kwaliteit
van het Keenan-concept. Een concept dat gemengd voeren met
de Easi-feeder koppelt aan gratis advisering door onafhankelijke
specialisten.
De veehouder die na een jaar niet tevreden is over het Keenan-concept,
kan de S^-feeder voor 90% van de
netto .IjRchafwaarde terug doen.
Keenan is namelijk absoluut zeker van
zijn zaak; overal wordt dat ook bewezen. Alleen is gemengd voeren niet zo
eenvoudig en vragen de eerste resultaten enige
Bepalend voor het succes is niet alleen
de machine, maar ook de vraag uit welke componenten het voer wordt samengesteld. De onafhankelijke adviseurs A. Malestein en A. Tel bepalen
elk rantsoen per individueel bedrijf.
Opzet is meer winst uit de bestaande
veestapel te halen. Verbeteringen van
f 200,- per koe/jaar zijn mogelijk.

Keenan groeide in Ierland, Engeland
en Schotland binnen enkele jaren uit
tot marktleider. In ons kuAis dat proces gaande. De resultaten^Rt het concept zijn dan ook verbluffend. De voerkosten dalen fors, terwijl de melkveehouder minder afhankelijk wordt van
de voerproducenten. Zo kan hij produkten van eigen grond b«fct
Tegelijk stijgen de renderl^Plen, dankzij de perfecte werking van de Easi-feeder. De voermengwagen zorgt voor een
zeer homogeen mengsel. De machine
is oerdegelijk, werkt snel en eenvoudig.
De betrouwbaarheid, duurzaamheid
en werking staan op een aantoonbaar
hoog niveau, terwijl de aanschafprijs
uiterst concurrerend is.

Rabobank verlaagt rente van tophypotheken:

Gemeentegarantie en
hypotheek
Het kopen van een huis vraagt een forse investering. Vrijwel
iedereen zal voor het geld dat daarvoor nodig is naar een bank
gaan en een hypotheek afsluiten. Als tegenprestatie vraagt de
bank bepaalde waarborgen. Het op tijd betalen van rente en aflossing is er daar één van. Een andere is dat de waarde van het
huis een soort onderpand is voor de lening die de bank verstrekt.
Voor mensen die een inkomen beneden een bepaalde grens hebben, is het niet altijd eenvoudig om aan die voorwaarden te voldoen. In die gevallen kan de overheid bijspringen door het verstrekken van gemeentegarantie. De gemeente garandeert dan de
bank dat de hypotheek wordt afgelost als er iets mis mocht gaan
met het betalen van rente en aflossing. Voor de bank en de klant
is dat een uitkomst. De bank is er zeker van dat het bedrag van de
hypotheek veilig is gesteld. Zij wil dat graag belonen. Voor een
hypotheek met gemeentegarantie vraagt de bank dan ook minder
rente dan voor een lening zonder gemeentegarantie.
Er zijn echter ook mensen die niet voor
gemeentegarantie in aanmerking komen. Bijvoorbeeld omdat de aankoopprijs van de woning te hoog is. In vergelijking met mensen die wel gemeentegarantie krijgen, moeten zij vaak een
wat hogere rente betalen. Dat is logisch
omdat de bank bij deze hypotheken
meer risico loopt. De Rabobank heeft
nu besloten het verschil tussen de rente voor leningen met gemeentegarantie en hypotheken zonder gemeentegarantie iets te verkleinen.

Wanneer gemeentegarantie ?
Om voor gemeentegarantie in aanmerking te komen, moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het
huis niet meer dan f 250.000,- kosten.
Sinds kort geldt dit maximum zowel
voor de aankoop van bestaande als
nieuwbouwwoningen én in geheel Nederland. De hoogte van het bedrag
waarvoor gemeentegarantie wordt gegeven is tevens afhankelijk van de
hoogte van het inkomen. De gemeente

en de bank kunnen precies vertellen
aan welke regels men moet voldoen om
aanspraak op gemeentegarantie te
kunnen maken.

En wanneer niet?
Uit het voorgaande kan men afleiden
dat de gemeente géén garantie verstrekt aan mensen die een huis kopen
dat duurder is dan f250.000,-. Gemeentegarantie is mogelijk tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs
van de woning. Met gemeentegarantie
is dan ook geen of nauwelijks eigen
geld nodig. Heeft men die garantie
niet, dan zou het dus moeilijk worden
een huis te kopen, als men geen of weinig eigen geld heeft. Want de hypotheek die een bank verstrekt is meestal
niet hoger dan 75% van de waarde van
het huis.
Dat wil niet zeggen dat mensen die niet
over voldoende eigen geld beschikken,
dat huis niet zouden kunnen kopen.
De bank is namelijk in die gevallen be-

geen evenwicht bestaat tussen je gevoel en je verstand, kunnen klachten
ontstaan zoals spierverkramping in
rug/nek, buik/maagklachten, hyperventilatie,
hoge
bloeddruk,
onrust, enz.
Haptotherapie kan een goede ingang
hebben bij een ieder die zich open wil
stellen om bezig te gaan met zijn/haar
gevoelsleven. Maar een behandeling
kan alleen maar een goed resultaat
hebben door een goede inzet en openheid van de cliënt die om deze vorm
van begeleiding vraagt!

Haptonomische
zwangerschapsbegeleiding.

(Advertentie)
Ze 'raken' elkaar al aan. Als het voor
het kind goed voelt, zal het reageren
door de handen op te zoeken en er
naar toe bewegen. Daar waar het goed
voelt is het goed vertoeven!
Bij deze vorm van zwangerschapsbegeleiding wordt ook aandacht besteedt
aan hoe de moeder vanuit haar gevoel
het kind goed in zich kan dragen, hoe
de partner mee kan voelen en bewegen
met moeder en kind in het verloop van
de zwangerschap, hoe hij mee kan helpen de weeën op te vangen, ontspanning bieden aan de moeder, en/.
Ook bij de bevalling zelf kan de partner
een aanvoelende rol spelen voor moeder en kind.
•

De haptonomische zwangerschapsbegeleiding richt zich vooral op de gevoelsbeleving van de ouders naar zichzelf toe én in kontakt met het kind. De
natuurlijke gevoelens van de aanstaande ouders voor het kind worden versterkt en tegelijkertijd het vertrouwen
in de eigen mogelijkheden bij de zwangerschap en de bevalling, zowel voor
de moeder als voor de partner.
De gevoelskontakten tussen moeder en
kind worden van nature al binnen het
lichaam van de moeder gevormd,
doordat er direkt kontakt is tussen beiden. Voor de partner zal het kontakt
met het kind via de aanraking van de
moederbuik tot stand kunnen komen.
Het kind reageert al in de moederschoot op de handen van de partner.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Monique van Bilderbeek, Haptotherapeute/Fysiotherapeute, Vrendenbargsedijk 4, 7223 KD Baak, Telefoon 05754-1551.

reid maximaal het aankoopbedrag van
het huis inclusief kosten als hypotheek
te verstrekken. Zo'n hypotheek heet
een top- of combihypotheek, en wordt
gegeven als het inkomen van de aanvrager hoog genoeg is en de woning
voldoende waarde heeft.
Omdat de bank bij deze hypotheken
meer risico loopt vraagt zij een iets hogere rente, de zogenaamde rente-opslag. Soms is die opslag over de gehele
hypotheek, soms alleen over een bepaald gedeelte.

De Rabobank heeft recent die renteopslag verlaagd. Voor mensen die niet
voor gemeentegarantie in aanmerking
komen en ook niet over voldoende
eigen geld beschikken is het aantrekkelijker geworden een huis te kopen. Uw
Rabobank zal u graag alle details over
de nieuwe regeling vertellen. Zij kan
ook uw mogelijkheden uitgebreid berekenen en u adviseren welke looptijd
en aflossingsvorm het best bij u past.
Een hypotheek is per slot van rekening
maatwerk.

Na de bevalling kan de haptonomie
wat handreikingen geven in het omgaan met het kind, bijv. hoe men het
kind vrij kan laten bij het dragen en bij
het ondersteunen en begeleiden naar
zijn/haar zelfstandigheid toe.
Ik hoop dat ik iets van het vage en onbekende beeld van de haptonomie weg
heb kunnen nemen en er bij u meer
duidelijkheid is gekomen.

GMvL beoordeelt nieuwe richtlijn ammoniak en veehouderij
hinderwet:

Geen toekomst meer
intensieve veehouderij
Veluwe en Achterhoek
In grote delen van de Veluwe en de Achterhoek is geen toekomst
meer voor de intensieve veehouderij en dus ook niet meer voor
agrarische bedrijvigheid. Zo concludeert het dagelijks bestuur
van de Geldersche Maatschappij van Landbouw na een beoordeling van de nieuwe richtlijn Ammoniak en Veehouderij in de Hinderwet.
De Geldersche Maatschappij van
Landbouw pleit voor een gebiedsgerichte benadering, waarbij een plan
voor terugdringing van de verzuring
wordt opgesteld. Niet enkelvoudige
objecten, zoals bossen en houtwallen,
moeten als zuurgevoelig object bestempeld worden, maar de totale zuurbelasting in een gebied moet gelden als
criterium voor terugdringing.
Bedrijven, die in zo'n gebied liggen,
zouden eikaars produktieruimte moeten kunnen overnemen binnen voorwaarden die een daling van de ammoniakuitstoot voor het gebied beogen.
Onlangs sprak de politiek zich uit over
de nieuwe richtlijn, die gemeenten
kunnen gebruiken bij de verlening van
Hinderwetvergunningen aan veehouderijbedrijven.
Vorig jaar heeft de Geldersche Mij leden van de Vaste Kamer Commissie
voor Landbouw al gewezen op de onhoudbare situatie waarin boeren verkeren door deze richtlijn, die alle structuurverbetering van bedrijven verhindert.

Diezelfde politici hebben toch hun fiat
gegeven aan de invoering per l maart
van de nieuwe richtlijn Ammoniak en
Veehouderij. Die richtlijn geeft niet
meer ruimte om gezonde bedrijven te
behouden dan de vorige richtlijn.
Onderzoeken, ook van de Geldersche
Maatschappij van Landbouw, hebben
aangetoond dat bedrijven door deze
nieuwe richtlijn van de regen in de
drup zijn terechtgekomen. Vrijwel
geen enkel bedrijf heeft nog mogelijkheden om de bedrijfsstructuur, door
samenvoeging van produktierechten,
te verbeteren.
Alleen het opkopen van produktierechten van de buurman biedt nog
enig perspectief. Maar deze objectgerichte benadering — de richtlijn bekijkt slechts de ammoniakpositie op
een en hetzelfde zuurgevoelige object
— biedt voor Gelderland geen enkele
oplossing voor het bedrijfsontwikkelingsvraagstuk. Het miskent de structuurvan het Gelders landschap, waarin
de Gelderse veehouderij zo sfeerbepalend is.

Bridgeclub BZR

Voetbalver. Vorden

Uitslagen van
woensdag 13 februari 1991

Programma

1. Mw. Hendriks/Hr. Machiels 111
pnt. 66.1%; 2./3. Echtpaar Schigt/Dames Groenwold/Karssenberg 91 pnt.
54.2%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum 't Stampertje.
Inlichtingen tel 2830.

Dash
Uitslagen: DSC Dash 8 — Devolco 10
0-3; D3B Voorwaarts 4 — Dash 6 3-0;
H recr. E Dash — Socii 3-0.
Programma: D3A Olympia l — Dash
5; D3B Olympia 2 — Dash 6; DP SVS 2
- Dash 2; DSC WSV 3 — Dash 7; H2B
DSC 2 — Dash 3; IC l Boemerang l Dash 1;D1 Dash 3 — SVS 4; D2B Dash
4 — Wilp 3; DSC Dash 8 — Vios 3; H l
Dash l — Wilp 1; MA l B Dash l DSC 1; MB1A Dash l — SVS 1; IB1A
Dash l — DSC Al; DS div.B Dash/Sorbo —DOV02.

Vorden Al - Sp. Neede Al; Vorden A2
- Markelo A2; Vorden BI - VIOS Beltrum BI; Markelo Cl - Vorden Cl;
Longa C3 - Vorden C2; Vorden l WG 1; Grol 4 - Vorden 2; Vorden 3 Erica 5; Vorden 4 - Sp. Eibergen 9; Erica 7 - Vorden 5; Longa 7 - Vorden 6;
Rietmolen 6 - Vorden 7; Vorden 8 SCS4.

L.R. en
P.C. 'De
Graafschap'
In Lochem werd op 17 februari in Manege 'De Luchte' een dressuurwedstrijd gehouden voor pony's.
Heidi Vruggink werd met haar pony
Danny 3e bij de LI-dressuur met 129
punten. Ilse Mokkink met haar pony
Fury werd Ie bij de B-dressuur cat. A
met 115 punten.

