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Overname van advertenties en berichten is verboden

'Staringtaart' nieuwe vondst
van Banketbakkerij Wiekart

De heer Wiekart overhandigt de 'Staringtaart' aan de heerNorde.

Vlak voor de opening van 'Vorden Culi-
nair' op 30 september jl. welke gehouden
werd in het kader van 50 jaar VOV, was
door Banketbakkerij Wiekart nog snel
even een actie bedacht. De heer Wiekart
had een nieuwe taart gemaakt, maar
nog geen geschikte naam kunnen beden-
ken. Een prijsvraag hiervoor was dus
voor de hand liggend. Er kwamen zelfs
97 inzendingen binnen met de meest ori-
ginele namen.
De heer Norde bedacht de naam 'Staring-

taart' en w^Me prijswinnaar. Hij ver-
diende hieiHee de taart. De heer ir.
D.M.W. Staring had geen enkel bezwaar
en vond het prettig dat het eerst ge-
vraagd werd. "Meestal wordt deze moeite
niet genomen en wordt de naam zomaar
gebruikt", ajAs de heer Staring.
De taart we^na afloop van "Vorden Cu-
linair' aangeboden aan het bestuur van
de Vordense Ondernemersvereniging,
wat zeer op prijs werd gesteld. Zie tevens
de advertentie elders in dit blad.

Informatie-avond
Nederlandse
Brandwondenstichting
De Nederlandse Brandwonden Stichting
(NBS) houdt donderdagavond 22 oktober
een informatie-avond. Er zal worden ver-
teld en wat worden getoond over de
werkzaamheden van de NBS en er zal-
voorlichting worden gegeven over pre Open IllllS
ventie en behandeling van brandwon-
den.
De avond wordt gehouden in de nieuwe
brandweerkazerne aan de Rondweg. Er
zijn geen kosten aan verbonden, maar
als u van plan bent om te komen, dan ho-
ren wij dat graag zodat we voldoende zit
plaatsen en koffie kunnen regelen.
Voor informatie en/of opgave kunt u bel-
len met R. Bulten 552080.

kale vrijwillige brandweer ook bij u aan
de deur op maandagavond 26 oktober.
Indien u dan niet thuis bent, kunt u uw
gaven ook overmaken op bankrekening
nr. 707070643 of postbank nr. 202122.
Want: stel. het is uw eigen vel!

COLLECTE NBS
De collecte voor de NBS vindt plaats van
26 t/m 31 oktober en wellicht kom de lo-

Ter afsluiting van het jubileumjaar (40
jaar bestaan)" hield de T.T. Vorden zater-
dag 12 oktober "open huis". Een geslaag-
de dag, evenwel de geplande demonstra-
ties konden vanwege de slechte weer-
somstandigheden niet gehouden wor-
den. Voor de zaterdagavond was er een
reunie voor oud- leden gepland waarbij
niet alleen de fotoexpositie maar ook de
accomodatie bezichtigd kon worden.
Verder werden onder het genot van een
hapje en een drankje de nodige herinne-
ringen opgehaald.

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 okt. 10.00 uur ds. H. Westerink; 17.00
uur ds. M. Beitier, Taizédienst. -

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 okt. 10.00 uur ds. M J. Vos - Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 okt. 10.00 uur ds. M. Berg, Barchem;
19.00 uur ds. R. Rienders, Neede.

R JC kerk Vorden
Zaterdag 17 okt. 18.30 uur eucharistieviering
Volkszang.
Zondag 18 okt. 10.00 uur eucharisitieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

RJK. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 17 okt. 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 18 okt. 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
18-19 okt.: pastoor B. Broekman, Vierakker, Tel.:
(0575)441286.

Huisarts 17-18 okt.: dr. Dagevos, Het Vaarwerk l,
telefoon (0575) 552432.

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 d^fcpbellen (zonder af-
spraak) komen of een drfllfnde visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

TANDARTS
17-18 okt.: J.H. Hagedoorn
1483. Spreekuur voor spoi
zondag van 11.30-12.00 uurT

i^cl

P"
hem, tel. (0573) 25
allen zaterdag en

Streekziekenhuis Het SpittaaL. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-

den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
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Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat 11 a. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

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

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.

Gehandicapten Platform Vorden
Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vie rakker-Wich mond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.
WV-kantoor
tel. 55 32 22. Openingstijden: ma. t/m do. en za
van 9.30-15.00 uur; vrij. 9.30-17.30 uur.

Raadhuisstraat 11-13 Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 69

DEEySPANNEVOGEL
l M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2 Hengelo (Gld.)
telefoon (0575) 46 14 84

bib er s
•wonen frf *lapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 46 00

DE HENGELOSE MEUBELZAKEN: RUIM 8000M



HERFSTAANBIEDINGEN
Echte Limburgse vlaaien

in ruim 30 soorten
calorie-arm en dagvers, goed voor 12 royale punten

Boerenjongens appelvlaai
dit is geweldig lekker!

nu voor maar

f 15?s

Achterhoeksche bolussen
met kaneel en suiker

5 voor f4?5

Bosvruchtenvlaaitje
goed voor 6 punten

en gevuld met 9 verschillende bosvruchten

dit weekend

Ze zijn er weer:

roomboter-
amandelspeculaasjes

250 gram 15?»
Tip van de week:

Waldkorn. Gezond en lekker en puur natuur

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Dagelijks verse snijbloemen
van eigen land.

Volop keuze

vanaf f 2,50 per boeket
ook vele andere handge-

maakte snuisterijen

SCHOENAKER
Vierakkersestr.weg 22,
Vierakker, plm. 300 m
vanaf het reclamebord
Schoenaker

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

HOGEDRUKSPUIT
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

ïï

BUXUS
15/20 cm

f 1,50
Hesselinkdijk 2 - Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 48 18

Lekker bij zuurkool: Schweinehakse
Nu per stuk f 7,95

WOENSDAG GEHAKTDA6

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRUDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor • Ij™" per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Leverworst

250 gram f 1,95

Achterham
100 gram f 1,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENOAANBIEDING

Magere
Priklapjes

500 gram f 7,35

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 7,95
COMBI-VOORDEEL

4 boerengehakt-
schnitzels +
4 hamburgers

samen ff 7,95

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDEkv.
URG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
'STBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

O 2 bossen bloemen naar keuze

O 2 Cyclamen

O 3 Sierkolen

DE /MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

VERHUISD:

FAMILIE
J. DIJKERMAN

van Zutphenseweg 5/
Ruurloseweg 46

naar:

DE DOESCHOT 8
7251 VJ VORDEN

TEL. (0575) 55 32 44

Aanbiedingen geldig
maandag 12 oktober t/m zaterdag 17 oktober

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk! •

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)5515 14

kogelharde

SPRUITEN
149

•

Elstar

Handappels
449

per kilo m m

Salade van de dag

Mango
198

per stuk

Bistro

krieltjes

per kilo 3?8

200 gram 2.49

geschrapte
worteltjes

500 gram 1.49



Met grote blijdschap geven wij
kennis van de komst van de

Staringtaart

Banketbakkerij
J. Wiekart

Zie advertentie

Hartelijk dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een
mooie en onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Gerrit en Gerda
van Zuilekom-
Groot Wassink

Wichmond, oktober 1998

Hartelijk dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, onze 40-
jarige trouwdag tot een onver-
getelijke dag gemaakt heb-
ben.

Derk en Jans
Hogeslag-Abbink

Vorden, oktober 1998
Kruisdijk 5

Voor de vele blijken van me-
deleven die wij zowel schrifte-
lijk als persoonlijk mochten
ontvangen na het overlijden
van onze vader, schoonvader,
opa en overgrootopa

ALBERT-JAN
KLEIN BLUEMINK

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Ruurlo, oktober 1998

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

• De vogels trekken weer
naar het zuiden. Maar die
van de Wereldwinkel willen
graag naar u.

• Donkere meubels, keu-
kens en klokken worden
weer blank. Vraag vrijblijvend
inf. Corantiek / CB Renovatie.
Tevens het adres voor al uw
loogwerk en houtworm be-
handeling. Vakkundige res-
tauraties en lakwerk! Tel.
(0544) 46 39 54, mob.: 06-
55143833

• Te koop gevraagd: kleine
partijtjes eikels voor onze
herten. Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30, tel. 55 10 10

• Te koop: twijfelaar met
waskast uit grootmoeders tijd
+ 2 rieten stoelen. Tel. (0575)
46 21 31

• Ademt u gezond? Yoga in
Vorden, Doetinchem, Zut-
phen. Ook privé-les, adem-
therapie, massage. Inl. (0573)
44 11 38

• Te koop: zeer mooie eiken
draaifauteuil met leren kuip-
kussen. Tel. (0573) 45 18 60

• Te koop: partij kerstbo-
men. H. Heuvelink, Oude Bor-
culoseweg 16, tel (0575) 43 13
35

"Veilig in Jezus armen"

Door God is thuis gehaald mijn lieve schoonzuster
en onze zorgzame tante

HENRIËTTE WILHELMINA
BENNINK

WEDUWE VAN JOHAN BULTEN

op de leeftijd van 81 jaar

Vorden: E. Bennink-Oltvoort
Neven en nichten

Zelhem, 7 oktober 1998

De tijd staat even stil...
Abrupt, nu en alles ineens zo kil...

De tijd staat even stil, onwerkelijk...
dingen van alle dag, woorden zó

ontzettend betrekkelijk...

De tijd staat even stil bij een vrouw,
mijn vrouw, onze moeder...
De tijd gaat door, nu ineens

zonder jou...

Zonder jou, die er altijd was
altijd luisterde, troostte, raadgaf

en het leven /as...
Voor ieder heel gewoon Jopie was...

Na een zorgzaam leven voor velen, is van ons
heengegaan mijn allerliefste vrouw en onze moeder

JOHANNA WILHELMINA
BITTER-TER HORST

op de leeftijd van 68 jaar.

Henk Bitter
Manneke
Hilde en Eric

10 oktober 1998
Ludger14
7234 TD Wichmond

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 14 oktober van 19.30 tot 20.00 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 15
oktober om 12.00 uur in^MMed. Hervormde kerk,
Dorpsstraat 16 te WichmoTO, waarna de teraarde-
bestelling zal volgen op de Algemene Begraaf-
plaats aldaar.

Er is eveneens gelegenheid tot condoleren en af-
scheid nemen voor aanvang van de dienst van
11.30 tot 11.55 uur in bovengenoemde kerk.

"De Heer is mijn Herder'

Vol vertrouwen in de Heer is na een moedig gedra-
gen ziekte van ons weggenomen mijn allerliefste
vrouw en altijd zorgzame moeder en oma

GEERTRUIDA
RIETMAN-KLEIN BENNINK

(TRUI)

• Gelselaar,
31 juli 1930

t Zutphen,
11 oktober 1998

Vorden:

Almen:

Arnhem:

Doetinchem:

Vorden:

H. Rietman

Gerrie en Hans
Birgit en Demy

Jenny en Archibald
Andy en Patricia

Henny en Jopie
Jody

Tinus Smallegoor

Eldersmaat 1
7251 RJ Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
15 oktober a.s. om 14.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.

Aansluitend zal om 15.00 uur de begrafenis plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Mama is thuis opgebaard

Al een hele lange tijd,
zijn wij jou een beetje kwijt.
Je was er wel en toch ook weer niet,
en dat deed ons vaak verdriet.
Alsmaar verder ging je bij ons vandaan,
tenslotte moesten wij je laten gaan.

"Veilig in Jezus armen"

Hedenochtend is vredig en rustig ingeslapen onze
lieve en zorgzame moeder, groot- en overgroot-
moeder

JOHANNA GERDINA BEUMER

op de leeftijd van 89 jaar.

Geboren te Vorden: 10 augustus 1909
Overleden te Zutphen: 11 oktober 1998

Sinds zaterdag 3 oktober 1998 weduwe van
Hermanus Johannes Bosch

Onze oprechte dank gaat uit naar de medewerk(st)
ers van het verpleeghuis 'De Leeuwerikweide' te
Zutphen, afdeling 'De Wildenborgh' voor de liefde-
volle en hartverwarmende zorg, waarmee onze
moeder en oma jarenlang is omringd.

Zutphen: Jan en Jo Bosch

Ruurlo: Greta en Bennie Klein Kranenbarg

Vorden: Tonnie en Dinie Bosch

Doesburg: Hemmie en en Dinie Bosch

Doesburg: Jopie en Henk Gossink

Vorden: Hans en Janny Bosch

Eefde: Harry en Wil Bosch

Klein- en achterkleinkinderen

Schuttestraat 11
7251 MP Vorden

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden op donderdag 15 oktober om 11.00 uur.
Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegenheid
tot afscheid nemen in de kerk.

Aansluitend zal de Hgrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Indien u geen rouwl̂ fct heeft ontvangen, gelieve u
deze advertentie als rodanig te beschouwen.

Na ruim 4 jaar van een liefdevolle verzorging op de
Leeuwerikweide, is rustig ingeslapen onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

JOHANNA GARRITDINA
BEUMER

SINDS 8 DAGEN WEDUWE VAN HERMAN BOSCH

op de leeftijd van 89 jaar.

Wichmond:

Laren:

Linde, 11 oktober 1998

G.H. Heuvelink-Beumer
TG. Heuvelink

M.H. Langenkamp-Beumer
Joh. Langenkamp

Neven en nichten

"Zij die in ons hart leven sterven niet"

Het vele bezoek tijdens haar ziekte, in de kerk en
op de begraafplaats heeft mij getroost.
Hiermee gaf u aan dat mevrouw

MIEKE HUPKES-MAALDERINK

ook voor u belangrijk was en is.

Daarna volgden er vele kaarten, wekenlang, die el-
ke avond wanneer ik thuiskwam uit mijn werk (en
m'n gedachten hun loop namen) mij weer troosten.

Voor de toekomst mag ik mij verzekerd weten van
lieve vrienden, die samen met mij m'n moeder zul-
len herdenken met een lach en een traan.

Anke Hupkes

Amstelveen, oktober 1998

• Vreemde vogels bij de
Wereldwinkel! Kom ze ook
bewonderen.

• Te koop: Carpinus (haag-
beuk) tot 4 m lang, zeer ge-
schikt voor bogen en koepels.
Tevens: bolconiferen en
taxus 1,20 m hoog. W.M. His-
sink, Rietgerweg 1, Vorden,
tel. 55 17 05

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• eFFe geduld . . .

• Gezocht: oppas aan huis
voor 1 dag in de week (don-
derdag) voor onze twee kin-
deren van 2,5 en 3 maanden
oud, per december 1998.
Brieven onder nr. V 31-1 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Grote biggenopruiming 4
voor f 100,-. Tel. (070) 37 86
868

• Te koop: hooipakjes, voor-
jaarshooi, ± 14 kg per pak.
Schoenaker, Vierakker, tel.
(0575) 52 17 60

~HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis l)i' ViiorM in l :,rldi- hicill i'i'n
iiiui'ki' i'ii sliTrvulli' ainbi.iniT vuur :
*• hnwtlijksplcchtighctd
•• rciTplii's f n ( h r u i l o l ( s ) p j r t y ' s
*• produktpri 'si 'nl . i t ifs
*• vergaderingen en tongrcssni
*• besloten diniTs

Huis De Voorst
Rimu'itwn! 10, 7211 MA l.rldc
Tel.: (ofyf) H f4 f 4 / f i
l'jx: (of7f) f i jf of
l in.nl: himilrvoorsK" iinivi 'rs. i l .nl

voor 'n toekomst
i zonder complicaties

dabetes
Diabetes (suikerziekte) is geen

onschuldige ziekte. Het kan lei-

den tot complicaties zoals nier-

aandoeningen, hart- en vaatziek-

ten of oogaandoeningen.

Als vanwege de diabetes de nie-

ren hun werk niet meer kunnen

doen moet een dialyse-apparaat

het uiteindelijk overnemen.

Ondanks de medicijnen voor dia-

betes is dit niet te voorkomen.

Dankzij onderzoek komen we

steeds meer te weten over diabe-

tes. Onderzoek moet een oplos-

sing brengen voor diabetes en

. bijkomende complicaties.

Het Diabetes Fonds Nederland

subsidieert veel diabetes-onder-

zoek. Geef dit onderzoek dat

extra zetje in de rug.

Voor 'n toekomst zonder compli-

caties.

Diabetes Fonds Nederland,

Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

e
Keurmerk voor verantwoorde

fondsenwerving en -besteding.

GIRO 5766
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Wefh^
volgens

Wethouder •/£
donderdag van 09.00 - 10,00 uur en volgens' ' ' '

AWföik^
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e van het gemeentehuis.

W Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uu
donderdag van 13.30 tot 17,30 u
vrijdagvan l3.30tot20,30uur,
zaterdag van 10,00 tot 12,00 uur.

EGROTING 1999 EN MEERJARENBELEIDSPLAN1999-2002

Op 27 oktober 1998 vergadert de gemeenteraad over de begroting 1999 en het meerja-
renbeleidsplan 1999-2002. In deze uitgave van Gemeentebulletin kunt u de algemene
beschouwingen van de politieke partijen lezen. In deze algemene beschouwingen re
ageren de politieke partijen op de beleidsvoornemens van burgemeester en wethou-
ders. In de uitgave van volgende week staan de antwoorden van burgemeester en wet-
houders op de vragen en opmerkingen die de politieke partijen in hun algemene be-
schouwingen maken.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN WD

Op de drempel van de eenentwintigste eeuw staat ook de gemeente Vorden voor ver-
anderingen waarbij tenminste het voortbestaan als zelfstandige gemeente ter discus-
sie zal worden gesteld. Een proces dat bij het aantreden ̂ a een nieuw provinciaal
college van gedeputeerde staten wel eens in een stroomvl^ielling zou kunnen ko-
men. Voordat dat gebeurt moet Vorden haar financiën op orde hebben, anders ben je
een onaantrekkelijke partij.

Maar ook een duurzaam veilig wegennet is voorwaarde voor toekomstig beleid. In de
raadsvergadering van maart j.l gaf de WD-fractie reeds aaiynet een aantal onderde-
len uit het categoriseringsplan niet in te kunneni^mmen. Zo heeft de
Wildenborchseweg naar opvattingen van de WD-fractie duidelijk een verbindings-
functie. Hierbij past aan de ene kant geen aanwijzing als 60 km weg. Aan de andere
kant moet worden erkend dat deze weg bepaald geen veilige weg is, vooral niet voor
fietsers. Dus dan maar een eenvoudig, recreatief fietspad.

Dat er veel geld voor wegenonderhoud nodig is, is duidelijk. Maar dient enerzijds
voorkomen te worden dat wegenonderhoud een automatisme wordt, anderzijds moet
er ook voor worden gewaakt dat door het uitstellen van wegenonderhoud op louter
budgettaire gronden verkeersgevaarhjke situaties ontstaan.

Een andere situatie is de aftakking van de Betuwelijn. Komt van uitstel afstel. Wat
ons betreft wel. Maar de onzekerheid voor de bewoners van Wichmond Vierakker is
onacceptabel om niet te zeggen wurgend.

Voor de WD fractie is het niet acceptabel dat de overdracht van bomen aan de ge
meente met fors achterstallig onderhoud de komende drie jaar ƒ 25.000,- per jaar
gaat kosten. Achterstallig onderhoud moet op kosten van de eigenaren van de bomen
worden verricht.

Het voornemen van het college om voor het ontwikkelen en het uitvoeren van het
economisch beleid een bedrijfscontactfunctionaris aan te stellen, als enig ambtelijk
aanspreekpunt voor alle ondernemers, is zeer noodzakelijk, maar dan wel met een
ruime opdracht.

De WD-fractie blijft van oordeel dat versterking van het zwembad blijvend aandacht
van het college moeten hebben. De subsidie die de gemeente Vorden jaarlijks aan het
zwembad geeft kan op een gegeven moment wel eens als een molensteen om de ge
meentelij ke nek komen te hangen. In dit verband is realisering van de plannen op de
Wientjesvoort van cruciaal belang i.v.m. toeristenbelasting en het op een hoger ni-
veau brengen van het toeristisch produkt

Gemeentelijk monumentenbeleid is het beste gediend bij het op incidentele basis toe
kennen van subsidie voor bepaalde projecten, in plaats van het jaarlijks beschikbaar
stellen van een vast budget. Dat scheelt toch maar ƒ 60.000,= per jaar.

De WD-fractie is het volkomen met het college eens dat het Burgemeester van
Arkelplein niet de functie van ontmoetingsplaats heeft gekregen zoals die oorspron-
kelijk bedoeld was. Wat de WD-fractie betreft zou het plein in aanmerking kunnen
komen voor woningbouw.

Stoppen met aanleg riolering in het buitengebied ? Nee, nu afmaken waar we mee
begonnen zijn. De laatste aansluitingen mogen niet de dupe worden van gewijzigd
gemeentelijk beleid. Dat is niet eerlijk.

Het is toch te gortig dat we als gemeente ƒ 300.000,= moeten betalen omdat we zeer
oppassend zijn geweest bij de afvalinzameling. Te weinig afval, dus een boete. Je zou
beter nog het oud papier bij het huisvuil kunnen doen. Daarmee zou je dan kennelijk
veel geld hebben bespaard. De gemeente moet hier goed aan de bel trekken.

Verheugend vindt de WD-fractie dat samenwerking met Hengelo en Steenderen bij
de ontwikkeling van het bestemmingsplan buitengebied al tot een besparing van
ƒ 100.000,— heeft geleid. Gelet op de enorme veranderingen die er met name voor
agrariërs zitten aan te komen is het van belang dat het bestemmingsplan buitenge
bied zo globaal mogelijk opgezet wordt. De bewoners in het buitengebied moeten
hun creativiteit kwijt blijven kunnen.

Een doorn in het oog van vele inwonenden is het welstandsbeleid. Welstand blijft
vanzelfsprekend altijd een subjectieve aangelegenheid. Maar toch. Het zijn toch de
burgers zelf die bouwen. De welstandsarchitect moet niet zijn eigen hobby gaan be
drijven. Grote problemen heeft de WD-fractie dan ook met het voornemen om
ƒ 20.000,= uit te trekken voor het opstellen van een nota van heroverweging van het
welstandsbeleid. De raad moet zelf toch in staat worden geacht om zich uit te spreken
over wanneer wel of geen welstandsadvies behoeft te worden uitgebracht. De WD-
fractie is in ieder geval van oordeel dat daar waar er wettelijk geen verplichting is tot
een welstandsadvies , de gemeente niet roomser moet zijn dan de paus. Dus geen
welstandsadvies voor bijvoorbeeld een dakkapel.

Teleurstellend vindt de WD-fractie het dat het college er na bijna 4 jaar niet in ge
slaagd is tot een privatisering van de sportzaal te komen. Verenigingen staan daar
wellicht huiverig tegenover. Dat is op zich begrijpelijk. Maar verenigingen kunnen
het ook zien als een kans. Indien gesprekken met de verenigingen geen resultaat op-
leveren, dan zal bekeken moeten worden of een ondernemer bereid is de exploitatie
van de gemeente over te nemen. Ook het Kindercentrum "de Kümboom" en de
Gemeentelijke Sportparken zullen de komende 4 jaar moeten worden geprivatiseerd.

De WD-fractie is van oordeel dat in ieder geval bekeken dient te worden in hoeverre
weer gronden verworven kunnen worden voor nieuwe bouwplannen, ook al kan het
nog een hele tijd duren voordat een nieuw bestemmingsplan kan worden ontwik-
keld.

De bodem van de gemeentelijke schatkist komt in zicht. Hebben we te ruim geleefd?
Nee, er heerst in de gemeente Vorden een behoorlijk leef- woon -en werkklimaat. De
infrastructuur waar de gemeente verantwoordelijk voor is , zoals scholen wegen, so-
ciale en sportieve voorzieningen is op een zeer behoorlijk niveau. Maar vanuit Den
Haag zijn er de afgelopen jaren veel taken op ons afgekomen zonder een evenredige
zak geld. Daarom hanteert de WD twee uitgangspunten t.w. handhaving van het zeer
behoorlijke niveau. Dat betekent dat de WD zich in principe kan vinden in een jaar-
lijkse verhoging van de OZB met tien procent. In de tweede plaats keuzen maken ofte
wel gewoon bezuinigen, zodat die tien procent minder wordt.

De WD-fractie, W
Bert Brandenbarg,
Rinus Pelgrum,
Hank Rietman

Deze bijdrage is een s
tie.
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN CDA

.vatting van de Algemene Beschouwingen van de WD-frac-

Algemene beschouwingen oktober 1998

Het CDA heeft de afgelopen jaren pal gestaan voor de sociaal-culturele, sportieve en
maatschappelijke activiteiten in ons dorp.

IS ER VERANDERING OP TH?
Wat kostte het deze lente niet veel moeite de lokale omroep, een nieuw initiatief van
vrijwilligers, met een gemeentelijke bijdrage te stimuleren lokaal te gaan opereren.
De raad kon na langdurig debat het college overhalen. Was dit een teken aan de
wand? Het lijkt erop dat dit college minder oog heeft voor de maatschappelijke sa-
menhang en minder wil investeren in de sociale structuur van de gemeente Vorden.

Nu het ons financieel minder gaat is het van het grootste belang prioriteiten te stel-
len en uitgangspunten te kiezen .

Welzijn

WELZIJN IS VOOR HET CDA INVESTEREN IN MENSEN

Dit college investeert helaas niet in mensen, maar in stenen, huizen en machines. Zo
er al over welzijn gesproken wordt, is er alleen sprake van kortingen op subsidies en
bijdragen, of privatiseringen van gebouwen en gras . Het landelijk jeugd- en jongeren-
bleid geeft nadrukkelijk aan dat om problemen op latere leeftijd (crimineel gedrag,
ontsporing van de jeugd) te voorkomen het van belang is een goed sociaal-cultureel
beleid te voeren, er iets extra's aan te doen. Het budget voor welzijnsvoorzieningen is
sinds 1990 niet meer verhoogd. Het uitgangspunt voor het welzijnsplan 1999-2003
het budget van 1995-1998 als vertrekpunt te nemen, is in wezen al een bezuiniging.

HET OMBUIGINGSVOORSTEL VAN HET COLLEGE OM DE WELZIJNSSUBSIDIES
MET ƒ 75.000 TE KORTEN IS VOOR HET CDA DAN OOK ONACCEPTABEL

WVG (wet voorzieningen gehandicapten)
hi de begroting 1999 hebben de uitgaven nagenoeg het niveau bereikt dat gelijk ligt
aan het bedrag dat wij daarvoor in het gemeentefonds krijgen. Voor de toekomst zul-
len wij nog eens goed moeten kijken naar de criteria, zonodig bijstellen, maar HET
MAG NIET ZO ZIJN DAT DIT TEN KOSTE GAAT VAN DEGENEN DIE EEN BIJDRAGE OF
VOORZIENING WERKELIJK NODIG HEBBEN en dan denken wij in het bijzonder aan de
minst draagkrachtigen. Een evaluatie van het totale WVG-beleid zou hier beter op
zijn plaats zijn dan alleen maar te kijken naar een eigen bijdragesystematiek zoals
het college voorstelt.

Landbouw: ontwikkeling landelijk gebied:
De landbouw staat onder druk. De wet Herstructurering Varkenshouderij en de
Reconstructiewet zullen in ons gebied zeker gevolgen hebben. Naast allerlei zakelijke
problemen is er de menselijke kant. Wat betekenen deze wetten voor gezinnen, voor



mensen in onze gemeente? Daar moeten wij oog voor hebben.
Als gemeente kunnen wij zelf weinig doen, maar wij kunnen en moeten DUIDELIJKE
SIGNALEN AFGEVEN NAAR HOGERE OVERHEDEN

In WCL-Graafschapverband, bijv. door bij het ministerie van VROM er op aan te drin-
gen ons gebied te laten DEELNEMEN IN DE EXPERIMENTENWET. Bij de provincie aan-
dringen om VOOR ONS GEBIED MAATWERK TE LEVEREN bij de uitvoering van de
Herstructurerings- en Reconstructiewet. Wij gaan zelf een nieuw bestemmingsplan
buitengebied op stellen, daar liggen voor de gemeente mogelijkheden om iets te doen
voor de leefbaarheid van het platteland en voor de agrariërs die voor een groot deel
de economische dragers van dat gebied zijn en blijven.

Wegenonderhoud
De voorziening wegen is sterk negatief (- ƒ 2.709.000) en het tekort wordt gedekt met
structurele kapitaalsinzet uit eigen middelen . (rentelasten) Al jaren geeft de CDA-
fractie aan dat het ONDERHOUDSNIVEAU AANGEPAST moet worden. Volgens het
CDA kan "het stokje wel minder hoog worden gelegd". Onze budgettaire positie is nu
van dien aard dat het geplande meerjarenonderhoud een molensteen om onze nek
begint te worden. Wij stellen u voor het groot onderhoud wegen in 1999 te beperken
tot ƒ 1.474.000 ofwel MET CA l MILJOEN te verminderen en deze lijn jaarlijks te blij-
ven hanteren totdat de voorziening wegen in redelijk evenwicht is. Wel blijft de jaar-
lijkse dotatie en de voorgestelde verhoging van die dotatie staan. Op deze wijze zal de
structurele rentelast beduidend minder zijn.

Riolering:
Ook het rioleringsbeleid heeft ons financiële kopzorgen opgeleverd. De voorziening
riolering is fors negatief (-ƒ 4.884.209) en levert forse rentelasten op die drukken op
de begroting. De CDA-fractie stelt u voor OP DIT MOMENT PAS OP DE PLAATS TE MA-
KEN MET INVESTERINGEN en deze enige jaren vooruit te schuiven. Als we teruggaan
naar het oude dekkingsplan van het vastgestelde GRP wordt de komende jaren ook
deze voorziening minder ongunstig. Wel wil de CDA-fractie vasthouden aan volledige
riolering of gelijkwaardige alternatieven voor het buitengebied VOOR HET JAAR 2005.
Wij willen EERST ORDE OP (FINANCIËLE) ZAKEN STELLEN alvorens verder te investe-
ren, uw keuze leidt tot een lastenverhoging voor de burger buiten de systematiek van
het GRP.

Monumentenbeleid:
Als we vinden (en dat vindt het CDA) dat monumentale gebouwen in ons dorp goed
beheerd en onderhouden moeten worden dan zullen we daar een BELONINGS- OF
WAARDERINGSBELEID voor in stand moeten houden. De maximale subsidie per ob-
ject is beperkt tot ƒ 5000. Niet meer dan een beloning voor goed beheer. Wel moet de
SUBSIDIEAANVRAAG worden VEREENVOUDIGD. De huidige aanvraagformulieren Ie
veren zoveel problemen op dat de aanvrager deskundigen moet inhuren voor de sub-
sidieaanvrage.

Onderhoudssubsidie voor draaiende molens:
Het CDA wil overwegen voor de 3 molens in Vorden, indien deze DRAAIEND gehou-
den worden, indien deze worden ONDERSTEUND door een stichting tot behoud van
de molen en indien ook de EIGENAAR bereid is te investeren in onderhoud en beheer,
een ONDERHOUDSSUBSIDIEREGELING te ontwerpen. Pi Aiciale onderhoudssubsi-
die is gekoppeld aan gemeentelijke bijdragen. We zullen om als raad hierover moeten
uitspreken. Zoniet dan zal Vorden moeten accepteren dat, net als in gemeenten om
ons heen, molens of een molen in het dorp aanwezig zijn/is zonder wieken en eigen-
lijk afgeschreven kan worden als monument. U zoekt een "SLECHT-WEER-VOORZIE-
NING" ALS TOERISTISCHE ACTIVITEIT? Op dit moment functioneert de Ündese mo-
len in het zomerseizoen al als zodanig. Dergelijke initiat^Épn dienen gemeentelijke
waardering te krijgen.

Volkshuisvesting:
Wordt het niet hoog tijd de GRONDUTTGIFTE voor woningbouw te evalueren? Is DE
DOELGROEP (jongeren en starters) genoemd in het volkshuisvestingplan door uw wij-
ze van kaveltoewijzing en door uw wijze van uitgifte (het hele plan tegelijk en niet
part na part) voldoende aan zijn trekken gekomen? Kunnen we door de wijze van uit-
gifte nog wijzigingen aanbrengen? Is het nog mogelijk meer 2-onder-l-kapwoningen
uit te geven i.p.v. kavels voor duurdere vrijstaande woningen? En wat na voltooiing
van het Joostink?

Openbaarheid:
Wil je de politiek dichter bij de mensen krijgen dan zul je als openbaar bestuur daar
moeite voor moeten doen. Op z'n minst door HET POLITIEK DEBAT IN HET OPENBAAR
te VOEREN. Vandaar ons bezwaar tegen een besloten debat over de huisvesting van
het gemeentelijk personeel, de profielschets en de locatie en vernieuwbouw van het
Beeckland. Voor een der collegepartijen is openbaarheid een hot item, aldus de ver-
kiezingspraatjes. Voor het CDA is het een vanzelfsprekendheid dat dergelijke kwesties
IN DE OPENBAARHEID worden besproken door de politieke fracties. WAT IS ER VER-
ANDERD?

Parkeerbeleid:
LANGS DE BEVOORRADINGSWEG kunnen parkeerplaatsen voor langparkeerders
worden aangelegd. De VW kan daar toeristen en andere bezoekers opmerkzaam op
maken. Ook vorige jaren vroeg het CDA om deze maatregel.

Herschikking reserves:
Is een reserve voor grondaankopen van ƒ 1.650.000 wel nodig? Dat wil niet zeggen dat
we deze reserve willen op souperen, maar een dergelijke bestemmingsreserve lijkt op
een potje dat bestemd gaat worden voor een systematiek van grondaankopen die niet
meer past, denken we.

Bedrijfscontactfunctionaris:
De een-loket-gedachte spreekt ons zeer aan. Niet alleen trouwens op dit terrein, ook
EEN-ZORG-LOKET moet aandacht krijgen.

Regionaal bedrijventerrein:
SAMENWERKING MET HENGELO EN STEENDEREN biedt ook kansen voor de werkge-
legenheid in onze dorpen. Met z'n drieën kunnen we mogelijk aan de weg Zutphen-
Baak-Hummelo een regionaal bedrijventerrein ontwikkelen. Op deze wijze is het ver-
lies van de Sorbo te compenseren?

Welstandsbeleid:
Dat u DIT BELEID wilt HEROVERWEGEN valt te begrijpen. Er is, ook bij ons en bij u?
veel onbegrip. Waarom zo'n heroverweging ƒ 20.000 moet kosten begrijpen we niet.
Is zo'n onderzoek in den lande nooit eerder gebeurd? Zijn er meer gemeenten die
zonder welstandscommissie werken? Waarom legt u in het ene geval een welstands-
advies naast u neer en volgt u heel vaak de adviezen wel op?

Bestemmingsplan buitengebied:
Nu de stankhinderregelgeving in tact blijft (helaas) valt te overwegen de AGRARI-
SCHE BESTEMMINGEN van panden in het buitengebied te HANDHAVEN, om zo een
economische bedrijfsvoering voor de agrariërs het best te garanderen!

De nota bezuinigingen:
U hebt het over een bezuinigingsronde op beïnvloedbare uitgaven. In onze visie beho-
ren onderhoud wegen en aanleg riolering daar ook onder. Het gaat om een politieke
keuze en u begrijpt dat die van het CDA op dit moment een andere is dan van het col-
lege.
Op de post welzijn past u de kaasschaafmethode (5%) toe zonder onderbouwing, zon-
der nadere toelichting en uitwerking. HOE KAN DE RAAD BESLISSEN ZONDER DE
CONSEQUENTIES TE KENNEN ? Hoe kan de PvdA-fractie dit beleid ondersteunen ter-
wijl de grote broer in Den Haag inziet dat het tijd wordt meer te investeren in jeugd
en jongerenwerk, in sport, in club en buurthuiswerk? En hoe wordt de inspraak gere-
geld en HOE SERIEUS NEEMT HET COLLEGE DIE INSPRAAK indien, voordat die in-
spraak start, het begrotingstekort reeds is gedicht met een korting van ƒ 75.000 op
welzijnswerk ?

Dit is een samenvatting van de beschouwingen, wilt u een volledige tekst, belt u dan
gerust naar de fractieleden.

Namens de CDA-fractie
M. Aartsen-den Harder
GJ.G Tolkamp
J.W. Regelink
A.C. van Voskuilen.
A.H. Boers

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE PVDA VORDEN

BEGROTING 1999 EN MEERJARENBELEIDSPLAN 1999-2002

Inleiding
De Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de begroting en het meerjarenbe
leidsplan zijn een jaarlijks terugkerende gebeurtenis voor de gemeenteraad en het
college van B&W. Dit jaar heeft het college in Vorden een nieuwe politieke samenstel-
ling en is de PvdA er ook in vertegenwoordigd. Het feit dat in deze periode de finan-
ciën van de gemeente Vorden niet al te rooskleurig zijn, is een stimulans om met de
ze algemene beschouwingen een bijdrage te leveren om tot een financieel gezondere
gemeente te komen. Hoewel wij als PvdA-fractie de raad en het college geen kant-en-
klare oplossing voor de problemen kunnen bieden, is het ook ons duidelijk dat er nu
wat moet gebeuren. Wij gaan dan ook in op de structurele veranderingen genoemd
in de Nota bezuinigingen 1999-2002. Deze nota zal als een rode draad door de alge
mene beschouwingen lopen.

Het is nog onduidelijk wat de September Circulaire voor onze gemeente zal beteke
nen. Bij de begrotingsbehandeling op 27 oktober zal daar wellicht meer over bekend
zijn.

Vanaf deze plaats wil de PvdA- fractie een compliment geven aan het ambtenaren-
korps dat met veel inzet de begroting en het meerjarenbeleidsplan uitgewerkt heeft.

Algemeen bestuur
Er is een raadsbesluit^kr samenwerking met Hengelo en Steenderen en er ligt een
eerste voorstel voor een^ezamenlijk beleid. Wij hopen en verwachten dat dit op meer
terreinen zal gaan plaatsvinden. Wij zullen in deze algemene beschouwingen de pun-
ten, genoemd in de begroting en het meerjarenbeleidsplan, aangeven die zich naar
onze mening lenen voor samenwerking of waarvoor samenwerking in ieder geval be
spreekbaar gemaakt en op meerwaarde bezien moet worden.

Openbare orde en veiligheid
Het voldoende waarborgen van openbare orde en veiligheid is een must. Wij denken
aan een adequaat en flexibel beleid voor brandweer en politie. Ook deze Prinsjesdag
werd er weer gesproken over meer blauw op straat. Wat betekent dit voor Vorden?
Graag zouden wij ook een beter beeld krijgen van de veiligheid en onveiligheid in de
gemeente, met name met betrekking tot de discobus en hangplekken.

Verkeer, vervoer en waterstaat
Een duurzaam veilig wegennet heeft hoge prioriteit. We spreken de wens uit dat dit
op korte termijn verwezenlijkt kan worden. Voor alle verkeer, en in het bijzonder het
langzame verkeer zijn veiligheid en gevoelsveiligheid op de weg belangrijk. Daarom is
het wellicht wenselijk het categoriseringsplan versneld uit te voeren. Wij komen hier-
op terug in het hoofdstuk financiering/belastingen.

De vrijliggende fietspaden zullen volgens de planning in de derde fase gerealiseerd
worden. Wij zijn van mening dat dit een hogere prioriteit mag hebben en dat het be
lang van de aanleg van fietspaden bij de provincie onderstreept moet worden, zodat
er mogelijk subsidie kan worden verkregen. Het vrijliggende fietspad aan de
Lankhorsterstraat zal in samenwerking met Hengelo als prioriteit gesteld moeten
worden.

De plannen voor de aftakking van Betuwespoorlijn, de noord-oost verbinding, moe
ten met aandacht gevolgd blijven worden. Het is belangrijk op korte termijn duide
lijkheid te krijgen over het te kiezen tracé om de onzekerheid bij de burgers in het be
treffende gebied weg te kunnen nemen.

In hoeverre kan het college al aangeven hoe het zit met de gebundelde doel uitkering
(gdu) voor de gemeente Vorden?

Een volgende vraag is of er nog mogelijkheden zijn voor het verhalen van achterstal-
lig onderhoud houtopstanden door de ruilverkaveling.

Wat betreft het aanbestedingsbeleid wegen geeft de PvdA-fractie de voorkeur aan
openbaar aanbesteden, tenzij er goede argumenten zijn om dit niet te doen. Deze lijn
zou voor alle grotere projecten gehanteerd moeten worden. De argumentatie die ge
geven wordt om onderhoudswerken niet openbaar aan te besteden vinden wij voor
discussie vatbaar. Hoewel niet aanbesteden een besparing kan geven bij de voorberei-
ding, is niet uitgesloten dat wel aanbesteden minstens evenveel besparing oplevert.
Het voorstel voor een discussieavond hierover zal op korte termijn gedaan moeten
worden.



Economische zaken
In het kader van de ontwikkeling van een economisch beleid heeft het bedrijfsleven
de wens geuit voor het aanstellen van een bedrijfscontactfunctionaris. Wij hebben
hier als fractie geen bezwaar tegen. Maar omdat dit nogal wat kosten met zich mee
brengt, zeker als het goed functioneert en eventueel uitgebreid wordt, zouden wij bij
deze opnieuw de vraag willen stellen of dit niet moet leiden tot een baatbelasting.
Wij vinden tenminste een onderzoek hiernaar gewenst omdat, met het oog op de fi-
nanciële middelen van de gemeente, kostendekkend beleid bij het aanbieden van
producten noodzakelijk is.

Onderwijs
Er dient een zorgvuldig beleid gehanteerd te worden voor de gemeentelijke verant-
woordelijkheden ten aanzien van onderwijs, zodat de besteedbare middelen doelma-
tig aangewend worden, in goed overleg met de schoolbesturen. De PvdA-fractie is dan
ook van mening dat er binnen de afspraken gebleven moet worden en accepteert geen
vermeerdering van de uitgaven.

De Vervoerskosten verordening leerlingenvervoer verdient de nodige aandacht. Het
terugdringen van deze post zal prioriteit moeten hebben. Wat kan in deze gedaan
worden aan een eigen bijdrage?

Cultuur en recreatie:
Wat betreft het monumentenbeleid vragen wij ons af of het huidige instrumentari-
um wel effectief is. Veel ambtelijke inspanning (kosten!) voor het opstellen van de lijst,
relatief weinig geld te verdelen, ontevreden aanvragers. Onze insteek is dan ook te
zoeken naar andere manieren om ons culturele erfgoed te beschermen. Daarvoor zijn
elders in het land verschillende mogelijkheden ontwikkeld. Er zou nagegaan kunnen
worden welke voor Vorden het meest geschikt zijn. Onze voorkeur is dat het in be
langrijke mate in de particuliere sector, in een stichtingsvorm, wordt geregeld, zon-
der structurele middelen van de gemeente. Wellicht is het goed om de discussie in dit
kader te plaatsen en niet te beperken tot een plus - min discussie.

Privatisering van de sporthal heeft een hoge prioriteit. Daarin moeten naar onze me
ning ook de sportvelden betrokken worden. Het is van groot belang dat er eindelijk
duidelijkheid komt over de verdere aanpak.

Het college wil ƒ 100.000 beschikbaar stellen voor recreatie en toerisme. Omdat er een
bedrag genoemd wordt, vragen wij ons af of hier al concretere plannen of ideeën over
zijn. Het college geeft aan de investering terug te willen verdienen via de toeristenbe
lasting. Een deel van de opbrengst van de toeristenbelasting zou gebruikt kunnen
worden voor een gemeentelijke bijdrage voor een bezoekerscentrum in het Groote
Veld. Verder blijkt de gemeente nu ook bereid bij te dragen aan de kosten van een mo-
gelijke slechtweervoorziening. Dit is bijzonder verheugend, te meer daar dit eerder
niet aan de orde was, ook niet via de toeristenbelasting.

Over de reconstructie van het Burgemeester van Arkelplein zal op korte termijn uit-
sluitsel gegeven moeten worden. Wij vragen ons ook af of er niet een andere invulling
voor deze plek mogelijk is, bijvoorbeeld woningen. Wij willen hierover graag een re
actie van het college.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverleningr
Het instellen van een loket voor arbeid en uitkeringen spreekt ons aan, maar wij mis-
sen hierbij de financiële gegevens over de meerkosten, buiten de kosten van het on-
derzoek. De raming lijkt ons aan de hoge kant.

Een aantal sociale posten dreigt financieel uit de hand te lo^fc, bijvoorbeeld de Wet
Voorzieningen Gehandicapten. Een mogelijkheid de stijging^in de Wvg-kosten af te
remmen, is het invoeren van een eigen bijdrage, waardoor de aanvrager het nut van
een bepaalde voorziening beter zal afwegen. Wij willen de invoering van een dergelij-
ke maatregel steunen, maar het college tevens vragen de echte minima en de lage in-
komens een compensatie voor de eigen bijdrage te geven via bijzondere bijstand. Een
andere mogelijkheid is de kosten te beperken door alleen een vergoeding toe te ken-
nen als de financiële positie van de aanvrager daar aanleiding toe geeft. Hoewel deze
laatste mogelijkheid door wettelijke regelingen beperkt wordt, nodigt de PvdA-fractie
het college uit deze beleidswijziging nader te onderzoeken.

Volksgezondheid en milieu
Over het gemeentelijk rioleringsplan is in de laatste jaren veel gezegd en gediscus-
sieerd. De PvdA-fractie vindt dat dit moet worden uitgevoerd zoals afgesproken, dus
zonder uitstel, zelfs als dit gepaard gaat met een verhoging van het rioolrecht.

Wij wachten af of het milieubeleidsplan de komende jaren voldoende mogelijkheden
biedt voor een effectief milieubeleid, binnen de financiële middelen. Een vraag on-
zerzijds is of in het milieubeleidsplan nog prioriteiten worden aangegeven, zoals
energiebesparing.

De raming voor afvalverwijdering en -verwerking voor 1999 is f 1.846.615. Dit is lager
dan de raming voor 1998 (f 1.848.050). Wij vragen het college of dit juist is en of er
voor 1999 nog meer kostenreductie te verwachten is. Bij deze vraag betrekken wij ook
de ontwikkelingen rondom Edon en de invloed hiervan op de afvalstoffenheffing.
Volgens het meerjarenbeleidsplan blijft deze de komende jaren gelijk!

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting:
Ten aanzien van de woningbouw vragen wij of het college al iets meer kan zeggen
over de bedrij fsverplaatsing van Arends en de invulling van dit terrein in combinatie
met het terrein Krijt. Welk tijdpad staat hiervoor? Ook vragen wij of er al bekend is
wat er gaat gebeuren met het bedrijfspand van de Sorbo.

De afgelopen periode heeft de gemeente Vorden de grondprijzen, zowel voor woning-
bouw als voor industrieterreinen, al aangepast. De PvdA-fractie is van mening dat ge-
probeerd moet worden voor woningbouwkavels in de vrije sector en voor industrieka-
vels een zo hoog mogelijke, maar wel redelijke, opbrengst te realiseren.

Bij de vaststelling van de prijzen moet primair gekeken worden naar de prijzen in de
vrije markt. Als dat onvoldoende houvast biedt, kan advies gevraagd worden aan een
taxateur. Overigens stellen wij nadrukkelijk dat voor sociale bestemmingen (wonin-
gen en sociale activiteiten) een afwijkende tariefstelling gehanteerd dient te worden
die aansluit bij de betreffende voorziening.

Belastingen en Financiering

Omdat het dringend noodzakelijk is de budgetruimte te vergroten, is in het college
programma uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van de OZB met 10%.

PvdA-fractie zou voor willen stellen de verhoging als volgt in te voeren:
15% in 1999 en 2000,10 % in 2001 en voor 2002 geen verhoging of alleen indexering
(2,25%). Zo wordt de in het collegeprogramma aangegeven 40% in 4 jaar niet over-
schreden, maar is er de eerste jaren meer budgetruimte (zie bijlage).Graag zouden wij
vernemen of een meerderheid in de raad hiermee in kan stemmen en of het college
deze visie deelt.

Wat betreft de vraag of er met eigen of met vreemd vermogen gefinancierd moet wor-
den, hebben wij de volgende kanttekening. Als de gemeente zelf voldoende geld in
kas heeft, moet er niet geleend worden. Wel dienen de werkelijke lasten (rente en af-
schrijving) toegerekend te worden aan de betreffende begrotingspost. Er komen ech-
ter uitgaven aan waarvoor de gemeente wellicht geen eigen middelen heeft, bijvoor-
beeld versnelde aanleg van riolering. Daarnaast is er de wenselijkheid een aantal in-
vesteringen in wegen en of in het kader van het categoriseringsplan versneld uit te
voeren, zoals wij hierboven bepleit hebben. Indien dit via de kapitaaldienst gebeurt
dan zijn daarvoor extra financieringsmiddelen nodig. Nu uitvoeren en middelen aan-
trekken kan in de toekomst vanwege de zeer lage marktrente ook financiële voorde
len opleveren. Indien een deel van de voor 1999 voorgestelde investeringen aan wegen
via de lijn van kapitaallasten gedekt wordt, ontstaat financieringsruimte voor de uit-
voering van het categoriseringsplan. De PvdA-fractie wil dan ook het college opdra-
gen voorstellen in die richting uit te werken.

Afsluiting:
Alvorens deze algemene beschouwingen af te sluiten zijn er nog enkele punten waar-
voor wij de aandacht van het college vragen:

Is het mogelijk het opzetten van een eenvoudiger systeem voor de functiewaarderin-
gen in samenwerkingverband uit te voeren ?

Is, hangende het onderzoek naar de huisvesting van de gemeentelijke organisatie, de
investering in de vervanging van de bekabelingsinfrastructuur op dit moment wel
verantwoord?

Gezien de financiële situatie van de gemeente is het wenselijk te weten welk prijs-
kaartje er hangt aan de diensten die de gemeente levert. Hiertoe zou over gegaan moe
ten worden op een productbegroting. Er zou eens bij een gemeente van gelijke groot-
te die dit systeem al hanteert, gekeken kunnen worden hoe het daar loopt en of het
rendement oplevert. Wij zijn er dan ook een voorstander van om in dit begrotingsjaar
een discussie hierover op te zetten en eventueel over te gaan tot een snelle invoering
van een productbegroting.

In de opvatting van de PvdA-fractie is budgetbeheer er voor bedoeld om overschrij-
ding van de toegekende budgetten en van de begroting in zijn totaliteit te voorko-
men. Steeds weer de begroting aanpassen ontkracht het systeem van budgetbeheer
en creëert voor de sectoren te veel ruimte om achteraf meer middelen binnen te ha-
len. Gevolg is dat de begroting gedurende het jaar wordt opgerekt, veelal ten koste
van reserves. De sectoren moeten binnen de vastgestelde budgetten en binnen de
door de raad vastgestelde beleidskaders in overleg met de portefeuillehouders en/of
het college verschuivingen aan kunnen brengen op voorwaarde dat er geen over-
schrijding van de budgeqMen geen oprekking van de begroting plaats vindt. Alleen
in uitzonderingssituatiesn^ijvoorbeeld bij regelingen met een openeindfinanciering,
zou sprake mogen zijn van overschrijding van de begroting. Daarbij dient een verant-
woorde dekking te worden aangegeven.

In het momenteel in Vorden gehanteerde systeem van uitgifte van kavels zitten voor
ons gevoel onredelijkhec^^ Het kan in onze optiek niet bestaan dat mensen die re
cent (enkele jaren gelede^een kavel toegewezen hebben gekregen binnen korte tijd
weer kunnen intekenen. Hoewel er valide argumenten zijn voor de huidige uitgifte
praktijk, willen wij aandringen op een snelle evaluatie van deze systematiek om zo
nodig tot een herziening te komen.

Dit zijn de algemene beschouwingen in eerste termijn van de PvdA. Wij hopen hier-
mee een aanzet te hebben gegeven tot een boeiende en noodzakelijke discussie.

Namens de PvdA fractie te Vorden.
Fractievoorzitter P. Hoogland.
Vierakker 5 oktober 1998

ALGEMENE BESCHOUWINGEN D66

Het gaat goed met Nederland, de economie stijgt, de werkeloosheidheid daalt, de ge
meente Den Haag kreeg een sluitende begroting aangeboden. We krijgen van de
Nederlandse Bank een schilderij van 80 miljoen, een zalmsnip om de stijgende kosten
van de gemeentelijke lasten te verzachten.

Het gaat goed met de provincie. De bijdrage voor recreatieschap, Achterhoek en
Liemers wordt afgekocht. Voor andere recreatieschappen gaat dit ook gelden
ƒ 300.000 tot ƒ 500.000 per jaar minder voor Achterhoek en Liemers gemeenten waar-
onder Vorden. Gelredome was een prestige project van enkele tientallen miljoenen,
nu nog even Nee en de Graafschap vele miljoenen toestoppen.

De overheid wil decentraliseren, meer invloed voor de gemeenten! Ja, de rotklusjes
mogen ze opknappen. Onderhoud scholen, kinderopvang, WVC, duurzame veilig-
heid in stad/dorp en buitengebied.

Met de meeste gemeenten gaat het steeds slechter, meer taken, minder geld, de soli-
dariteits bijdrage voor Den Haag zou Vorden ƒ 74.000,00 kosten. (Vinex) plannen,
streekplannen, WCL en milieueisen maken het bijna onmogelijk voor plattelandsge
meenten om verpaupering in het buitengebied te voorkomen. Op haar beurt moeten
gemeenten noodgedwongen voorzieningen privatiseren, (dorpshuis, zwembad, sport-
hal, kinderopvang). Subsidies komen onder zware druk te staan. De kosten van de
WVG en asielzoekers rijzen de pan uit zonder de nodige compensatie door de rijks-
overheid.

Met mensen met hoge inkomens gaat het goed. Huizen en aandelen gingen als war-
me broodjes over de toonbank, niet alleen door de lage rente.

Met mensen met lagere inkomens, uitkeringen gaat het slecht. Zonder huursubsidie,
kwijtschelding van gemeentelijke lasten, aanvullende bijstand, de zalmsnip hebben
ze vaak net genoeg om van te leven. Een sociaal leven is er vaak niet meer bij, laat
staan een vakantie. Het WAO gat lijdt in vele gevallen tot een dramatische inkomens
daling. D66 zal het bijstandsbeleid van de gemeente Vorden in positieve zin blijven
ondersteunen en blijven zoeken naar middelen om een ieder deelgenoot te kunnen
laten zijn van de gemeenschappelijke voorzieningen.



Helaas i$ de invoering van de euro (zoals het lijkt) geen garantie tot nivellering.
Hoewel de rijken dan minder euros rijk zijn en der armen minder euros schuld heb-
ben !!!
Er wordt ten onrechte nogal gemakkelijk omgesprongen met het welzjnsgevoel van
de mensen. Wij noemen dit sociale onrust.
De noordelijke aftakking van de Betuwe lijn wel/niet waar? Wanneer?
Schiphol, wel of niet 15.000 woningen belasten of zijn het er maar 12.000?
Huursubsidiegrens van ƒ 1085,00 of niet, gemeente zoek het maar uit.
Varkensvrije zones, wel of niet, waar? Je zult maar agrariër zijn.
Is er straks nog wel een WAO uitkering voor mij?
Heb ik alleen maar voor anderen voor de VUT gespaard?
Hypotheek rente wel of niet aftrekbaar of misschien nog de helft of toch?
Eigen bijdrage van ƒ 100,00 en ƒ 200,00 ziektekosten.
Thuiszorg nodig? Er zijn ... wachtenden voor u.

Zo langzamerhand wordt de gemeente meer een opvangcentrum dan een bestuurlijk
orgaan. Voordeel hiervan is wel dat de burger dichter naar de eerste bestuurslijn
wordt gedrongen. Als gemeente kunnen we daarop inspelen door de mensen te be-
trekken bij hun leefomgeving. Het is jammer dat de bijdrage aan de buurtvereniging
Emmaplein niet wordt gebruikt. Gezamenlijke acties van straat, buurt en wijkvereni-
ging bevorderen ook de sociale controle en veiligheid. Dus de ƒ 200,00 niet schrappen
uit de begroting.

Helaas is de schaalvergroting en samenwerking met andere gemeenten onvermijde-
lijk. De keuze van Vorden is gevallen op Steenderen en Hengelo. Fusie wordt niet uit-
gesloten, ook niet door D66, maar wanneer en hoe wordt de burger hierbij ingescha-
keld.

Een evaluatie van Raweb, over het onderhoudsplan van de wegen mogen wij nog dit
jaar van u tegemoet zien. Deze zien wij evenals een discussie avond over het aanbeste
dingsbeleid met belangstelling tegemoet. De kosten voor een duurzaam veilig wegen-
net plus onderhoud daarvan baren ons grote zorgen. De vraag is: wanneer voldoet
een weg aan de eisen die gesteld worden? Het gebruik en oneigenlijk gebruik dient in
de afwegingen te worden betrokken. Oneigenlijk gebruik kan in vele gevallen op sim-
pele wijze worden tegen gegaan. D66 blijft van mening dat bijvoorbeeld een rotonde
in Hackfort een veel te dure oplossing is. In het vervolg op maatregelen op de IJselweg
enz. zijn goedkopere oplossingen mogelijk.

De noordelijke aftakking van de Betuwelijn blijft voor betrokken inwoners een groot
vraagteken. Wat en wanneer gaat er wat gebeuren, of gaat het helemaal niet meer
door en gaan we toch gebruik maken van de waterwegen. Het zou in de lijn van het
bestuur kunnen liggen om hier daadwerkelijk actie in te ondernemen.

Voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme wilt u ƒ 100.000,00 reserveren, even-
tueel terug te verdienen door verhoging van de toeristenbelasting. De activiteiten die
u hiermee wilt ondersteunen zoals een bezoekerscentrum de Graafschap/het Groote
Veld spreekt ons wel aan evenals de stimulering van recreatieontwikkeling bij het
zwembad. Onze vraag is echter, welke bijdrage wordt er geleverd door eerst belang-
hebbenden van het toeristisch beleid door de gemeente

De algehele herziening van het bestemmingsplan buitengebied, waaronder aanpas-
sing aan (nieuwe) milieuontwikkelingen, gebiedsvisie W.C.L. (de Graafschap) mag wat
betreft D66 zo soepel mogelijk worden ingevoerd i.v.m. invulling van bijvoorbeeld
vrijkomende agrarische gebouwen.

inwdUit onze inleiding zult u al wel begrepen hebben dat wij iwde akkoord gaan met uw
belastingvoorstellen. Uw bezuinigingsnota geeft duidelijk aan dat niet simpelweg de
belasting wordt verhoogd, maar dat nauwkeurig is bekeken op welke posten kan wor-
den bespaard. De kosten voor de W.V.G. (wet voorziening gehandicapten) en subsidies
weizijnsplan worden door u niet ontzien. Helaas kan het niet anders, want om een
sluitende begroting voor de komende jaren te verkrijgen zal constant de vinger aan
de pols moeten worden gehouden en kan niet op voorhand worden gezegd "het kan
niet". Dat u specifiek beleid gaat ontwikkelen voor jongeren van 12 tot 18 jaar spreekt
ons aan en zullen we nauwgezet volgen.

Wij kunnen begrip opbrengen voor het feit dat u niet dit jaar al de hondenbelasting
afschaft, maar zullen u houden aan de uitspraak in het beleidsprogramma dat u dit
in de komende periode zal verwezenlijken.

Wij zijn verheugd dat ons initiatiefvoorstel van vorig jaar om een derde wereld pro-
ject te steunen heeft geleid tot een aanvraag van de Kenia werkgroep ten behoeve van
de ontwikkeling van een hospitaaltje. Dit initiatief wordt ook door (groepen) burgers
financieel ondersteund.

Namens de D66 Fractie,
Reinhard Nobel
Ruurloseweg 4
7251 LK Vorden
tel. 0575 552536

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met de Oost-Gelderlandrit is op 17 oktober 1998 vanaf 15.00 uur tot zater-
dag 18 oktober 1998 18.00 uur het gedeelte van de Eikenlaan tussen de Ruurloseweg
en de Banenkamp, afgesloten in beide richtingen voor bestuurders.

J}1 VERGADERING GEMEENTERAAD 20 OKTOBER 1993 VERSCHOVEN
NAAR 27 OKTOBER
AVONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS EVENEENS VERSCHOVEN
NAAR 27 OKTOBER

Door de beperkte agenda voor de raadsvergadering van 20 oktober 1998 hebben
burgemeester en wethouders deze vergadering doorgeschoven naar 27 oktober,
de dag dat de gemeenteraad eveneens de begroting en de meerjarenbegroting
1999-2002 behandelt. Deze raadsvergadering begint om 15.00 uur. Van ongeveer
17.30 uur tot 19.30 uur pauzeert de gemeentraad.

De avondopenstelling van de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken is daar-
door eveneens verschoven naar 27 oktober 1998. Van 18.30 tot 1930 uur kunt u
terecht voor alle lokethandeling.

NLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1998

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

Ondergetekende
Straat

.199 houder/houdster is van hond(en) ouder

Postcode en Woonplaats _

Verklaart dat hij /zij m.i.v.
dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam vermelden.

registratienummer. kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw bezit
zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en
ondertekend,
Vorden, 19 .

(handtekening)

OUWAANVRAGEN

plaats
Vierakkersestraat-
weg 45, Vierakker
Ganzensteeg 9

aanvrager inhoud datum ontvangst
HJ. Rietman bouwen dubbele garage 06-10-98

mw. E.M. Fonkert bouwen bergruimte 07-10-98

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

2. VERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN
bouwvergunningen
plaats aanvrager
Hertog Karel van J. Jansen
Gelreweg ongenum-
merd (binnenterrein
achter nrs. 10 en 12)
het Vaarwerk 18 H. Vriend en
en 20 J. van Zuilekom
Holtmaet l B. Wijs

inhoud vrijstelling
bouwen werkplaats

Reeoordweg 2
Molenweg 16

Deldensebroekweg
19
Deldensebroekweg
16

sloopvergunningen
plaats
Raadhuisstraat 9

kapvergunningen
plaats
Mispelkampdijk la

de Decanije, ter
hoogte van villa
linde

ca "de Vijfsprong'
. Weeke

J.G.M. Berentsen

A.Ï.M. Berentsen

aanvrager
GJ. Beerning

aanvrager
J.G. Bosman

Parkcommissie
de Decanije

veranderen dubbele
garage
bouwen woning en
bergruimte
bouwen kapschuur
vergroten woning

veranderen schuur

bouwen bergruimte

inhoud
slopen woonhuis

dakhelling

vergroten hoofd-
gebouw
overgang naar
woondoeleinden

inhoud
vellen l eik en
2 berken
vellen 8 beuken

herplantplicht
3 bomen (stam
omtrek 8-10 cm)
beukenhaag maat
60-80 (hoogte in
cm), lengte + 45
meter

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

j?' WET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT

Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 16 oktober tot en met 12 november 1998, ter inzage het ontwerp-
besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

V.O.F. Weenk-ter Maat
Scholtenweg 6
7261 KC Ruurlo

adres van de inrichting: Stationsweg 16

om: wijzigingsvergunning voor het verruimen van de opslag
van vuurwerk

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de mi-
lieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het
ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzageleg-



ging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend
vóór 13 november 1998.1ndien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als in-
diener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tege-
lijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen
kunnen op verzoek worden ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575)
55 75 34 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

^ IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL IN WICHMOND (rectffictie)

In verband met de aanleg van een rotonde is het kruispunt Baakseweg-Beeklaan-
Lankhorsterstraat in Wichmond tot omstreeks eind november afgesloten voor alle
verkeer.

ANBRENGEN DEFINITIEVE VERHARDING AMBACHTSWEG,
HANDELSWEG EN INDUSTRIE WEG

Deze week start de Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V. uit Ruurlo met het aanbren-
gen van de definitieve verharding in de Ambachtsweg, Handelsweg en een gedeelte
van de Industrieweg.

De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd.
Fase l (dinsdag 13 oktober tot en met vrijdag 27 november 1998):
- Ambachtsweg (gedeelte Ambachtsweg 14 - Industrieweg);
- Handelsweg (gedeelte Handelsweg 7 - Industrieweg);
- Industrieweg (gedeelte Industrieweg 15 - Handelsweg).

Fase 2 (maandag 9 november 1998 tot en met vrijdag 18 december 1998):
Ambachtsweg (gedeelte Handelsweg - Ambachtsweg 14);

- Handelsweg (gedeelte Kerkhoflaan - Handelsweg 7).

Vanaf dinsdag 13 oktober 1998 tot en met vrijdag 18 december 1998 zijn de
Ambachtsweg, Handelsweg en het gedeelte van de Industrieweg gedeeltelijk ge
stremd. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid van de
bedrijven en woningen. Voor aanvang van de werkzaamheden neemt de aannemer
hierover contact op met bedrijven en aanwonenden. Uitgangspunt is dat de bedrijven
en aanwonenden aan het eind van iedere werkdag weer bereikbaar zijn.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of kor-
ter duren. Belangrijke wijzigingen in de geplande uitvoeringsduur vermelden burge-
meester en wethouders in deze rubriek.

Helmink Woninginrichting B.V. 40 jaar

"De Helminks" stappen optimistisch
de volgende eeuw binnen!!
"Nee hoor, ik bemoei me er niet meer
mee, de zaak is bij de jongens in goeie
handen", zo zegt Helmink Senior
toen hij ons zaterdagmorgen vroeg
van een kopje koffie voorzag. In zijn
ogen viel duidelijk een trotse blik te
bespeuren. Hij zal op l september
1958 (toen hij de zaak van de familie
Heerink overnam) dan ook niet ver-
wacht hebben dat Helmink Woning-
inrichting B.V. anno 1998 zou be-
schikken over SOOOm2 verkoopopper-
vlakte met vestigingen in Vorden en
Eibergen! Thans gerund door de
broers Henri en Bernard, daarbij on-
dersteund door 20 medewerkers.

Geen wonder dat Senior alles gadeslaat
met een blik van voldoening. De taken
tussen de broers zijn goed afgebakend.
Henri heeft de dagelijkse leiding over de
meubelafdeling en het inkoop- gebeu-
ren, terwijl Bernard meer het woning- en
textielgedeelte voor zijn rekening neemt.

De viering( dit weekend) heeft in feite
een dubbele betekenis. Niet alleen dat de
zaak in die jaren is uitgegroeid tot een
vestiging met een klantenkring van 25
kilometer rondom Vorden, maar tevens
omdat de uitbreiding van de toonzaal
heeft plaatsgevonden met daarbij een
groot magazijn waar zo'n 80 rollen tapijt
op voorraad liggen. (Ter illustratie van l
rol kunnen 4 woonkamers van tapijt
voorzien worden).

Belangrijk daarbij het feit dat de vracht-
wagens het magazijn in- en uit kunnen
rijden om te laden en te lossen. De totale
uitbreiding van het pand in Vorden be-
draagt 700 m2. Het was al een poos in de
pen om de tapijtvoorraad vanuit Eiber-
gen naar Vorden over te hevelen. (De ves-
tiging in Eibergen is in 1982 aange-
kocht). Door deze concentratie kan het
product direct uit voorraad worden gele-
verd.

Net als Senior, zijn de beide broers ook
trots, maar dan trots met de nadruk op
de klantenkring. "Een hele trouwe klan-
tenkring. Je merkt gewoon dat wanneer
de ouders bij ons klant zijn, de jeugd ook
komt, hoewel de "vanzelfsprekendheid"
wel anders ingevuld moet worden, waar-
mee bedoelt dat gezorgd moet worden
voor vakmanschap en service", aldus de
beide broers.

De persoonlijke service en snel inspelen
op de wensen van de klant, dat staat bij
de Helminks hoog in het vaandel. De
"nazorg" is minstens zo belangrijk dan
de verkoop zelf. Waar de branche onge-
twijfeld van profiteert is dat het beste

dingspatroon van de consument ruimer
is geworden. 'Vergeleken met het westen
van ons land zal men hier iets langer
wachten alvorens tot aankoop wordt
overgegaan. Men heeft meestal eerst ge-
spaard, een eigenschap die past bij het
leefpatroon op het platteland".

De moderne ondernemer kan, in de
branche waarin de Helminks zich bewe-
gen, zich geen "afwachtende" houding
veroorloven in de trant van "we zullen
wel zien wat de klant koopt". Verre van
dat. "De cliënten hebben al vaak een dui-
delijke mening over wat ze willen", zegt
Henri. De media spelen daarbij een be-
langrijke rol. TV. woonbladen, noem
maar op. Zij zorgen ervoor dat de consu-
ment op brede schaal wordt geinfor-
meerd en worden de keuzes doelbewust
gemaakt", aldus Henri.

De consument wil de verkregen informa-
tie terugzien bij het inrichten van de wo-
ning. Het verschijnsel mode heeft niet al-
leen de kleding in de greep, ook de meu-
bel-en woninginrichting heeft duidelijk
met dit fenomeen te maken. Een voor-
beeld. Momenteel veel blauw (terra kleu-
ren) in de branche, terwijl ook de bruin
getinte kleuren het goed doen. Over een
paar jaar of wellicht over eenjaar, kan
het modebeeld zich veranderen. Dus van
groot belang om via beurzen, zowel in
binnen- als buitenland op de hoogte te

blijven van wat zich op "de markt" af-
speelt, zo ventileren de broers Helmink.

Wanneer Bernard ons door het Vordense
bedrijf rondleid ( met tussen de meubels
de vele bloemstukken t.g.v. het jubi-
leum), dan krijg je pas een idee welk een
assortiment en welke keuzemogelijk-
heden zich voordoen. De opmerking:
"Uiteraard is er concurrentie, maar we
hebben er geen last van" wordt door de
broers niet gebezigd om zich "groots"
voor te doen, maar gewoon gebaseerd op
het feit dat de Helminks zich qua assorti-
ment en prijsstelling met omliggende
meubelzaken kunnen meten. "Natuur-
lijk zullen ze vanuit Vorden ook elders
kopen, aan de andere kant leveren we
wekelijks enkele "vrachten" naar ge-
meenten waar zich ook meubelzaken be-
vinden", aldus Henri.

De meubelcollecties die we in de toonza-
len "tegenkomen" zijn niet mis. Kwali-
teitsmeubelen in eiken, grenen, beuken
en kersen. Tapijt en vinyl, zes stoffeer-
ders zorgen ervoor dat alles vakkundig
wordt "gelegd" terwijl deze medewer-
kers tevens bekwaam zijn in het leggen
van parket en laminaat.

Het is een bekend verschijnsel dat Neder-
land vergrijst en dan nog maar niet te
spreken over de vergrijzing in deze regio,
met name Vorden. De plaatselijke be-

stuurders maken zich niet voor niets zor-
gen. Integendeel tot de Helminks! Zij pro-
fiteren juist van deze vergrijzing en zoals
hierboven reeds omschreven, een kwes-
tie van inspelen op de wensen van de
klant. Een bepaald assortiment meubels
getuigt van dit inspelen.

De zgn. relax- fauteuils, aangepast aan de
zithouding van de klant. Bijstellen, ver-
stellen of hoe je het ook mag noemen, al-
les met de bedoeling een aangename
"zit" te bwerkstelligen. Met de stoel naar
de klant om ter plekke alles af te stem-
men, geen probleem. Gewoon doen. "Je
begrijpt dat het "seniorgebeuren" bij ons
een belangrijke plaats inneemt", zo zegt
Henri.

Broer Bernard laat ons vervolgens "er-
gens boven in een toonzaal zien" dat er
ook op ander gebied aandacht aan de ou-
deren in onze samenleving wordt be-
steed. Naast elkaar op een rij, de senior-
bedden. Ga er maar op liggen, probeer
het maar uit, de bedden kunnen op maat
besteld worden. Het grappige bij de bed-
denverkoop, een zinsnede uit een folder,
"wakkere slaapadviseurs kunen U alles
vertellen over de diverse slaapsystemen".
De broers wijzen er in dit verband op dat
"geduld een schone zaak is". In de gehele
meubelbranche is het een normaal dat
klanten zich bij meerdere bedrijven
oriënteren. Voor ons zaak zoveel advies
en service te verlenen, dat de uiteindelij-
ke aankoop bij ons plaats vindt", zo zeg-
gen de broers.

Over bedden gesproken. Sinds 1986 even-
eens een assortiment waterbedden. Een
markt die weer aan het groeien is.
Schreven we zojuist over het senior ge-
beuren ook het "jonger wonen" is duide-
lijk door alle toonzalen heen, zichtbaar.
Voor de jeugd ook voldoende keuzemo-
gelijkheden. Wil je kind bijvoorbeeld on-
der een Ajax dekbed slapen, het kan!

Over de toekomst zijn Bernard en Henri
Helmink optimistisch. "Natuurlijk de
houtprijzen staan onder druk. Het teak-
hout komt uit Indonesië en de rupia is
met 20 procent gedaald! We kennen alle
maal de problemen met de dollar en de
yen. De Euro is in aantocht. Allemaal din-
gen die je raken. Het zal ongetwijfeld,
ook in onze branche, zijn invloed heb-
ben, maar laten we ons toch met z'n al-
len geen negatieve dingen aanpraten.
Alert blijven", zo zegt Henri Helmink.
Broer Bernard: "Hebben we destijds de
oliecrisis ook niet overwonnen. Ja toch!!"
Kortom de Helminks stappen met een ge
rust hart met hun bedrijf de volgende
eeuw binnen.



Sinds mei in Vorden:

onderhoud - reparatie alle merken
's avonds op afspraak geopend

m Ford Fiësta 1.3 Flash met Lrnet. velgen 1994

• Renault Clio 1.2 RH 1994

• Suzuki Alto 3-deurs, blauw 1989

Burgemeester Galleestraat 67e • 7257 EA Vorden
Tel. (0575) 55 32 00

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + R D W-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Raambiljetten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Feest bij Edah
Wij vieren de eerste verjaardag van de Cardbox

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober a.s.

met spetterende aanbiedingen!
1.5KGHANDSINAASAPPELS van 3,98 .oor 1,98
VRUCHTENBROOD SOO gram, van 4,98. oor 2,98

VERGEER KAAS
JONGE KAAS
JONGBELEGEN KAAS f perkiio
BELEGEN KAAS

9,98

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 20 00

LJ

ODp
^/(DÏÏDi1

Probeer nu GRATIS*
SofLens one-day.
De nieuwe
ééndagslens
van Bausch & Lomb.

Bij aankoop 10% korting

en kans op 'n originele

Giant City Hybride!!!

* Vraag naar de voorwaarden

C© juwelier
siemerink
oo opticien

Zutphenseweg 7, Vorden, tel. (0575) 55 15 05

Deze entrecote is
smatalijkafeeroomd-^r^£^>ö

entrecote
700 gram

Limburgse T 50 sellerysalade,

279

varkensoesters, wogr. 100 gr. Q
89

gegrilde ham, 9ebra-.Ji_ zuurkoolstamppot A
den gehakt, filet gjjj? per portie
Americain (100 gr. C 95
per soort), samen voor

98
C
J

5 gepaneerde
scnnitzels

gebr. champignon-
rollade,700gr.

25

KeurslagerVlogman
Zutphcnscwcg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

WOON

COUPON
VOORDEEL
OP KWALITEITS-
TAPIJT VAN
DESSO.

De Woonmaand betekent
dubbel feest bij uw
jubilerende WoonService-
Winkel. Zo profiteert u in
oktober van uniek
couponvoordeel op Desso
tapijt! Wij selecteerden
voor u diverse
hoogwaardige kwaliteiten.
Op de speciale
stalenstandaard ziet u in
één oogopslag welke
soorten en kleuren allema,
voorradig zijn.

LAMMERS
WOON

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden, Telefoon (0575) 55 14 21



Uitreiking van grafische milieuzorg-certificaten

'Schoon gedrukt is goed bekeken'
Vrijdag 18 september zijn 11 grafi-
sche bedrijven in Nederland geher-
certificeerd door de Stichting Interne
Milieuzorg Grafische Industrie. De
SIMZ reikte in haar kantoor te Am-
stelveen de certificaten uit.

Voorzitter J. van Ginkel: "Het certificaat
is zeer goed voor het imago van de grafi-
sche branche. We lopen voorop als grafi-
sche industrie. Als een bedrijf gewend is
te werken met een zorgsysteem zijn an-
dere systemen, zoals kwaliteitszorg, ook
eenvoudiger door te voeren. De hogere
overheid zal minder controles uitvoeren
bij gecertificeerde bedrijven, Ook de lage-
re overheid heeft de plicht hierop te let-
ten. In de praktijk pakt dit tot op heden
nog wel eens anders uit", aldus de heer
Van Ginkel.

Directeur LG. Weevers jr. neemt het certificaat in ontvangst uitbanden van de heer
J. van Ginkel, voorzitter van hetKVGO.

Het kunstwerk van glas, 'de veer'.

De volgende 11 bedrijven, die voor de
tweede maal werden gecertificeerd, ont-
vingen naast het certificaat ook de 'mi-
lieu-veer':
- Acket Drukkerij Kartonnage, Oss
- Arcadis Support, Westervoort
- De Budelse Drukkerij, Budel
- Drukkerij Groenedij k, Rotterdam
- Opmeer Boekdruk Offset, Den Haag
- Pabo Prestige .Tilburg
- Van Marken ̂ Êft Drukkers, Delft
- Drukkerij Riezebos, De Lier

- Roeland & De Ridder, Den Haag
- Drukkerij Spinhex, Amsterdam en
- Drukkerij Weevers, Vorden

Drie bedrijven werden voor de eerste
keer gecertificeerd:
- De Bussy Amsterdam, Amsterdam
- De Bussy Ellerman Harms, Amster-

dam en
- James Upton, Uden. ^^

Het grafisch milieucertificaat wordt uit-

gereikt aan bedrijven die 'interne milieu-
zorg' hebben ingevoerd en aan de eisen
van de milieu-audits hebben voldaan.
De grafische industrie is hiermee één
van de bedrijfstakken die voorop loopt
met het systematisch omgaan met mi-
lieuzorg.

DRUKKERIJ WEEVERS IS ER WEER BIJ
De jeugdige directeur L.G.' Weevers j r.
mag dan ook bijzonder trots zijn dat hij
als enige drukker in deze regio het zo be
geerde certificaat uitgereikt kreeg.

Drukkerij Weevers is een bekende naam
in de grafische industrie. Het bedrijf is al
meer dan zestien jaar in het bezit van
het ISO 9002-certificaaL Als kleine druk-
kerij met ca. 40 personeelsleden een van
de weinigen in Oost Gelderland. Onlangs
bleek dit nog weer eens duidelijk toen bij
een tussencontrole het bedrijf op alle ge-
controleerde punten aan de toch zeer
strenge normen voldeed.

TOEKOMSTPLANNEN
Het bedrijf heeft voor de toekomst grote
plannen. De afdeling pre-press is uitge-
breid met de nieuwste software en hard-
ware.

Begin november komt er een volautoma-
tische vierkleuren offsetpers van het for-
maat 52 x 72 en begin volgend jaar een
vierkleuren offsetpers van het formaat
36 x 52. Deze machines worden compu-
ter-gestuurd en ook het platen wisselen
vindt geheel automatische plaats.

Deze grote investeringen zijn noodzake-
lijk om de grote variatie aan orders met
de modernste technieken en inzichten
op tijd bij de klanten geleverd te krijgen

Veel antiek o rr de hamer in Vorden

Veiling en pleinmarkt
op zaterdag 17 oktober

zaal 'De Herberg'

Dorpsstraat te Vorden

zaal open 18.30 uur aanvang 19.00 uur

Zaterdag 17 oktober wordt er een gro-
te veiling gehouden in de zaal van
café-restaurant De Herberg in
Vorden. De opK> ngst van deze vei-
ling is bestemd voor het onderhoud
van de gezamenlijke kerken in
Vorden. Het is de veüingcommissie
weer gelukt om zeer waardevolle
spullen waaronder veel antiek in te
zamelen. Zo gaat er een antieke zee-
mansklok en een oude grenen brood-
kast onder de hamer. Autobedrijf
Klein Brinke stelt een Peugeot 205 be-
schikbaar die eveneens wordt geveild.

De veiling gaat om 19.00 uur van start. In
totaal zijn er 300 artikelen die door vei-
lingmeester Paul Blees worden verkocht.
Paul Blees werkt bij het befaamde vei-
lingkantoor Van Beusekom uit Meerkerk.
De veiling in Vorden is dus voorzien van
een echte veilingmeester en dat komt de
sfeer en de kwaliteit van de avond zeker
ten goede. Het aanl ' van de veiling is
zeer divers. Van ee; Gazelle Tour de
France fiets met zeven versnellingen tot
een rode emaille keukenset en van een
elektronisch orgel tot een hometrainer.
Ook voor de inwendige mens is gezorgd.
Diverse Vordense winkeliers stellen prij-

zen beschikbaar zoals een waardebon
voor 25 Vordense zwanenhalzen, een Ie
vensmiddelenpakket, een bloemenarran-
gement en vijf vlaaien.
Begin oktober is er in Vorden, Vierakker
en Wichmond een catalogus verspreid
met daarin de 300 artikelen die zaterdag
17 oktober worden geveild. Het veiling-
boekje is een uigave van Drukkerij
Weevers uit Vorden. Wie geen catalogus
heeft ontvangen kan aan de balie van de
drukkerij een gratis exemplaar ophalen.
Drukkerij Weevers is gevestigd aan de
Nieuwstad 30 in Vorden.

Pleinmarkt
Voorafgaand aan de veiling is er van
10.00 tot 16.00 uur een pleinmarkt op
het Marktplein in Vorden. Tijdens deze
markt zijn er kleine spullen en goederen
te koop die niet geschikt waren voor de
veiling maar waarvan het absoluut zon-
de is om ze weg te gooien. Voor mensen
die op zoek zijn naar echte koopjes en
leuke hebbedingetjes is de pleinmarkt
een absolute aanrader. Alle goederen die
overblijven, zullen door de veilingcom-
missie worden geschonken aan
Roemenië. De eerste zending spullen is
inmiddels al in Roemenië gearriveerd.

VOOR KOOPJES?

DE PL INMARK'

bij de kerk van 10.00 u. tot 16.00 u.



Deze actieprijzen zijn uit
het beste hout gesneden!

22x50 mm Halvrena.
Lengtes 300 en 450 cm.

0,75/ml

M.D.F.-plinten
Gegrond, 9x45 mm.
Lengte 488 cm.

1 05/ml
Gegrond, 12x55 mm.
Lengte 488 cm.

1,50/ml

Vuren regels
50x75 mm geschaafd.
Lengtes 300, 360, 390,
420, 450 en 480 cm.

2,35/ml

Vloerplaten
Sterlingboard T+G
afmeting 122x244 cm.
Dikte 18 mm.

12,55/m'

Prijzen afgehaald
incl. BTW

i Uw oktober

Minimale afname
per lengte

KEUKENS

SANITAIR/TEGELS

OPEN HAARDEN

BOUWMATERIALEN

BESTRATINGEN

BOUWWINKEL

BouwCenterSHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I

SMAN
QROENSPECIALIST

Najaars-
aanbieding

Tegen scherpe prijzen

tuinplanten

WATERSCHALEN
EN DECORATIES
VOOR
WATERPARTIJEN

Verkoop elke zaterdag
of na telefonische afspraak.

Kervelseweg 23
(zijstraat van de Rondweg)
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 26 19

Duizenden buxus
100van eigen kweken vanaf I.

15-20 cm l.40 20-30 cm l.75

Verder o.a.
RHODODENDRON in kleuren vanaf

VASTE PLANTEN vanaf

FRUITBOMEN prima soorten vanaf

BEUKEN voor hagen vanaf

15.°°
,00

7.50

,00

Super-aanbieding
haagconiferen
TAXÜS 30-40 cm vanaf 5.75

BLAUWE CONIFEER Cham.Col. 40-50 cm 2.5°

GROENE CONIFEER Thuja Brabant 50-60 cm 3.°°

Verder vele soorten bomen, heesters,
rozen, heide, coniferen, enz. enz.

Ook voor uw tuin
CHAMPI6NONMEST per m3

TUINTURF per m3

BOOMSCHORS gezeefd per m3

GEDROOGDE MEST korrel per 10 liter

25.°°

50.°°
75.°°
5.°°

En verder zwarte grond, straatzand,
natuursteen in maten, borderturven,

Uw scherm
weer als nieuw...

dankzij ons lidmaatschap van Romazo
kunt u via ons bedrijf door een
erkend specialist uw zonwering
laten reinigen tegen een heel
acceptabele prijs.

m Reiniging op lokatie via milieubewust procédé

• Werkzaamheden vormen geen overlast

• Zonwering is te impregneren

• Ook gespecialiseerd in reinigen van rolluiken,
parasols e.d.

Vrijblijvend advies, informatie over de reinigingstarieven
en diverse mogelijkheden bij:

woninginrichting • zonwering
Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) - (0575) 46 14 25

Aangeboden

•

• vruchtbomen in srt.

• leilinden

• dakplatanen

• laan- en parkbomen

• bol- en treurvormen

• haagconiferen A

W^vraag naar de sortimentslijst |

Westendorp
Telefoon (0573) 46 12 14

Kerkstraat 3 Vorden (O575) 55 15 19

Restaurant DE ROTONDE
Met meer dan 30 hoofdgerechten vindt iedereen iets
dat hij lekker vindt. Van schnitzel tot T-Bone, van var-

kenshaas tot entrecote. Voor kleine en grote eters!

34
Ook al komt u met 20 man, iedereen mag onbeperkt

kiezen uit de hele menukaart. En voor zo'n gezelschap
hebben wij een gezellige alkoof, waar u ongestoord

kunt zitten. Ook leuk voor een familie-dinertje!

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

H ipc luchtve
ijLtii^^, n?.™p

"ofzuiger cac/eau•̂

Saffier

vV/n/cè/vvaarde ƒ 299,-

Philtps lychtververser of stofzuiger cadeau bij minimaal 3$m* Saffier Nuance Laminaat in
combinatie met Parquetfeltondervloer. De actio geldt irvde maanden oktober en november.

DESSPANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93



Presentatie Achterhoekse
schaatsploeg
De afgelopen maanden zijn de voor-
bereidingen getroffen voor de op-
richting van een Achterhoekse
Schaatsploeg, bestaande uit een 3-tal
Marathon-schaatsers. De officiële
presentatie van de ploeg vindt plaats
op zaterdagmorgen 24 oktober in de
winkel van Free-Wheel aan de
Zutphenseweg 8 in Vorden. De ploeg
is een initiatief van Martien Pater, ei-
genaar van de schaats- en skeelerspe-
ciaalzaak Free-Wheel in Vorden, die
in nauwe samenwerking met Beurde
Wisselink, directeur van Transport-
bedrijf Ecotrans uit Zelhem de ploeg
tot stand heeft gebracht.

Het uitgangspunt van het initiatief is ta-
lentvolle schaatsers uit de Achterhoek
(en omgeving) de mogelijkheid te bieden
hun capaciteiten verder te ontwikkelen
door middel van materiële en professio-
nele ondersteuning.
De ploeg bestaat uit (kopman) Arjan
Mombarg uit vorden, Martin Rietman
uit Wichmond en Han Donderwinkel uit
Brummen. Mombarg en Rietman wer-
den al door Ecotrans gesponsord.
De volledige naam van de ploeg is Eco-
trans/Free-Wheel.
Mombarg komt dit seizoen voor het eerst
uit bij de A-rijders na vorig jaar in het
landelijk klassement bij de B-rijders op
de schaats een 4e plaats te hebben be-

haald. Hij werd afgelopen seizoen bj het
skeeleren Ie in het landelijk klassement
om de Wildkamp-bokaal en Ie bij het NK
skeeleren over 75 km. in het Friese Hal-
lum.
Rietman en Donderwinkel komen uit bij
de C-rijders. Donderwinkel reed afgelo-
pen seizoen in het skeeler-peloton mee
bij de B-rijders en leverde daar een aantal
goede prestaties. Rietman behaalde in
1997 een tweede plaats bij de snelle toer-
tocht van de Alternatieve Elfstedentocht
op de Weissensee.
De ploeg wordt getraind door Pieter van
Savoijen uit Vorden, die al diverse regio-
nale schaatsers/-sters onder zijn hoede
heeft gehad en naar de top heeft ge-
bracht. De sportmedische begeleiding
wordt verzorgd door Indoorsport Vor-
den. De rijders maken gebruik van de
nieuwste klapschaatsen van Raps.
De 26-jarige Mombarg zal dit jaar voor
het eerst uitkomen bij de A-rijders en
deel gaan nemen aan alle landelijke ma-
rathons voor de Unox-bokaal en als er na-
tuurijs komt aan de marathons op na-
tuurijs. Hij streeft ernaar zich dit jaar in
het A-peloton te handhaven.
Rietman en Donderwinkel willen dit
jaar een zodanige klassering bij de C-rij-
ders bereiken, dat zij volgend seizoen
deel uit gaan maken van het B-peloton.
De eerste wedstrijden beginnen op 14 ok-
tober a.s. op de kunstijsbaan in Utrecht.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
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Te koop:

MOOIE
KALEBASSENEN
POMPOENEN

± 100 variëteiten tot
zeer exclusief.

Verkoop alleen op
zaterdag

VMKWEKUR1JBN

M.G.SPIEGELENBERGB.V.
Oude Zutpheiiseweg Sa, Vorden
lb\. (0575) 55 14 64/Autotel. 06-
54323046 - Fax (0575) 55 11 05

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Jan wod 's wakker, wod 's wakker". Riek Koeslag schudd'n Jan deur meka-
re."Wat he'j now weer te miern, Vebeel iej weer dat t'r inbrekkers bunt". "Oh
nee, d'r zit een paar muggen, ene hef t'r mien al estokn. Die mot eers weg an-
ders doe'k vannach gin oge meer dichte".
Jan prebeern wakker te wodn en kwam oaverende. "Daor op de kaste lig wel
een vliegenklapper". "Doe 't grote lech 's an, biej dat pietlempken zie'k gin
mugge". Riek trok 't grote lech an, too kon Jan op de muggenjach. 'n Keer of
wat had e d'r al naost emept too e d'r ene op 'n blauw wandbord zaog zitn. Den
zol urn neet mis gaon. Pets jan sloog uut alle mach tegen 't bord dat van 'n ha-
ok veel en in stukken op de vloer klettern.

"Wat maak iej dan now, dat mooie bord an stukken slaon, he'j de slaop neet
uut". "Nee dat he'k zeker neet, 't is jao drie uur, iej ok met ow muggen".
Van slaopn kwam den nach neet volle meer. En 'n andren maarn an taofel was
Riek drukker met 't bord as met 't brood.
"'t Is jao haos 't enige arfstuk van mien moeder en dat houw iej zo maor an
stukken".
"Och, lol neet zo. Trouwens hef ow zuster ok neet zo'n bord ekregen van ow
moeder? Vraog den of iej 't hemmen mag, den gaf t'r neet zovölle umme he'j
mien al 's veteld".
Jao, dat was zo. Zee en eur zuster hadn elk een Delft's blauw bord ekregen uut
de arfenisse van moeder. Dat was ok 't enigste ewes. Met de rest was eur breur,
den d'r biej in was etrouwd, gaon striekn.

Riek beln eur zuster op. Of zee meschien dat blauwe bord kon kriegn. Met den
van eur hadn ze een ongeluk ehad. "En iej geeft t'r toch neet zovölle umme,
he'j ow wel 's laotn ontvaln".
't Jonge, dat was now jammer. Zee had 't pas, met nog wat andere dinge an de
veilingcommissie, iej wet wel veur de kerken, egeven.
"Ko'j 't neet weer ophaaln?'.
Ne dat kon neet. 't Steet al in de catalogus van de veiling. Kiek maor 's onder
nummer 241.

En dus mot Jan zaoterdagaovund nao de veiling veur 't blauwe bord. 't Is veur
um te hopn dat e 't veur een schappelijk priesken in de vingers krig. Maor daor
zölt t'r wel meer op uut wean. Zo wies bunt de luu wel biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman

Zalencentrum Lovink
Landelijk gelegen aan de rand van een nieuw aan te leggen natuurgebied

Wij zijn voorzien van een zeer ruime parkeergelegenheid. Dus waar

parkeren echt geen probleem is. De zalenaccommodatie biedt ruim-

te aan maximaal 400 personen Maar natuurlijk maken wij ook maat-

werk voor kleinere partijen Ook kunnen bij mooi weer gasten buiten

op ons zonneterras zitten en daarbij genieten van een prachtig uit-

zicht. U heeft daarbij geen last van auto's en ander verkeer. De moge-

lijkheden variëren van bruiloften, partijen, recepties, vergaderingen,

warm en koud buffet, koffietafel, diners enz.

ZATERDAG 14
NOVEMBER A.S.
van 19.30 - 24.00 UUR

DANSEN

m.m.v. Toi Toi

incl.
WARM/KOUD
BUFFET

All-in prijs 50,-

BRUIDSPAREN BIEDEN WIJ EEN OLD - TIMER OF PAARDENKOETS AAN.

café-zalen LOVINK: Halle-Nijmanweg 13. Tel.: 0314-631388

Herfstwandeling op de Velhorst
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt woensdag 21 oktober een
herfstwandeling over het landgoed
De Velhorst. De excursie vertrekt van-
af de parkeerplaats aan de Lage Weg
in Lochem. Gidsen zijn twee mede-
werkers van de Vereniging Natuur-
monumenten, de heren Wassink en
Vervelde. Leden kunnen gratis deel-
nemen aan de excursie.

In de herfst kan men met alle zintuigen
genieten van wat de natuur te bieden
heeft. De muffe geur van afgevallen bla-
deren, de smaak van beukennootjes en
de laatste bramen, de kleuren van blade-
ren, paddestoelen en bessen, de pracht
van bedauwde spinnewebben en het rit-
mische geritsel van vo<^^appen in de
bladerhopen: het heeft eeffaparte sfeer.

LANDSCHAPSELEMENTEN
De Velhorst is een 17e eeuws landgoed
met verschillende landschapselemen-
ten: een landhuis, het paÉ^os, statige la-

nen, kleinschalige akkers en hooilanden.
Vóór de eeuwwisseling waren de hout-
wallen nog overal in cultuur als veeke-
ring en voor het kappen van geriefhout.
Boeren onderhielden ze nauwgezet. Met
name struiken met doorns zoals mei-
doorn, sleedoorn en braam functioneer-
den in de houtwal goed om het vee bui-
ten de akkers, moestuin of het erf te hou-
den of in de wei.

Voor de natuur hebben de houtwallen
onder andere een belangrijke functie als
schuil- en nestelplaats voor talloze die-
ren. In de herfst eten veel vogels van de
rijpe bessen. Natuurmonumenten be-
houdt deze karakteristieke elementen in
het landschap door ze op dezelfde, inten-
sieve manier te beheren. Elk jaar wordt
een ander deel van de houtwal 'afgezet'.
Daarna lopen de stobben weer uit en kan
de houtwal weer groeien. Pas na 10 tot 15
jaar is het gekapte deel weer rijp om 'ge-
oogst' te worden. In de herfst zijn de
houtwallen extra kleurig door de bessen.

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

• Tulikivi
• Speksteenkachels

• Schouwen
• Zibro Kamin

Donderdag 15 oktober
van 08.00 tot 18.00 uur

Vrijdag 16 oktober
van 08.00 tot 21.00 uur

Zaterdag 17 oktober
van 08.30 tot 16.00 uur

Ook het juiste adres voor
schoorsteenkanalen en schoorsteenkappen

BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG 15 • TELEFOON (0575) 55 21 59 / 55 12 61
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Jaar program ma
vastgesteld

Onderhoudsbeurt
De Graafschap
krijgt vervolg

Natuurbeheer door boeren.

De aanleg van ruiterpaden.

Restauratie van cultuurhistorische

objecten. Dat zijn activiteiten die

in kader van het Waardevol

Cultuurlandschap (WCL)

De Graafschap voor volgend jaar

op stapel staan. De stuurgroep

van het WCL heeft het jaar-

programma 1999 goedgekeurd.

• je Graafschap is een prachtige
streek en niet voor niets door het

rijk aangewezen als één van de elf
Waardevolle Cultuur Landschap-
pen (WCL) van Nederland. Dar
betekent dat er extra geld beschik-
baar is. Doel is om het landschap
waardevol te houden, zodat ook het
nageslacht er nog van kan genieten.

De stuurgroep van het WCL heeft
enkele jaren geleden een visie op-
gesteld, het zogenoemde gebieds-
perspectief. Daarin staat wat er in
De Graafschap moet gebeuren om
de landbouw te behouden en de
natuur een opkikker te geven.
Fraaie doelstellingen maar het gaat
er natuurlijk om wat er concreet
gebeurt.
Tientallen projecten zijn al in
uitvoering. Een aantal daarvan is
in eerdere uitgaven van de WCL-
stuurgroep uitgebreid beschreven.
Er staat meer op stapel. In zijn
jongste vergadering heeft de stuur-
groep een flink aantal projecten
goedgekeurd. Als het ministerie van
Landbouw akkoord gaat, en die
kans is vrij groot, kunnen de initia-
tiefnemers aan de slag. Het minis-
terie besluit hierover in januari
1999.
Een paar voorbeelden. Omschake-
ling naar biologische land- en tuin-
bouw krijgt extra aandacht. Hierbij
gaat het er niet alleen om dat boe-
ren hun bedrijfsvoering aanpassen
maar ook om verbetering van de
afzet. Zo wordt gestimuleerd dat
restaurants in De Graafschap biolo-
gische producten gaan inkopen. Op
dit moment hebben driehonderd
gezinnen uit Zutphen en Lochem
een biologische groentenabonne-
ment, het zogenoemde Achterhoek-
pakket. Dat moeten er een paar

honderd meer worden.
Toerisme is een ander speerpunt.
Er zi jn boeren en boerinnen die
perspectief zien in agrotoerisme.
Maar wat moet er allemaal gebeu-
ren om een redelijk rendabele
neventak op te zetten? Om op alle
praktische vragen een antwoord te
geven, worden volgend jaar cursus-
sen gegeven.
Natuurbeheer staat vanzelfsprekend
in het WCL hoog op de agenda.
Dat is al enkele jaren het geval. In
1999 staat scholing en begeleiding
van boeren centraal. Dat^^et
leiden tot beplanting van^Pen en
bijvoorbeeld bescherming van
weidevogels.
Ook met het onderhoud van
cultuurhistorische objectei^vordt
doorgegaan. Putten, bru^^HL hooi-
kappen en waardevolle gebouwtjes
worden hersteld.

Het begin is er,
varkenshouders uit

Barchem voegen
algen toe aan hun
vijver.

In totaal gaat her om 75 projecten.
Niet alle projectaanvragen zijn r i j p
voor uitvoering. Deze worden nog
nader uitgewerkt. In deze krant
leest u meer over een aantal
concrete activiteit binnen het
Waardevol Cultuurlandschap.

Ataenvijver verlost
boer van drijfmest

Acht projecten nog dit jaar in uitvoering

Iran de voor 1999 ingediende projecten heeft het WCL besloten dat

uitvoering van acht projecten al dit jaar mag beginnen. De enige

voorwaarde is dat het ministerie van Landbouw akkoord gaat. Deze

maand komt hierover duidelijkheid. Het betreft de volgende projecten:

- Verbetering afzet mest

- Ontwikkeling duurzame varkenshouderij rond Vorden

- Recreatief ontwikkelingsplan Eesterhoek

- Ecologisch bermbeheer in gemeente Lochem

- Demonstratiebedrijf agrarisch natuurbeheer

- Vereniging Agrarisch Natuurbeheer De Graafschap

- Haalbaarheidsstudie bezoekerscentrum Lochem

- Inrichting landgoed 't Zand

Negenvarkenshouders uit Barchem
werke^P stilte aan hun oplossing
voor het mestprobleem. In grote

algenvijvers wordt varkensmest
omgezet in eiwitrijke algen.
Deze algenmassa wordt straks ver-

kocht als hoogwaardig ingrediënt
voor de voedings- en cosmetica-
industrie.

f\e algen bevatten 50% eiwit waar-
van de kwaliteit vergel i jkbaar is

met die van soja. Tijdens het pro-
ductieproces nemen de algen stik-
stof en fosfaat op. Vijf t ig procent
van de mineralen uit de mest wordt
zo hergebruikt. Daarmee worden
de varkenshouders verlost van hun
mestprobleem. Bovendien drukken
de mestkosten straks minde r op de
begroting. En als het mee zit, lever t

mest straks weer geld op. Maar
zover is het nog niet . Inmiddels is
in Barchem een v i j v e r van 165 bij
13 meter aangelegd. Rond deze t i j d
wordt de eerste niest aangevoerd.
In de loop van 1998 wordt een
tweede vi jver aangelegd. In 1999
komen er nog zes bij . Op dat
moment zal op jaarbasis achtdui-
zend kuub varkensdr i jhnest worden
verwerkt. Er is de afgelopen maan-
den overleg gevoerd met potentiële
afnemers. Er blijkt grote behoefte
te z i j n aan de algen.
Via het Waardevol Cultuurland-
schap De Graafschap betaalt het
m i n i s t e r i e van Landbouw mee aan
het algen-ini t iat ief . Reden is dat de
boeren in Barchem serieus bezig
z i j n om een afvalproduct om te zet-
ten in een hoogwaardige grondstof.

voor agro toerisme

In het jaarprogramma 1999 is het
project Agro Toerisme ook weer

opgenomen.
Doelstelling van het project is om
De Graafschap aantrekkelijker te
maken voor de recreant. Vergroting
van de inkomensmogelijkheden is
een ander doel. Het gaat concreet
om recreatie op agrarische bedrij-
ven. De locatie moet in het bestem-
mingsplan zijn aangegeven als agra-
risch bouwperceel. De plannen van
de agrariërs moeten passen binnen
het bestemmingsplan.
Om de kwaliteit te bevorderen is
het subsidiëren van investeringen
daartoe een goede stimulans.

Andere voorwaarden voor een
bijdrage in de investering z i j n
onder meer:
- de investering moer leiden tot ver-

betering van het agro-toeristisch
aanbod;

- de investering is niet wettelijk
verplicht;

- de subsidiegelden moeten toe-
reikend zijn;

- de investering moet structureel
zijn;

- de subsidie bedraagt 30% op het
investeringsbedrag met een maxi-
mum van ƒ 30.000,- per bedrijf;

- er dient een bedrijfsplan te wor-
den ingediend waaruit de haal-
baarheid van het initiatief blijkt.

Aanvraagformulieren kunnen wor-
den aangevraagd bij het S.P.A..
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Water en
verdroging

De stuurgroep van WCL De

Graafschap kent vier bege-

leidingscommissies.

Een ervan is de commissie 'water

en verdroging'. Een interview

met voorzitter Stef Smit is elders

in deze krant opgenomen.

Het aantal projecten op het spe-

cifieke vlak van deze commissie is

nog beperkt. Sinds mei van dit

jaar is Toon Egging vanuit het

waterschap Rijn en Ijssel gedeta-

cheerd bij het Servicecentrum

Plattelandsontwikkeling Achter-

hoek. De medewerkers van S.P.A.

ondersteunen lokale initiatieven.

Door stationering van Toon

Eggink bij S.P.A., ook adviseur

van de commissie 'water en

verdroging', hopen wij dat op

de volgende terreinen initiatieven

worden genomen:

- onderhoud en inrichting

watergangen

- toepassing drainage en

grondverbetering

- behandeling van afvalwater in

het buitengebied

- onttrekken oppervlakte- of

grondwater

- verdrogingsprojecten

- soorten beschoeiingsmateriaal

- hergebruik reststoffen

- groensingels langs waterlopen

Meer informatie? Toon Egging,

S.P.A. telefoon: 0314 - 625 000.

Veel boeren uit De Graafschap willen actief

ingezet worden bij het onderhoud van

landschap en natuur. Dat blijkt uit een

enquête van de Vereniging voor Agrarisch

Natuurbeheer De Graafschap. De bedoeling

is dat een werkploeg wordt geformeerd.

Voorzitter Ben Lichtenberg belicht de

achtergronden.

Dat er hoeren in De Graafschap
/ij n die perspectief zien in onder-

houd en helieer van n a t u u r is zeker.
Agrarisch natuurbeheer - een activi-
reit die provinciaal maar zeker ook
landel i jk in de schijnwerpers staat -
is 'in' maar het gaat niet vanzelf.
De vorige minis ter van Landbouw,
Jozias van Aartsen, zette agrarisch
natuurbeheer op de politieke
agenda. Volgens hem kunnen boe-
ren veel vaker worden ingeschakeld
hij het helieer van landschap en
natuur dan op dit moment gebeurt.
Maar de praktijk is weerbarstig. De
betaling bijvoorbeeld. Iedereen kan
van alles willen maar de boer moer
na tuur l i jk wel worden betaald.
Het is de Vereniging voor Agra-
risch Natuurbeheer De Graafschap
- de naam /.egt het al - die boeren
meer wil betrekken bij het natuur-
beheer in de eigen streek. Volgens
Ben Lichtenberg uit Vorden, h i j is
voorzitter totdat de verenij^^
officieel is opgericht, kan agrarisch
natuurbeheer op termijn een
neveninkomen opleveren voor
agrariërs. "Maar dan moet wel aan
een aantal voorwaarden wc^^n
voldaan. De bestaande subsuue-
stromen moeten worden gebundeld
én aangepast, zodat boeren bij één

Ben Lichtenberg:

"Eén loket voor

agrarisch natuur-

beheer."

Vereniging voor Agrarisch
Natuurbeheer in actie

Graafschap-boeren
duiken in natuurbeheer

loket terecht kunnen. Aan de
andere kant moet er natuurlijk vol-
doende werk worden aangeboden."
Het bedrijf van Ben Lichtenberg
(vijftig melkkoeien, duizend vlees-
varkens) ligt in een van de mooiste
stukjes van De Graafschap, de lan-
derijen horen deels bij het landgoed
Kiefskamp. Een mooie omgeving
betekent voor de boer in kwestie
vaak dat bedrijfsontwikkeling een
probleem is. In het geval van Lich-
tenberg is dat /.eker het geval. Hij
overweegt dan ook bedri jfsverplaut-
sing. Dat neemt niet weg dat hij
geniet van de plek waar hij woont
en werkt.

Later maaien
Natuurbeheer is voor hem geen
papieren term. Al jaren werkt hij
met beheerscontracten. Dat bete-
kent dat hij de bedrijfsvoering
aanpast, bijvoorbeeld later maait
en minder bemest dan gebruikelijk,
en daarvóór een vergoeding ont-
vangt. i^Ber dit jaar heeft hij een
zogenoemde randenovereenkomst
getekend. De buitenste randen van
de percelen worden extensiever
gebruikt waardoor wilde planten
meer

Onkruidbestrijding in maïs
steeds minder chemisch

Het dit jaar voor de vierde keer
uitgevoerde project geïntegreerde

onkruidbes t r i jd ing in maïs is suc-
cesvol verlopen. Gemiddeld is
slechts 765 gram werkzame stot uit
onkruidbestrijdingsmiddelen per
hectare gebruikt . Hiermee b l i j v e n
de 62 deelnemers ru im onder de
norm voor 2000.
In het kader van het Meerjarenplan
Gewasbescherming (MJPG) ligt er
een afspraak tussen landbouw-
bedrijfsleven en liet minis ter ie van
Landbouw. De/e afspraak is: in het
jaar 2000 mag bij maïsverbouw
maximaal 1,0 kg werkzame stof uit
onkruidbestrijdingsmiddelen
worden gebruikt.
Dit MJPG was vier jaar geleden de
basis van het project . De bedoeling
was om met de aanwe/.ige middelen
lager dan l ,0 kg werkzame stof- uit
te komen. In 1995 was het resultaat
bij /even deelnemers gemiddeld
l .330 gram werkzame stof met de
toen aanwezige onkruidbestrijdings-
middelen. Inmiddels z i jn we vier
sei/oenen verder, het resultaat is nu
gemiddeld 0,765 kg werkzame stof
per ha geteelde maïs.
De tabel hiernaast geeft het succes
van het project weer.

Zoals in de tabel is te /ien is het
a a n t a l deelnemers in cle loop van de
jaren opgelopen tot 62 in 1998.
Dit is slechts 2 minder clan m a x i -
maal mogelijk was.
Van de 62 deelnemers / i j n er 21
die voor het eerste jaar meedoen,
ook 21 welke voor de tweede keer
deelnemen en de overige 20 z i t t e n
er voor her derde en laatste jaar b i j .
Deelnemers k u n n e n max imaa l 3
jaar aan het project meedoen.
Zoals gezegd met de 765 gram
Werkzame stof / . i tren we ru im
binnen de 1,0 kg die in 2000 nog is
toegestaan.
De 20 derdejaars deelnemers heb-
ben gemiddeld 676 gram werkzame
stof nodig, de 21 tweedejaars deel-
nemers zitten op 757 gram en de
21 eerstejaars deelnemers op ge-
middeld 815 gram werkzame stof
per hectare maïs.

Ook de gemiddeld uit te keren
premie is bij de derdejaars het
hoogst met 286 gulden per hectare.
De andere twee groepen wijken
daar nier zoveel van af met 277
gulden voor de tweedejaars deel-
nemers en 270 gulden voor de
eerstejaars deelnemers.

Volgend jaar
1999 is het laatste projectjaar. Er is
nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Ook voor loonwerkers is dit een in-
teressant project. De huidige eerste
en tweedejaars deelnemers worden
in 1999 opnieuw schr i f te l i jk bena-
derd over deelname in 1999.
Ook het maximum aantal hectares
waarover een bijdrage mogelijk is,
zit nog niet helemaal vol.

Meer informatie? Jan ten Barge,
S.P.A. telefoon: 0314 - 625 000.

De Vereniging voor Agrarisch Na-
tuurbeheer wil echter verder gaan.
Lichtenberg: "Gemeenten hebben
landschapsbeleidsplannen opge-
steld. Daarin staat hoe de natuur-
terreinen waarvoor de gemeente
verantwoordelijk voor is, moeten
worden onderhouden. Boeren /ou-
den daarvoor kunnen worden inge-
schakeld. Datzelfde geldt voor stuk-
ken grond van waterschappen langs
beken en wegen. Waarom kunnen
boeren dat niet doen?"

Werkploeg
De wil is er in ieder geval. Uit een
enquête die de vereniging eerder dit

jaar heeft gehouden,
blijkt dat /eker dertig
boeren inge/et willen
worden bij het natuur-
beheer. Zij hebben

interesse getoond voor een werk-
ploeg. De/e ploeg wordt geformeerd
als er voldoende werk en geld is.
Daarnaast /ijn er tientallen boeren
die natuurelementen op hun eigen
grond willen onderhouden. Dan
gaat het bijvoorbeeld om houtwal-
len, knotwilgen en kikkerpoelen.

Op een aantal plekken worden al
concrete plannen gemaakt. Zo
wordt in het kader van de plannen
voor het Groote Veld onder/ocht
welke mogelijkheden er /ijn voor
een agrarische onderhoudsploeg.
Dat/elfde geldt voor de directe
omgeving van de Gorsselse Heide.
Lichtenberg is optimistisch over de
mogelijkheden van natuurbeheer
door boeren. "Ik /et er wel een
kanttekening bij . Dit gebied krijgt
het zwaar te verduren. Allerlei rege-
lingen en plannen vallen over de/e
streek heen. Inkomen uit agrarisch
natuurbeheer kan de gevolgen van
het gebrek aan ontwikkelingsmoge-
lijkheden niet compenseren. Dat
neemt niet weg dat een aantal indi-
viduele boeren met betaald na tuur -
beheer geholpen kan z i jn ."

Van Aartsen positief
over WCL-beleid

Resultaten van het maïsproject
over de periode 1995-1998

Aantal deelnemers

Aantal hectares

Gem. werkz. stof in grammen

1995

7
17

1330

1996

39

185

1190

1997

60
322

1020

1998

62

439

765

De uitvoering van het WCL-beleid

is succesvol. Dat schreef de vorige

minister van Landbouw J. van

Aartsen vlak voordat hij afgelopen

zomer naar Buitenlandse Zaken

vertrok.

I n het voorwoord van de nota
'Waardevolle Cultuurlandschap-

pen een eind op streek' laar Van
Aartsen een optimistisch geluid
horen over de ontwikkelingen in
de elf WCL-gebieden.
Het WCL-beleid loopt in pr inc ipe
a f i n 2001. Van Aartsen zegt nu al
dat "zonder meer nagedacht moet
worden over het vervolg".
Uit de tussentijdse evaluatie bli jkt

dat in de periode 1994-1997 meer
dan duizend projecten z i jn goed-
gekeurd in de elf WCL-gebieden.
Daarmee was een totaal investe-
ringsbedrag gemoeid van 160 mil-
joen gulden.
Het aandeel van het ministerie van
Landbouw is teruggelopen van vijf-
tig procent in 1994 tot 37 procent
in 1997. Het aandeel van derden
(gemeenten, provincies, particulie-
ren) is toegenomen.
I n 1997 was meer dan de helft van
liet geld dat door het ministerie van
Landbouw ter beschikking werd
gesteld bestemd voor agrarische
projecten.
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Uitvoering plan
Groote Veld gestart
De eerste twee agrarische bedrij-

ven zijn aangekocht. Hiermee is

een begin gemaakt met de uit-

voering van de plannen voor Het

Croote Veld.

De bedoeling is dat met de realise-
ring van een groot ajmeengeslo-

ten natuurgebied ook aan de belan-
gen van de agrarische sector in het
gebied tegemoet wordt gekomen.
Via kavelruil moet de verkaveling
van de bedrijven in de omgeving
van het Groote Veld worden ver-
beterd.
Gerry Bulten van de Dienst Lan-
delijk Gebied is projectleider. Aan
haar de taak om ervoor te zorgen
dat het plan na vi j f jaar is uitge-
voerd. Dat betekent dat onder hoge
tijdsdruk moet worden gewerkt,
zegt Bulten. "Ik zie dat als positief.
Voor alle betrokkenen. Zeker voor
boeren, zij hebben recht op duide-
lijkheid, zo snel mogelijk."
Bulten geeft toe dat het draagvlak
onder agrariërs voor de plannen
met Het Groote Veld in het begin
niet groot was. Inmiddels is de
stemming wat verbeterd. Bulten
wijst op het standpunt van de
stuurgroep van het Waardevol Cul-
tuurlandschap De Graafschap. De
stuurgroep is akkoord gegaan met
uitvoering van de plannen. Maar
ook de georganiseerde landbouw is
positiever dan in het begin. Bulten
omschrijft het draagvlak op dit
moment als fragiel maar groeiend.

Begrazing
Volgens het projectplan moet Het
Groote Veld op langere termijn een
aaneengesloten natuurgebied wor-
den met bos en heideachtige open
plekken.
Het beheer zal plaatsvinden onder
de verantwoordelijkheid van Na-
tuurmonumenten. Het plan spreekt
over een grote mate van na tuur l i jk -
heid waarbij sprake kan zijn van
extensieve begra/.mg. Verbetering
van de landbouwstructuur in het
omliggende gebied en verbetering
van recreatieve voorzieningen zijn
belangrijke doelstellingen.
Het meest gevoelig ligt de aankoop
van 259 hectare reservaats- en

ontwikkelingsgebied dat nu in ei-
gendom is van particulieren, veelal
boeren. De bedoeling is om dertien
complete bedrijven aan te kopen.
De/e bedr i jven liggen voor meer
dan v i j t t i g procent in het aange-
wezen gebied. Er kan nier worden
onteigend. Alles gebeurt op vrijwil-
lige basis.
War de procedure betreft is inmid-
dels een begin gemaakt met aan-
koop van gronden. Inmiddels zijn
alle bedrijven bezocht die op de
nominatie staan om aangekocht te
worden. De wensen van de onder-
nemers zijn geïnventariseerd. Er zal
ook grond buiten het aangewezen
reservaats- en natuurontwikkelings-
gebied worden aangekocht. Die
percelen worden aangewend als
ruilobject. De bedoeling is deze
gronden te ruilen met veldkavels in
Het Groote Veld. Hiermee zijn
niet alleen de natuurbelangen ge-
diend maar ook de belangen van
boeren in de omgeving. Zij kunnen
zodoende de verkaveling van hun
bedrijf verbeteren. Rond deze tijd
wordt een begeleidingscommissie
ingesteld. In deze commissie zijn
alle betrokken organisaties en over-
heden vertegenwoordi^^H
Volgens projectleider Bulten heeft
de provincie Gelderland er bewust
voor gekozen om het toekomstige
beheer te laten plaatsvinden onder
de verantwoordelijkheiJ^n
Natuurmonumenten. "^TIS dan
sprake van één eigenaar. Dat maakt
het makkelijker om bijvoorbeeld de
waterstand in het gebied te verande-
ren. Dat neemt niet weg dat boeren
straks kunnen worden ingeschakeld
voor bepaalde beheerstaken."
Bulten benadrukt dat er voldoende
geld is gereserveerd voor de uitvoe-
ring van de plannen. "Daar mag
geen misverstand over bestaan: er is
geld. Het Groote Veld is niet alleen
een papieren plan."

Biologische

boerenmarkt
in Doetinchem.

Brochures over
biolandbouw

?er informatie over het

)roject kennismaken met de

biologische landbouw in Oost

Gelderland kunt u lezen in de

volgende brochures. 'Biologisch,

weet wat je eet' is bedoeld voor

consumenten en legt uit welke

bijeenkomsten kunnen worden

georganiseerd. Op excursie bij

een biologisch bedrijf, of de

boer/in naar een bijeenkomst toe

halen is zeker mogelijk. Achterop

de brochure staat een lijst met 20

korte beschrijvingen van biologi-

sche bedrijven in de regio welke

bereid zijn om aan excursies mee

te werken. De projectcoördinator

bemiddelt tussen u en het bedrijf.

'Biologisch, ook een perspectief' is

gericht op boeren en tuinders.

Deze brochure laat zien welke

biologische bedrijven bereid zijn

om groepen agrariërs te ontvan-

gen. Voorbeelden van onderwer-

pen zijn: onkruidbeheersing,

bemesting, bodemkwaliteit en

dierenwelzijn. In overleg met de

projectcoördinator kan een aan-

sprekende bijeenkomst worden

georganiseerd.

Brochures kunnen worden aan-

gevraagd bij de Gelderse Milieu-

federatie, tel. 026 - 3515069.

Een kennismakingsaanbod voor
consumenten en boeren in De Graafschap

Groeimarkt voor
biologische landbouw

niologische landbouw is in op-
Dk^Br. Steeds meer consumenten
die gezond willen leven en lekker
willen eten, kiezen voor biologische
voeding. Winkels bieden dan ook
steeds vaker biologische producten
mci^fc EKO-keurmerk aan. Daar-
naast is het biologische groente-
abonnementsysteem een succes.
Een aantal biologische boeren uit
de Achterhoek verzorgen wekelijks
een pakket verse groenten. Ook bij
groente-speciaalzaken kan men een
biologisch groente-abonnement ne-
men.
Er komen steeds meer 'Biologische
Boercnmarkten' zoals in Doetin-
chem (dinsdag), Vorden (vrijdag)
en Arnhem (zaterdag).

grarisch beheer

Boeren uit de omgeving komen straks wel degelijk in aan-

merking voor beheer van gronden die dan in eigendom

zijn van Natuurmonumenten. Het gaat orn gronden die

beweid en/of gemaaid moeten worden. Dat zegt Henk

Rampen, inspecteur Gelderland van Natuurmonumenten.

Volgens Rampen is agrarisch beheer de eerste jaren nog niet

aan de orde omdat boeren die hun gronden in Het Groote

Veld verkopen deze percelen nog enkele jaren mogen

gebruiken. Later worden de gronden hoogstwaarschijnlijk-

voor beheer aangeboden aan boeren in de directe omge-

ving van het natuurgebied. Hij vraagt zich wel of agrariërs

op langere termijn behoefte aan deze gronden hebben.

Rampen benadrukt dat verbetering van de landbouwstruc-

tuur in het gebied een essentieel onderdeel is van het plan.

Hij heeft het dan met name over de verkaveling en bedrijfs-

vergroting.

Een aantal slagers, koks en restau-
rants is al begonnen met de intro-
ductie van biologische producten.

Al met al is er sprake van een groei-
markt. Dat betekent voor meer
consumenten en boeren een kans
om 'om te schakelen' naar biologi-
sche landbouw. Zeker ook in De
Graafschap.

Wilt u meer weten over wat

biologische producten anders

maakt dan andere? Wilt u weten

hoe de regelgeving en controle

plaatsvinden? Wilt u wel eens een

biologisch landbouwbedrijf in de

praktijk zien?

Het project Kennismaken met
biologische landbouw in Oost-
Geldcrland geeft u de kans om een
bijeenkomst/excursie te organiseren
of bij te wonen in uw eigen regio.
Door verschillende organisaties van
boeren, consumenten of midden-
standers kunnen activiteiten aange-
vraagd worden. De coördinator van
het project zal in samenwerking
met u een kennismaking 'op maat
organiseren, hergeen betekent dat
aan de hand van uw vragen en inte-
resses een bijeenkomst /al worden
georganiseerd.

Het project is een samenwerking
tussen GLTO, GAJK, ( IMF,
Agron, Waterbedrijf Gelderland,
Rabobank, WCL De Graafschap en
WCL Winterswijk. Allen werken
samen om de ontwikkeling van
duurzame landbouw in Oost-Gel-
derland te stimuleren. Biologische
landbouw kan hier een belangrijk
onderdeel van zi jn .

Meer informatie? Ineke van Vliet,
Gelderse Milieufederatie, telefoon:
026-3515069.
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Milieu
subsidie

If oor milieuinvesteringen in de

™ agrarische sector wordt in

1999 weer subsidie gegeven.

Het gaat om diverse milieu-inves-

teringen: mechanische onkruid-

bestrijding, muttifase voedering,

krachtvoerdosering, ammoniak-

maatregelen, weeg- en doseerap-

paratuur, hergebruik afvalwater.

De stimuleringsbijdrage betreft

investeringen beneden ƒ 20.000,-.

Boven dit bedrag is het voor de

ondernemer mogelijk om een

beroep te doen op de subsidie-

regeling van Laser (ministerie van

Landbouw).

Voorwaarde is dat de aanschaf

niet verplicht is en het gebruik

van apparatuur direct leidt tot

verbetering van het milieu.

tactpet

L V},

reesdwarsweg 3o, 7609 PC

foon 0546-8281

Stef Smit, boer in Beltrum,

zit namens het Waterschap

Rijn en I J s s e l in de stuurgroep

van het Waardevol Cultuur-

landschap De Graafschap.

Zijn visie op de ontwikkelingen

in het WCL-gebied.

"Maatregelen om de verdroging
tegen te gaan, dat wordr een

steeds belangri jker taak van het
waterschap. Juist in het Waardevol
Cultuurlandschap De Graafschap
kunnen we concrete projecten aan-
pakken. Omdat op veel landgoede-

Stef Smit:

"Vrijwilligheid

staat voorop."

ren van verdroging sprake is. Maar
ook omdat in het WCL alle betrok-
ken partijen om tafel zitten en er
extra geld beschikbaar is.
Dat de natuur verdroogt is geen
fabeltje. Vroeger, nog geen eens zo
heel lang geleden, was vaak sprake

Minder uitspoeling
door nagewas

Teelt van een nagewas in het
WCL- gebied wordt evenals vorig

jaar gesubsidieerd. Zo'n nagewas
neemt mineralen op, vooral stikstof.
Dat betekent dat de uitspoeling
naar het grondwater vermindert.
Onderploegen van het nagewas
scheelt het volgend voorjaar een
hoeveelheid mest. U hoeft dan
minder kunstmest aan te kopen.
En dat betekent een verlaging van
de aanvoerkant in de mineralen-
boekhouding. Minder heffing dus.

De subsidie bedraagt ƒ 75,- per
hectare. Per deelnemer wordt tien
gulden administratiekosten
in rekening gebracht. Er geldt een
aantal voorwaarden :
- het bedrijf heeft minimaal 3

hectare cultuurgrond in het
WCL-gebied;

- op een kaartje, bijvoorbeeld van
de MacSharry-aanvraag, dient te
worden aangegeven waar de
percelen liggen;

- de grond moet tussen l november
1998 tot l februari 1999 zicht-
baar bedekt zijn met een gewas;

Opgave teelt nagewas

- de aanvragen kunnen tot en met
31 oktober 1998 worden inge-
diend;

- de subsidie wordt gegeven oa^
volgorde van binnenkomst,^^
zolang het budget toereikend is;

- controle vindt steekproefsgewijs
plaats;

- na l februari 1999 wordt de
subsidie uitgekeerd aan degene
die de aanvraag heeft ingediend
en het nagewas heeft gezaaid.

U kunt zich door het indienen van
bijgaande invulstrook aanmelden
bij de secretarissen van de GLTO-
afdelingen in uw gemeente:
Gorssel: J. Smale, Plantageweg l,

7215SKJoppe;
Hengelo: J. Rexwinkel-v.d. Berg,

Wolsinkweg 2, 7257 KA Keijen-
borg;

Lochem: J. Bannink, Scholtenhof 6,
7244 AX Barchem;

Ruurlo: H. Eggink, Willem Alexan-
derlaan 32, 7261 WK Ruurlo;

Vorden, Warnsveld, Zutphen:
H. Riefel, Hekkelerdijk 8,
7207 DB Zutphen.

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.: Bank/gironr:

Aantal hectares:

(percelen zijn aangegeven op bijgevoegde kaart)

Datum: Handtekening:

van wateroverlast. De afvoer is ver-
beterd, er zijn nieuwe waterlopen
gegraven, het waterpeil is verlaagd.'
Misschien is het te fors aangepakt.
Hoe dan ook, nu is sprake van
verdroging. Daar heeft de natuur
last van, maar ook de boeren. Het
waterschap heeft de taak, in overleg
met andere par t i jen, om iets aan de
verdroging te doen. Dat pakken we
voortvarend aan in ons werkgebied.
Zeker ook in De Graafschap. We
/i j n op allerlei plekken bezig.

Kastelen
De Graafschap is een prachtig ge-
bied met zijn zestig landgoederen,
het is met zi jn kastelen echt een
streek met cultuurhistorische
waarde. Daarom is het ook goed
dat we iets aan de verdroging doen.
Op allerlei plekken proberen we de
grondwaterstand omhoog te bren-
gen. De Wiersse, de Wildenborch,
Hackfort, Den Bramel, noem maar
op.
In het WCL-gebied komen de pro-
jecten redelijk goed van de grond.
Dat komt omdat alle partijen met
elkaar in debat zi jn. Dat is belang-
rijk omdat iedere partij zijn eigen
belangen heeft. Een club als

Natuurmonumenten denkt anders
dan de landbouworganisatie GLTO.
En de gemeente heeft ook weer een
eigen ki jk .
Rond het landgoed De Wilden-
borch z i j n nieuwe stuwen aange-
legd. Daardoor bl i j f t het water
langer in het gebied. Dat heeft tor
gevolg dar de grondwaterstand
sti jgt . Er wordt ook k a l k r i j k water
aangevoerd. Bij dat project is een
begeleidingscommissie ingesteld die
meepraat. Dar is belangrijk voor het
draagvlak.Jiuiu niet iedereen staat
te juichen 1^/Ailke maatregelen.
Vrijwilligheid staat voorop. Er wor-
den geen maatregelen uitgevoerd
waar mensen tegen zi jn . Dat bete-
kent vaak cLu er veel gepraat moer
worden. \^^al met de boeren in
de directe omgeving. Die zijn bang
dat ze in het voorjaar niet meer met
hun trekker het land op kunnen.
Dergelijke schade proberen we te
voorkomen.
Voor het natuurgebied Het Grote
Veld bestaan plannen om een aan-
tal agrarische bedrijven te verplaat-
sen. Dat is ingrijpend voor de be-
trokkenen. Toch is m i j n ervaring in
de stuurgroep van het WCL dat de
georganiseerde land- en tuinbouw

Excursie naar proef-
bedrijven vernatting

NB : Strook toesturen aan secretaris CLTO-afdeling.

' f lmgaan met vernatting' heet het
project waaraan twee veehouders

uit De Graafschap meedoen. Op de
bedrijven van Berend Fokkink
(Vorden) en Herman van Ditshui-
zen (Lochem) wordt nagegaan wat
de effecten zi jn van een hogere
waterstand en hoe daar in de be-
drijfsvoering mee omgegaan kan
worden. Boeren die belangstelling
hebben voor het project kunnen
zich opgeven voor een excursie.
Tijdens de excursie wordt verteld

wat het doel is van het project en
welke maatregelen worden geno-
men. Er is een stand aanwezig met
informatiemateriaal.
In de media is uitgebreid aandacht
besteed aan het project. Niet alleen
in het Agrarisch Dagblad en De
Gelderlander maar ook in eerdere
edities van de WCL-krant is inge-

gaan op de achtergronden van het
vernattingsproject.
Het Waterschap Rijn en IJssel geeft
twee maal per jaar een nieuwsbrief
uit over het project. Daarnaast is in
mei van dit jaar een brochure ver-
schenen onder de t i te l 'Waterschap
Ri jn en IJssel en ... Verdroging'.
Als u vragen heeft over het project
k u n t u contact opnemen met
medewerkers van het S.P.A..
Belangstellenden voor een excursie
k u n n e n zich opgeven bij Paul
Seesing of Toon Egging van het
S.P.A., telefoon: 0314 - 625 000.
Deelname is gratis.
Zodra tien personen zich hebben
opgegeven, vindt een excursie
plaats. Mogelijk worden komende
winter inleidingen gegeven over het
project op avonden van GLTO-
afdelingen.

wel luistert naar de argumenten van
de andere partijen.

Onderzoek

Dat neemt niet weg dat soms
sprake kan z i j n van daadwerkel i jke
schade. Niet alt i jd weet je wat de
gevolgen van anti-verdrogingsmaar-
regelen zi jn . Dat wordt onderzocht
rond landgoed De Wiersse.
I n het WCL gebeuren meer dingen
waar het waterschap nauw bij
betrokken is. Zo komen er ecologi-
sche verbindingszones langs beken
en waterlopen. Op andere plekken
laren we de beken weer meanderen.
Bij de Baakse beek is een project
Boer en Beek. Daar gaat het om de
verbetering van de waterkwaliteit.
Een demonstratieproject met een
uitstraling naar de hele Graafschap.
In het WCL-gebied worden zulke
mogelijkheden aangegrepen. Kijk
maar naar het aantal projecten wat
wordt bedacht en waar vervolgens
subsidie voor komt. Wat dat betreft
kun je concluderen dat het WCL
echt op gang is gekomen."
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Tekst:

"Citaat", Velp

Lay-out:

Ineke Oerlemans, Doetinchem

Fotografie:

Henk Maas, Arnhem

Henk Braakhekke, Barchem

Voermans van Bree, Westervoort

Deze informatiekrant van

WCL De Graafschap wordt viermaal

per jaar gratis, huis-aan-huis in het

WCL-gebied verspreid.

Het projectburo van WCL De

Graafschap maakt deel uit van het

Servicecentrum Plattelands-

ontwikkeling Achterhoek (S.P.A.).

Contactpersoon:

Paul Seesing

Servicecentrum Plattelands-

ontwikkeling Achterhoek

Ambachtsweg 9,

7021 BTZelhem.

tel. 0314-625 000

fax. 0314-623 521



De beste
leverancier...
De beste service ...
mét kennis van zaken

Laminaatparket
plaatsen zonder lijm

interieuradviseur Rijksstraatweg 39
Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwelijkse voorwaarden of testamenten - lid is
f y.invol er hel noilige van ie welen. De adviseurs van AceoN

Accountants iS: Adviseurs verlellen u alles over het oiulerneiners-
plan, geautomatiseerde boek homl pal&eucn en ile fiscale aspecten

van uw onderneming. \'ervoli;ens klopt u aan hij de specialisten
van ile Kahohank waar u terecht kunt voor uw financieringen en

very.ekerinjjen.

/.o heeft u de belangrijkste adviseurs op een rijtje. Gratis en voor
niets, op één adres, lin de koffie staat voor u klaar. Dus wilt u een

soepele start van uw onderneming? Maak dan een afspraak voor het
eerste contact: S (0575) 52 22 44

E£ccoN Rabobank

MINIGRAVER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575)4311 11

komen wij « u *«««dering brengen

-
showroo

"In onze sfeervol ingerichte Deco Home

showroom zoekt u moeiteloos de mooiste

combinaties bij elkaar voor een sfeervolle

inrichtinfl̂ fe ieder vertrek in uw huis.

Verf, beha^rgordijnen,

vloerbedekking,

binnenzon-

wering en

accessoires:

u vindt het

allemaal onder

één dak bij

elkaar".

BONNIE KEUBEN
De Kwaliteitssckiïder

Wolsinkweg 2a
7256 KA Keijenborg
Telefoon: 0575 - 465049
Fax: 0575 - 465048
Telefoon privé: 0575 - 463692
Mobiele telefoon: 06 - 53692941

uw interiew wordt weef
cUtfr moet" er

heeft: kleumen/'

Ook/voor buitenwerk i& het nog* niette/
loot!!!

VWBEL vrij bUfv&nci voor een

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 40 00

ran een kilo
HM BOT
ttwmtoBk
GRATIS ..! f 'Omdat het verser is'

Zutphensmeg M - Telefoon (0575) 55 18 85

echte Griekse
ROSAKI DRUIVEN
kilo 350
goudgele
BANANEN
nu een kilo slechts 2?49
hagelwitte

BLOEMKOOL
per stuk 179

om te smullen
SUIKERMAIS
2 schalen (4 kolven) 5!oo

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 14 t/'m zaterdag 17 oktober

nieuw in ons assortiment

St. ALBRAY
zacht romig 100 gram 3?45

origineel

BOERENMELKGLAS
per stuk

95

om te knabbelen

GEMENGDE BORRELNOTEN
500 gram

CALEM PORT
white - ruby - tawny

per fles
1495

Als regionaal winnaar
van de Albert Heijn

Beste Winkel Wedstrijd
verrassen we deze week elke klant (minimaal f 40,00 aan boodschappen)

met een ~^____^~_~_______^^

^ Q p A j 15 win^
^mjiïii^ pak gevulde speculaas Mû

van de Gulden Krakeling

UOk dat IS Albert Heijn Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Elk 2e groot brood half geld



Bouw iets Gex met ICNEX
Vanaf oktober tot 31 december dit
jaar start K'N EX in samenwerking
met Wigwam speelgoedwinkels de
fantastische landelijke ontwerpwed-
strijd: Bouw iets GEX met ICNEX. Bij
alle Wigwam winkels in het hele land
ding je mee naar ICNEX prijzen en de
landelijke superhoofdprijs: je ge-
wicht in ICNEX.

BOUW IETS GEX MET ICNEX!
Dat K'NEX het leukste, meest uitdagende
constructiespeelgoed ooit is, wisten we
allang. Dat Nederland een enorm aantal
K'NEX fans heeft, die de meest creatieve
K'NEX constructies bouwen, is ook geen
verrassing. En het is algemeen bekend
dat K'NEX elk jaar weer met innovatieve
en spannende nieuwe producten komt,
zoals de K'NEX figuren en K'NEX Solar,
die dit jaar genomineerd is voor Speel-
goed van het Jaar. Wat wel nieuws is? Dat
K'NEX vanaf oktober alle K'NEX fans in
Nederland uitdaagt iets GEX te bouwen
met K'NEX!

WAT MOETJE DOEN?
Het is heel simpel! Door heel het land
kun je bij alle Wigwam speelgoedwin-
kels mee doen aan de "Bouw iets GEX
met K'NEX" actie. Bedenk je eigen gekke
K'NEX constructie. Laatje vol trots foto-
graferen naast het resultaat en lever
de foto in bij de Wigwam winkelier.
Hiermee verdien je sowieso een superga-
ve, lichtgevende K'NEX jojo. Elke winkel
heeft voor de gekste inzending een
prachtige 800-delige K'NEX Koffer. De ac-
tievoorwaarden zijn ook te vinden in de
Wigwamfolders in de winkels.

JE GEWICHT IN ICNEX
Heb je niet gewonnen? Dat is niet erg
want alle inzendingen dingen mee naar
de landelijke hoofdprijs; je eigen gewicht
in K'NEX onderdelen!!!
Pas wel op: je broertjes, zusjes, vriendjes
en vriendinnetjes zijn natuurlijk ook
druk bezig; zorg dus wel dat het top secrel
blijft tot het laatste moment! (Zie adver
tentie fa. Sueters).

Workshop streetdance in de
Muzehof
Nog geen plannen voor de herfstva-
kantie? Dan is dit misschien iets voor
jou! Op donderdag 22 oktober orga-
niseert de Muzehof - muziek- en
dansschool regio Zutphen - een
workshop streetdance.

Streetdance heeft veel stijlen, afgeleid
van videoclips van TMF en MTV: het is
een vrije manier van bewegen zonder re-
gels. De enige regel is dat er geen regels
zijn. De passen en bewegingscombina-
ties hebben allemaal een naam, de stijl
die de workshop van de Muzehof han-
teert is'city jam'.
De muziek waarop gedanst gaat worden,
varieert van swingbeat tot hiphop, raps

en R&B. Specialist op het gebied van
streetdance, Anouschka Scholten, gaat
de workshop geven.
In principe is de workshop bedoeld voor
jongeren vanaf 11 jaar, maar de 'oudere
jongere' is ook van harte welkom. Er is
een speciale jongensles, maar de jongens
kunnen ook gewoon met de meiden
meedoen.

De workshop vinZ^^laats in de dansstu-
dio van de Muzehof in de Hanzehof aan
de Coehoornsingel. Aarzel niet en kom
mee dansen. Om mee te doen kun je tot
16 oktober een leskaart kopen bij de re-
ceptie van de Mu^pof. Meer informatie?
Bel de Muzehof: 515350.

Zoals hekend is het nog tot 17 okto-
ber Kinderboekenweek. Het thema is
van Rijm tot Rap. In verband hiermee
heeft de openbare bibliotheek in Vor-
den, in samenwerking met de boek-
handel een programma opgesteld,
waar de kinderen aan mee kunnen
doen. In eerste instantie was de
schrijfster Diet Verschoor uitgeno-
digd, maar deze moest helaas door fa-
milie-omstandigheden verstek laten
gaan.

Gelukkig was Simone Kramer bereid
haar plaats in te nemen. Alle klassen van
groep 7 en 8 van de basisscholen hebben
geïnteresseerd naar haar geluisterd. Zij
las als kind een boek per dag. In haar
jeugd was er nauwelijks televisie. Na de
middelbare school studeerde ze een paar
jaar muziek. Om de studie te kunnen be-
talen werkte ze onder andere als dokters-
assistente en secretaresse.

Ze werkte bij de Vara waar ze films uit-
zocht die geschikt waren om op de televi-
sie te vertonen. Ook vertaalde ze speel-
films, kinderfilms en series. Later is ze
gaan schrijven en daar zegt ze over "Ze
gaan over dingen die in het gewone leven
kunnen gebeuren, zoals het boek "Steen
door de ruit", wat over jalouzie en pesten
gaat". Dit boek scoorde overigens hoog
bij verschillende kinderjury's. Zo ook het
boek "Ik zeg lekker niks" over een jongen
die doof wordt, maar toch is het een ge-
wonejongen. Een van de laatste uitgaven

is het boek "De tocht van de Argonau-
ten", een bundel met 50 verhalen uit de
Griekse oudheid.

Expositie
Deze maand-is er in de galerie van de bi-
bliotheek een expositie van ingelijste ge-
dichten die door de schooljeugd is ge
maakt. Ook in verband met de Kinder-
boekenweek. Prachtig om te zien. De kin-
deren kunnen dichten en deze ook mooi
met tekeningen versieren.

Onlangs is het zomerse leesprogramma
afgesloten. Kinderen konden hieraan
meedoen door het lezen van een aantal
boeken over het thema "Bij ons thuis".
Ter afsluiting kwam iemand van de
Belangenvereniging Dak- en Thuislozen
in de bibliotheek praten over hoe het is
als je geen huis hebt. Hij vertelde hoe hij
zijn huis uit moest omdat hij de huur
niet betaalde, maar dat hij een paar jaar
lang hele dagen in de bibliotheek zat en
een studie afmaakte.

Nu woont hij weer in een gewoon huis en
wil hij daklozen helpen een huis en werk
te vinden. Maar dat werk is niet makke-
lijk, want er zijn thuislozen die niet eens
geholpen willen worden of niet van hun
verslaving af kunnen komen.
De aanwezige kinderen konden vragen
stellen en kregen aan het einde van de
middag een oorkonde mee naar huis als
bewijs van hun deelname aan het lees-
programma.

Voetbal
Vorden - Beekbergen 2-4
In 25 minuten voetbal komt Vorden van
een ogenschijnlijk riante voorsprong van
2-0 op een verlies van 2-4.
Tegenstander Beekbergen heeft reeds be-
hoorlijk van zich doen spreken in de 4e
klasse G door een aantal zeer ruime over-
winningen. Zondagmiddag bonden ze
Vorden aan hun zegekar. De aftrap werd
verricht door "pupil van de week" Wiete
ke Schotsman. De wedstrijdbal werd aan-
geboden door Smederij Oldenhave.
Vorden begon de wedstrijd met uitste-
kend spel en ze creëerden zich goede
kansen. Door het overwicht op het mid-
denveld konden de spitsen met korte
combinaties op maat worden bediend. In
de 5e minuut was het Hugo van Ditshui-
zen die goed werd ingespeeld en Vorden
met een snoeihard schot op voorsprong
zette 1-0. Vorden wist echter niet goed
met de buitenspelval van Beekbergen om
te gaan. De spitsen kwamen meerdere
keren alleen voor de keeper te staan,
doch werden steeds door de strak leiden-
de scheidsrechter wegens buitenspel te-
ruggefloten. In de 20e minuut kwam
Erwin Hengeveld door een listig steekbal-
letje in balbezit, maar schoot tegen de
keeper op. De bal kwam voor de voeten
van Mark Sueters, die wel raad wist met
dit buitenkansje 2-0. In het laatste kwar-
tier van de eerste helft werd Beekbergen
sterker en zette Vorden onder druk. De
verdediging liet nogal wat steken vallen
en Vorden had geluk, dat Beekbergen
slordig met de kansen omsprong. Er
werd gerust met een voorsprong van 2-0.
Beekbergen begon direct na de thee met
een groot offensief, waarin Vorden zich
zo leek het redelijk staande wist te hou-
den. Door een slaande beweging naar
een tegenstander kon Mark Sueters zich
in de 20e minuut gaan douchen en
moest Vorden met tien man verder. Beek-
bergen trok door een goede organisatie
en collectief voetbal de w^rtrijd volle-
dig naar zich toe. Vorden wlRneer bezig
met elkaar dan met de tegenstander. In
de 25e minuuty werd een voorzet be-
kwaam afgerond 2-1. In de 35e minuut
kon doelman Besselink een afstands-

schot niet onder controle krijgen, waar-
na de spits van Beekbergen er als de kip-
pen bij was en behendig de bal in het
doel knikte. In de 45e minuut zag Vor-
den een gelijkspel in rook op gaan, toen
de centrumspits van Beekbergen op een
voorzet voor doelman Besselink kwam
en via de binnenkant van de paal de 2-3
in knikte. Het werd in blessuretijd zelfs
nog 2-4, maar de wedstrijd was toen ei-
genlijk al gestreden.
Dit is de derde wedstrijd op rij, dat Vor-
den een voorsprong uit handen gaf.
Ondanks het slechte weer was er flinke
publieke belangstelling. Zondag speelt
Vorden tegen Zutphania in Zutphen.

Uitslagen
Vorden Dl - SHE Dl 8-1; Vorden El - AZC
E2 8-2; Brummen E2 - Vorden E2 7-1;
Brummen E3 - Vorden E3 7-0; Vorden E4 -
WHCZ E8 ISO; Voorst E3 - Vorden E5 1-1;
Vorden Fl - SHE Fl 0-2; Vorden F2 - Vor-
den F3 5-0.
Vorden Al - WO Al 3-4; Warnsveldse
Boys BI - Vorden BI 13-1; Vorden Cl -
Wüp Cl 3-5.
Vorden l - Beekbergen l 2A; RoodZwart 2
- Vorden 2 -; Pax 3 - Vorden 3 -; Vorden 4 -
Erix 2 -; Warnsveldse Boys 4 - Vorden 5
1-6; Vorden 6 - Brummen 6 7-3.

Programma 17 oktober
De Hoven Dl - Vorden Dl; Vorden D2 -
WHCZ D6; Brummen El - Vorden El;
Vorden E2 - Voorst El; Vorden E3 - Zut-
phania E2; AZC E4 - Vorden E4; Vorden E5
- Erica '76 E3; Brummen Fl -Vorden Fl;
Warnsveld F5 - Vorden F2; Vorden F3 -
WHCZ F4.
Doesburg Al - Vorden Al; Vorden BI - Eef-
de BI; Oeken Cl - Vorden Cl.
Zutphania l - Vorden l; Vorden 2 - Bon
Boys 2; Vorden 3 - Be Quick 4; Ruurlo 3 -
Vorden 4; Vorden 5 - Zutphania 4; Baakse
Boys 4-Vorden 6.

Sociï

Uitslagen 11 oktober
Sociï l - WHCZ 2-1; Sociï 2 - Ruurlo 3 0-3;
Warnsveldse Boys - Sociï 4 2-2; Hoven 7 -
Sociï 5 2-2; Sociï 6 - Dierense Boys 0-6;
Sociï 3 - Dierense Boys 3 24; Sociï B -
Gorssel B 3-4; Sociï D - Baakse Boys D 7-7;
Be Cuiick E - Sociï E 1-5; AZC F - Sociï F
0-11.

Programma 18 oktober
Klein Dochteren - Sociï; Vias B3 - Sociï 2;
Epsen 3 - Sociï 3; Sociï 4 - Brummen 5;
Sociï 5 - Oeken 4; SHE 5 - Sociï 6; Oeken B
- Sociï B; Doesburg D - Sociï D; Sociï E -
Gazelle Nieuwland E; Sociï F - Oeken F.

Voetbal
SVRatti

Programma zaterdag 17 oktober
Harfsen 3 - Ratti 5; Ratti BI - Dierense
Boys BI; Gazelle Nieuwland C2 - Ratti Cl.

Programma zondag 18 oktober
Rekken l - Ratti l; Ratti 2 - Gorssel 5; Rat-
ti 3 - De Hoven 7; Zutphania 5 - Ratti 4.

Dames
Lochuizen l - Ratti.

Paardrijden

L.R. en P.C. de Graafschap
Zondag 4 oktober behaalde Elodie Stok-
man met Aifidia een tweede en derde
prijs met 170 en 162 punten in de B-dres-
suur ponies.
Zondag 10 oktober behaalde Irene Rege
link met Maxim een vierde prijs met 161
punten in de B-dressuur paarden.

H r i d »• c n

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van 5 oktober. Groep A: 1. Tha-
len/Wijers 57.9%; 2. Van Burk/Hendriks
57.2% 3. Echtpaar Hoftijzer 52.5%.
Groep B: 1. Speulman-Vreeman 59.8%; 2.
en 3. Beek/Vreeman en Den Ambtman/
Vruggink57.1%.

BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen van woensdag 7 oktober.
Groep A: 1. Van Asselt/Vruggink 64.2%; 2.
Groot Bramel/Wolters 55.8%; 3. Den El-
zen/ Hissink 55.0%.
Groep B: 1. Echtpaar de Bruin 69.2%; 2.
De Jonge/Mouwen 66.7%; 3. Dam/Vreden-
berg 60.9%.

OKTOBER
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

14 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-
centrum

14 NBvP Orgaandonatie / Transplantatie
14 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
15 PCOB in de Wehme - Dini Hiddink
15 HVG Wildenborch - Anja Kalk
19 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
21 HVG Wichmond Dinie Hiddink boek-

besprekking.
21 HVG Dorp Dames Leunk uit Harfsen
21 Welfare handwerkmiddag in de Weh-

me (verkoop)
21 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
21 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
22 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Openstelling tuinen de Wiersse
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
26 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
26 Damesdub Medler: touwknopen
27 NCVB Boekbespreking
27 Bejaardensoos Kranenburg
27 NBvP middag contact dames



Uitbreiding team van
Van Zeeburg & Visser

De afdeling makelaardij bij Van
Zeeburg & Visser Makelaardij o.g. en
Assurantiën is sinds augustus uitge-
breid met de komst van Fokelies
Veenendaal, 33 jaar en woonachtig in
Vorden. Veenendaal is makelaar o.g.
en beëdigd taxateur en heeft ruime
ervaring opgedaan de afgelopen tien
jaar bij andere kantoren in de regio.

De uitbreiding was noodzakelijk door de
toegenomen hoeveelheid werkzaamhe-

den die de verkoop van een pand met
zich meebrengt en de groeiende vraag
van cliënten naar meer dienstverlening
en advies op maat.
Mevrouw Veenendaal zal u graag van
dienst zijn als u een huis wilt kopen of
verkopen of als u een officieel taxatie-
rapport nodig heeft. Zij zal u graag meer
informatie over de gang van zaken ver-
strekken bij een bezoek aan het kantoor
aan de Zutphenseweg in Vorden of bij u
thuis.

Zangerscontactavond
inWichmond
Vrijdagavond 9 october jl. waren in de
Ned. Herv. Kerk te Wichmond. op uitno-
diging van het Gemengd Koor Wich-
mond, vijf koren bij elkaar gekomen om
te luisteren naar eikaars zingen en om
de onderlinge banden te versterken.
Ruim 170 mensen van o.a. het Vordens
dameskoor o.l.v. P. Rouwen; Sursum
Corda uit Ruurlo o.l.v. mevr. D. Eekma;
de Chr. Gemengde Zangvereniging uit
Dieren o.l.v. mevr. W. Muller; het Chr.
Gem. Koor Steenrewalt uit Steenderen
o.l.v. A. van Bergen en natuurlijk het uit-
nodigende koor o.l.v. mevr. I. Brouwer

vulden de kerkruimte. Het orgel werd be-
speeld door JÉkddink.
Ondanks de ̂ rak gevorderde leertijd van
de leden van de koren werden toch ver-
rassende prestaties geleverd. Aan het
eind van de, misschien wat lange, avond
was te merkejidat de vermoeidheid een
rol ging spe^pwat de concentratie hier
en daar niet ten goede kwam. Gesproken
kan echter worden van zeer geslaagde
uitvoeringen waarbij gezelligheid en
prestatie hand in hand gingen en zeker
aanleiding voor zanglustigen die nog
niet een koor hebben gevonden zich aan
te sluiten bij één van de koren.

ÖÖSt-<^elderland

Eerste hulp aan baby's en kinderen
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Medukatie, een gespe-
cialiseerde organisatie voor spoedeisende hulpverlening, een cursus van twee avon-
den voor ouders en verzorgers van baby's en kinderen tot 14 jaar op de donderdagen
29 oktober en 5 november 1998. Deze cursus wordt gehouden in het wijkgebouw,
Prinses Margrietstraat l te Zutphen.

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

Voeding en hoge bloeddruk
Op maandag 2 november 1998 organiseert ZorgGroep Oost-Gelderland een themabij-
eenkomst over 'voeding en hoge bloeddruk' voor iedereen die belangstelling voor dit
thema heeft. De bijeenkomst wordt gehouden in het wijkgebouw, Emmerikseweg 239
te Zutphen.

Als de bloeddruk (te) hoog is, wordt er door de arts vaak geadviseerd zuinig te zijn met
zout. Hoe doet u dat, hoeveel zout mag er dan nog gebruikt worden? Hoe kunt u dan
nog lekker eten? Dit zijn vragen die aan de orde komen tijdens de themabijeenkomst
Voeding en hoge bloeddruk'.
De bijeenkomst wordt verzorgd door een diëtiste van ZorgGroep Oost-Gelderland. Er
wordt algemene informatie over hoge bloeddruk gegeven. Verder komen vooral prak-
tische tips aan de orde, zoals hoe men het zoutgehalte in de voeding kan verminde-
ren. Uiteraard is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor aanmelding en/of informatie over de themabijeenkomst en het lidmaatschap
kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min. 24 uur per dag
bereikbaar).

WIJ DOEN IETS GEKS

Mini Racing

Doe mee met de K'NEX aktieü!
aktie voorwaarden in de winkel en
in de Wigwam folder.

Chipknip

HUISHOUD-EN ^^ l ^5^^
KADOSHOP ^% l F%^^
MUZIEK %^ \J k* • fc»ll%j
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 653566

^X Eigengebakken Knacker-brood v.

aad o

2•

met sesam of maanzaad of zonnepittcn

60

Chipolata vlaai
weer eens wat anders

95

Appel krentenbrood ^

<chte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

NOTEER IN UW AGENDA

zaterdag 17 oktober om 19.00 uur

GROTE VEILING
t.b.v. gezamenlijke kerken

Zaal "de Herberg" te Vorden

mSÊ

Jansen & gal jp
autoschadebedrijf mU.

Autoschadereparaties aan al le merken onder garantie

Autoglasservice

Leenautogratis etc.

Brinkhorst l
720.7 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)
v (0575) 52 28 16 BDVAE

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
31 oktober - 28 november

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p-p

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

BOUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax(0575) 551086



SofLens 'one-day1 bij Siemerink
Tijdens het sporten of een avondje
uit kan een bril best wel lastig zijn.
Een bril kan beslaan of van de neus
afglijden. Ook even een zonnebril op-
zetten is er niet bij. Terwijl tijdens bij-
voorbeeld een autorit of herfstwan-
deling de zon best fel kan zijn. Graag
geeft Siemerink de makkelijkste op-
lossing: SofLens one-day zachte con-
tachtlenzen van Bausch & Lomb.

SofLens one-day is een zachte contact-
lens die dagelijks wordt vervangen. Ze
worden één keer gedragen en daarna ge-
woon weggedaan. Makkelijker kan het
haast niet. En omdat SofLens one-day
maar één dag wordt gedragen, krijgen
vuildeeltjes en aanslag geen schijn van
kans. Vandaar dat de lenzen bijzonder
prettig aanvoelen en zeer comfortabel
zijn in het dragen. Daarbij bestaan
SofLens one-day lenzen voor maar liefst
70% uit water, waardoor ze een maxima-
le hoeveelheid zuurstof doorlaten.

Deze lenzen kan kan men dus prima af-
wisselen met de bril; de ene dag wel, de
andere dag niet. Of men kan er voor kie-

zen om ze alleen te dragen bij speciale
gelegenheden. Bijvoorbeeld bij het spor-
ten of bij het uitgaan of misschien tij-
dens de (wintersport)vakantie. Ze zijn ge-
makkelijk mee te nemen en er is onder-
weg geen vloeistof nodig.
SofLens one-day zachte lenzen zijn er in
verschillende lenssterktes, zowel plus als
min. Dus ook voor de individuele oogcor-
rectie is er vast en zeker de juiste lens.
Een doosje bevat vijftien, dertig of ne-
genüg lenzen, steriel verpakt in verzegel-
de blisters. Tevens is er een periodieke
oogcontrole, wat een extra stuk veilig-
heid waarborgt.

Het wordt extra gemakkelijk gemaakt
om SofLens one-day eens te proberen,
want nu zijn ze één dag gratis te probe-
ren bij Siemerink. Bovendien wordt er tij-
delijk bij aankoop van SofLens one-day
10% korting gegeven en is er kans op een
Giant City Hybride flets ter waarde van
duizend gulden. Het enige wat hiervoor
gedaan dient te worden is de slagzin op
het actieformulier zo origineel mogelijk
af te maken. (Zie de advertentie elders in
dit blad).

K c r k c n n i e u w s
TAIZÉ-DIENST
Zondagmiddag 18 oktober is er in de
dorpskerk een Taizé-dienst. In deze
dienst zal er veel worden gezongen, gebe-
den en zijn er momenten van stilte.
De Taizé-diensten zijn ontstaan in het oe
cumenische klooster van Taizé waar in
1940 Roger Schultz de broedergemeen-
schap van Taizé sticht. Deze broederge-
meenschap bestaat uit ongeveer 80 broe-
ders vanuit de hele wereld die hun hele
leven inzetten om Christus te volgen in
gemeenschapsleven en celibaat en in
grote eenvoud van leven. Jaarlijks komen
er duizenden jongeren vanuit de hele
wereld naar Taizé. Ze nemen deel aan
ontmoetingen van een week waarin het
zoeken naar bronnen van het geloof cen-
traal staat.

De Taizé-diensten zijn door hun eenvoud
laagdrempelig. Er worden liederen uit
Taizé gezongen, een korte zin met een
duidelijke bijbelse boodschap die enkele
minuten herhaald wordt. Er is een mo-
ment van stilte waarin je kunt bidden of
nadenken over de gesproken teksten. Na
de dienst is er koffie en/of limonade.

Compleet met huldigingen en nieuwe kleding voor de majorettes

Herfstconcert "Sursum Corda"
De Christelijke Muziekvereniging
"Sursum Corda" gaf het afgelopen
weekend op twee achtereenvolgende
avonden een "Herfstconcert" waar-
aan onder goede publieke belangstel-
ling alle geledingen van de vereni-
ging hun medewerking verleenden.
Voorzitter Dick Boerstoel kon in zijn
welkomstwoord onder meer zuster-
verenigingen en veel jeugdige bezoe-
kers verwelkomen. Daar kun je als
muziekvereniging met het oog op de
toekomst erg gelukkig ,mee zijn", al-
dus Boerstoel.

Het concert werd geopend door het
Harmonieorkest o.l.v. Gerard Roerdink-
holder met het nummer "Song of
Freedom", waarna Karin Pelgrum, die de
presentatie verzorgde de overige werken
aankondigde, zoals bijvoorbeeld "Joy of
Music", "Pastorale de Provence" en de
concertmars "Arsenal".

Vervolgens werden 4 leden gehuldigd die
samen maar liefst 175 jaar muziek beoe-
fend hebben. Erik ter Beest 25 jaar, Johan
Boerstoel, Wim Denkers en Gerrit de
Niet elk 50 jaar. Dick Boerstoel memo-
reerde de verdiensten van de jubilarissen
voor "Sursum Corda" en in het algemeen
voor de amateuristische muziekbeoefe-
ning. Vervolgens speldde hij de verzilver-
de, respectievelijk de vergulde KNFM on-
derscheidingen op en overhandigde hij
hen tevens het bijbehorend certificaat.

De echtgenotes kregen uit handen van
de voorzitter een fraai boeket bloemen
aangeboden.
Ondertussen stonden de minirettes en
de majorettes te trappelen van ongeduld
om hun show te kunnen presenteren.
Onder leiding van Sandra Stoelhorst en
Brenda Lubbers werd op de muziek van
"Wien bleibt Wien" en een medley van
bekende nummers, een wervelende
show opgevoerd waar het publiek zicht-
baar van genoot.

Het bleef evenwel een avond vol verras-
singen. Door toedoen van de heer P.Zents
werd de verzekeringsmy. "Interpolis" be-
reid gevonden voor de majorettegroep
een sponsoring te doen.

Deze maatschappij stak de majorettes in
nieuwe kleding. Tevens konden er nieu-
we knoppen op de batons worden aange-
bracht. Een klaterend applaus onder-
streepte deze geste.

Het programma voor de pauze werd af-
gesloten met een optreden van de
Malletband onder leiding van de nieuwe
instructeur Emile Laarveld met een solis-
tisch optreden van basgitarist Ard
Schouten. De band, pas sinds l juni o.l.v
van Emile Laarveld, bracht op een be-
schaafde en dynamische wijze nummers
als "My little Lady en Mr. Sandman",
"Gimme Hope Joanna" en verder na de
pauze onder meer "Africa", "Eye of the
Tiger" en "Play the Boogie".

Toen "Sursum Corda" de vorige keer een
concert gaf is het publiek middels een
enquête gevraagd wat voor muziek zij
het lieft hoort. Daaruit bleek filmmu-
ziek en musicals. Voor het harmonieor-
kest een reden om onder ander num-
mers te brengen uit "Miss Saigon",
"Thank you for the Music" en enkele de
len uit de musical "Highlights from
Chess".
Tot slot van het Herfstconcert werd geza-
menlijk opgetreden met de mars "Team-
work".

Thema-avond
CDA-Vorden over
drugs en
drankmisbruik
Het CDA afdeling Vorden heeft in haar reeks
thema-avonden het probleem over drugs en
drankmisbruik aan de orde gesteld.
In 't Stampertje waren vertegenwoordigers
van CDA-afdelingen uit de omliggende ge-
meenten, vertegenwoordigers van scholen, de
overige plaatselijke politieke partijen, de poli-
tie en gemeente alsmede de eigen leden uit-
genodigd om naarde problemen te luisteren
en er over te discussiëren.
Het CAP (commissie activiteiten en propagan-
da) van het Vordense CDA had hiervoor een
viertal inleiders verzocht om vanuit hun eigen
invalshoek de problemen te belichten.
Nadat voorzitter Rogmans iedereen had wel-
kom geheten, hield mevr. M. Aartsen-den
Harder een korte inleiding over de probleem-
stelling en wat dit voor de politiek betekent en
tevens vanuit welke discipline de inleiders hun
visie zouden geven.
Als eerste was het de heer Kevenaar die na-
mens de Instelling Verslavingszorg Steden-
driehoek een overzicht gaf van de soorten
drugs en de gebruikersaantallen in verschil-
lende leeftijdscategorieën en cijfers over alco-
holgebruik en verslaving zodat de aanwezigen
een beeld kregen welke omvang het probleem
heeft en wat de preventieve maatregelen zijn.

Het CDA-Tweede Kamerlid Th. Rietkerk ging
in op de landelijke politieke uitgangspunten en
specifiek die van het CDA, waaruit naar voren
kwam dat het beleid omtrent koffieshops en
verstrekking van drugs aan verslaafden gere-
lateerd dient te worden aan het politieke uit-
gangspunt zoals het CDA dat landelijk han-
teert. Dat wil zeggen hanteer de nul-optie:
geen koffieshops toestaan als ze er niet zijn,
waar ze wel zijn problemen afbouwen naar
nul. Tevens gaf hij aan dat goede voorzienin-
gen op het gebied van jeugd- en jongeren-
werk, sport, een deel van de problematiek kan
voorkomen.

Hierna was het mevrouw Dekkers, CDA-ge-
meenteraadslid te Apeldoorn die het beleid
omtrent koffieshops en het project opvang
van verslaafden in relatie tot de politieke ver-
antwoordelijkheid aan de orde stelde, met na-
me de vraag hoe je er als gemeente mee om-
gaat.

Als laatste inleider gaf de heer Blonk, Officier
van Justitie te Arnhem, zijn visie rondom het
beleid van de driehoek Openbaar Ministerie,
politie en lokaal bestuur. Hij benadrukte voor-
al de belangrijkheid van een vroegtijdig be-
trekken van de lokale politie in het strategisch
overleg. Verder gaf hij de procedure weer hoe
de werkwijze van het Openbaar Ministerie is
ten aanzien van de problemen.

Na de pauze werd er onder leiding van me-
vrouw Aartsen een forumdiscussie gehouden
waaruit interessante stellingen naar voren
kwamen. Onder andere over het project in
Apeldoorn, maar ook een pleidooi van de
plaatselijke politiefunctionaris omtrent de
haalbaarheid van projecten gemeten naar de
kwantiteit van het politie-apparaat.
De discussie kreeg een bijzondere inhoud toen
de maatschappelijke invulling van de pro-
bleemstelling aan de orde werd gesteld. Met
name de rol die de ouders/opvoeders spelen
in dit geheel werd sterk belicht. Hieraan ge-
koppeld kwam ook de rol die de scholen ver-
vullen bij de preventie omtrent drugs- en
drankbestrijding aan de orde, met hun sterke
kanten en hun beperkingen daarin.

Aan het eind van de avond dankte de heer
Rogmans de inleiders voor hun inbreng en
deelname aan de discussie en bood hen een
Vordense tractatie/attractie aan. Hij benadruk-
te tevens het doel van dergelijke thema-avon-
den waarin problemen welke in breed ver-
band aangepakt dienen te worden ook zo
breed mogelijk te worden toegelicht en gepre-
senteerd.

Het ligt in de bedoeling van het CDA afdeling
Vorden om aan deze thema-avondenreeks
een vervolg te geven. Onderwerpen hiervoor
worden gezocht in breed maatschappelijke
problemen die mede door de politiek opgelost
moeten/kunnen worden.



De drie plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot inenting
tegen griep op

maandagavond
26 oktober en
maandagavond
2 november
beide avonden van 18.30 tot
20.00 uur.

ALLE patiënten (dus particulieren en zie-
kenfondsleden) met chronische hart-,
long- of suikerziekte en ALLE patiënten
geboren voor 1-5-'34, worden gratis
ingeënt.
Voor overigen zijn de kosten f 50,-, con-
tant te voldoen

Burg. Galleestraat 6, Vorden
Tel. 55 17 50

Maak kennis met de

'Staringtaart'
Weekendaanbieding

in snit-vorm

Hartelijk dank aan iedereen voor het
bedenken van een taartnaam

JIMHEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - 'It's raining men!'
oftewel: de mannen komen . . .
Dit keer wordt een man veran-
derd van gewoontjes naar span-
nend. Haarstyliste Mirjan van Jim
Heersink haarmode tovert Mar--
thijn om in een . . . (vul maar in
dames!)

De wens van Marthijn
Een makkelijk kapsel (i.v.m. de
ochtendruzie met de wekker),
maar wél wat anders. Een kapsel
dat vooral zaterdagavonds zijn
nut zal moeten bewijzen.

Het advies van haarstylist
Mirjan
Mirjan kneep haar ogen enigs-
zins samen en door haar wim-
pers bekeek zij Marthijn zoals zij
hem in de disco de iT zou willen
zien. Eerst een Animatie op de
bovenste haarpartij (om speelse
volume te krijgen). Bovenop
juist met het mes werken om
een luchtig effect te creëren en
om het 'hangende' effect te laten
verdwijnen is de achterkant en
zijn de zijkanten strak opgeknipt
en de snelheid van het kapsel te
benadrukken.

Styling: Wassen, gel en rossen
met je handen, meer is er niet
voor nodig.
Of Marthijn het bevalt?
De eerste zondag na de metha-
morfose zag Mirjan Marthijn toe-
vallig. Hij zag er moe maar erg
tevreden u i t . .

Ervoor

JIM HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

B1 (0575)551215

Erna
foto's:Jim Heersink haarmode visagie: Guusta Bruggert
haarstylist. Mirjan van den Brink

'Altijd in voor verandering!'

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- gbs in bed atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

GELRE
presenteert haar lOe revue

'DUBBEL EN DWARS9

op 3O oktober
en 6 en 7 november a.s.

aanvang 19.45 uur
zaal open om 19.00 uur

Raats: liet Dorpscentrum
Voorverkoop aldaar

Leo Westerhof: Telefoon (057^55 12 08

ECHT SLAPEN DOE JE PAS
OP EEN NIEUWE MATRAS

interieuradviseur Rijksstraatweg 39

Warnsveld
de woonwinkel «n WanrneW Tel. (0575) 52 61 32

Complete haarverzorging bij u aan huis

Sylvia van Kesteren-Waenink
Spalstraat 51 • 7255 AB Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 30 66

Volgende week: Spaarfeest bij de Rabobank.
Gratis attenties voor spaarders.

Spaart u bij de Rabobank? Kunt u Het Spaarfeest duurt maar een

meteen een leuk cadeautje uitzoeken! week; dus zorg dat u er snel bij bent!

Keuze uit: zes cadeaus voor jongeren

of de fraaie Rabobank kalender 1999.

Helemaal gratis als u tijdens het

Spaarfeest komt sparen. Sparen doe je bij de Rabobank.
Daar kun je je geld zien groeien.

Rabobank



Pompoenen, sierpompoeiien en
kalebassen

Na maanden in de tuin gezwoegd te hebben, kon er enkele weken geleden door de families Kok en Hoeks een grote partij (groter
dan in voorgaande jaren) aan pompoenen (groot en klein), kalebassen en sierpompoenen geoogst worden. Diverse soorten pom-
poenen, kalebassen en natuurlijk courgettes zijn ook geschik^oor gebruik in de keuken. Bij de familie Kok aan d^terchemseweg
67 gaa t de verkoop nog de gehele dag door tot en met woeJ^mg 21 oktober. Er zijn ook nog diverse potten zelfg^fakt zóetzu ur
van courgettes en diverse jams te verkrijgen tegen een redelijke prijs. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor drie goede doe-
len, namelijk voor het "Kattendorp Harfsen " in Harfsen, voor de plaatselijke werkgroep "Poezenopvang" en voor "De Manege zon-
der drempels" in Bennekom, waar dwarslaesiepatiënten therapie krijgen door paardrijden. Hebt u belangstelling voor pompoe-
nen, sierpompoenen en kalebassen dan bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen aan de Barchemseweg 67in Ruurlo,
wan t door de grote voorraad is er zeker voor elk wa t wils.

Volleybal

Dames Dash 2 - AA stad Almelo
Zondag 10 oktober speelde het tweede
damesteam van Dash haar eerste thuis-
wedstrijd. Vandaag moest er gestreden
worden tegen de dames van AAstad-Al-
melo. Vorig jaar nog uitkomend in de
promotieklasse, dit jaar zochten de da-
mes het hoger op. Coach Gerrit limpers
van Dash beschikte vandaag over de vol-
ledige selectie van 10 mensen. Deze zou-
den alle ingezet worden, zou later blij-
ken. Met uitzondering van de geblesseer-
de Ellen Leunk. De eerste set walste Dash
over Almelo heen. Met veel service druk
en een goede aanval stond er al gauw
15-5 op het scorebord. In de tweede set
liet Dash het touw iets vierenr De
Almelose dames handhaafden hun trage
spel. Hierdoor werd Dash uit hun ritme
gehaald. Gerrit Limpers kon zich on-
danks deze terugval toch 3 sportieve wis-
sels veroorloven. De nieuwe opstelling
moest alles uit de kast halen om de winst
naar zich toe te trekken, dit resulteerde
in 15-8. De derde set boden de dames uit
Almelo nog weinig weerstand. In een
mum van tijd was de stand 15-2. Binnen
het uur waren de knikkers verdeeld en
kunnen beide partijen zich weer gaan
opmaken voor de volgende wedstrijd. De
Dash-dames spelen volgende week tegen
Longa 2 om twee uur in Lichtenvoorde.
Bij deze is iedereen van harte welkom
om de meiden van Dash te steunen en
aan te moedigen.

Uitslagen
Heren tweede klasse Dash 2 - DVO 2 3-0;
Heren derde klasse Dash 3 - DVO 4 2-2;
Heren derde klasse WSV 3 - Dash 4 2-2;
Dames derde div. DVO l - Dash l 1-3;
Dames derde div. Dash 2 - AA stad l 3-0;
Dames eerste klasse DVO 2 - Dash 3 1-3;
Dames tweede klasse WSV l - Dash 4 3-0;
Dames derde klasse Dash 5 - WSV 4 2-2;

Dames derde klasse Dash 6 - WSV 3 0-3;
Dames vierde klasse Dash 7 - Sparta 6 0-3;
Meisjes A Longa '59 A2 - Dash Al 0-3;
Meisjes B Dash BI - sv Harfsen BI 0-3;
Meisjes Cl Dash Cl - WSV Cl 1-3; Meisjes
C2 Dash C2 - BVC C2; Jongens C3 - WSV
C3 - Dash C3 2-2; Dames recr. Epse 2 -
Dash l; Heren recr. Dash l - Devolco 2 3-0.

Programma
Heren eerste klasse Dash l - sv Harfsen l;
Heren tweede klasse sv Harfsen 2 - Dash
2; Heren derde klasse RW Tornax - Dash
3; Heren derde klasse Dash 4 - Rivo 1;
Dames derde div. Dash l - Wevoc; Dames
derde div. Longa '59 2 - Dash 2; Dames
eerste klasse Dash 3 - VW l; Dames twee
de klasse Dash 4 - Rivo l; Dames derde
klasse Vios Beltrum - Dash 5; Dames der-
de klasse sv Harfsen - Dash 6; Dames vier-
de klasse Vios Beltrum 5 - Dash 7; Meisjes
A Dash Al - Halley Al; Meisjes B Vios
Beltrum BI - Dash BI; Meisjes Cl - KSV Cl
- Dash Cl; Meisjes C2 Rivo Cl - Dash C2;
Jongens C3 Dash C3 - Sparta C2; Dames
recr. Dash l - Heeten Sportief; Heren recr.
ABS l-Dash 1.

Eindelijk loon naar werken.
Dash wint eerste wedstrijd na anderhalf
jaar.

Eindelijk was het dan zo ver afgelopen
zaterdag, 's Avonds om 18.48 uur tien
meiden geheel uit hun dak in de Henge
lose sporthal De Kamp. Een tribune met
ongeveer 50% uitbundige supporters en
de andere helft opvallend stil. Het ver-
schil tussen het Dash publiek en dat van
DVO.
Het eerste Vordense damesteam had zo-
juist van het plaatselijke DVO gewonnen.
Na een ongemeen spannende strijd in
een heuse derbysfeer. "Ongemeen span-
nend" is eigenlijk enigszins misplaatst,
daar de eerste en tweede set duidelijk
voor Dash waren. Min of meer een 'walk
over' (6-15 en 4-15 in respectievelijk 20 en

18 minuten). De Vordense vrouwen trok-
ken duidelijk gespannen, maar tot in de
tenen gemotiveerd ten strijde. Van top
tot teen gemotiveerd door de coach
aan Hengelose zijde Johan Tazelaar.
"Johan heeft mijn meiden deze week
ontzettend scherp gemaakt," aldus Louis
Bosman, coach van Dash. "Hij schreef in
twee kranten en in het Infobulletin dat
tegen Dash de eesrte winst zou worden
geboekt en, om mijn speelsters nog meer
te prikkelen, vertelde hij er en passant
nog bij dat DVO technisch verder ontwik-
keld is dan Dash. Beter kan je team toch
niet op scherp gezet worden? We hebben
ze de eerste twee sets dan ook overklast
met een koekje van eigen deeg; service
druk en met technisch beter spel, zowel
in de verdediging als in de spelverdeling.
De verdeling bij Dash (Debby Leferink)
was duidelijk minder voorspelbaar dan
bij DVO (Jorine Maresch). Voeg daarbij
een bijna niet te stoppen Mirjam Boel
(middenaanval) en een hard en scherp
serverende Joyce Wentink (voormalig
DVO speelster) en de eerste set zit in de
knip. Joyce sloeg de set uit met een als
een granaat inslaande ace waar Kray-
check rode oortjes van zou hebben ge-
kregen. Tijdens de tweede rondgang da-
verde Dash door; DVO moest het ant-
woord schuldig blijven. Het werd zelfs
een beschamende 4-15, waarbij Debby,
zelf goed voor vijf servicepunten op rij,
haar aanvalsters naar hartelust kon be-
dienen. Mirjam Boel en Gracia Rouwen
kregen hierbij, goed scorend, het leeu-
wendeel van de set ups voor hun kiezen.
Het talrijk aanwezige Vordense publiek
raakte uitzinnig en voerde hun team
luidkeels aan. Een stunt hing in de lucht;
pas 38 minuten en al een klinkende 0-2
voorsprong.
Echter de derde set gaf een ommekeer.
Dash had veel energie gebruikt en nam
wat gas terug. DVO profiteerde hier gre-
tig van en pakte de ruimte die het kreeg.
De ploegen hielden elkaar nu in even-

wicht tot halfweg de derde set. Toen wist
DVO zelfs uit te lopen tot 13-9, Dash
knokte zich middels de voor Joyce Wen-
tink ingevallen Alieke Dalhuisen terug
naar 13-12, DVO maakte er 14-12 van,
Dash komt terug tot 14-14, waarna DVO
er door twee persoonlijke fouten aan
Dash zijde 16-14 van maakt.

De vierde set bezorgt de Vordensen
hoofdbrekens. Via 0-1 en 4-4 loopt DVO
uit naar 10-4. Bosman had inmiddels bij
een stand van 7-4 Alieke Dalhuisen inge-
bracht voor de vermoeide Mirjam Boel,
die, door haar fantastische spel, niet
door Debby gespaard was. Maar dus pas
bij 10-4 kon Dash side out spelen, nadat
de Vordense coach tijdens zijn tweede ti-
me out enige krachttermen had gebruikt
om zijn team weer bij de les te krijgen.

Debby Leferink komt bij deze stand aan
service, hetgeen betekent dat Mirjam
Boel, Anoek Dalhuisen en Hanneke Mal-
jers het net bemannen met Joyce Wen-
tink en Gracia Rouwen in de verdediging
naast Debby in de verdediging. Dash be
gint in deze rotatie weer ouderwets te
draaien; Debby serveert haar team in één
service beurt naar 10-13. DVO komt op 11-
13. Bij deze stand krijgt de geblesseerde
arm van Anoek Dalhuisen even rust;
jeugdspeelster Regina Leferink neemt de
service voor haar rekening en brengt 11-
14 op het scorebord. Maar DVO geeft zich
niet gewonnen. De Hengelosen komen
via 12-14 op 13-14 en even later zelfs op
15-14. De spanning in De Kamp is te snij-
den. Bosman brengt tweede spelverdeel-
ster en assistent coach Nicole Scharren-
berg op de service in voor Joyce Wentink.
Het Vordense team sprokkelt op deze ser-
vice beurt door koelbloedig optreden de
laatste drie punten bij elkaar (15-17) en
pakt zo ook de volle drie wedstrijdpun-
ten.

Felicitaties vielen het team aan alle kan-
ten ten deel. Eindelijk was daar dan de zo
lang bevochten zege. Sinds eind april
1997 is deze groep bij elkaar, ofwel an-
derhalfjaar trainen en verliezen in com-
petitieverband. De winnen-gevoel was er
alleen in oefenwedstrijden en toernooi-
en (er werd al vier keer gewonnen van
DVO), maar dan nu ook in een competi-
tiewedstrijd. Dit smaakt naar meer.

Wereldwinkel geeft
medewerkers
introductiebeurs
Het is nog geen jaar geleden dat de
Wereldwinkel verhuisde van de markt
naar het winkelpand aan de Raadhuis-
straat. Die verhuizing vond, om precies
te zijn, plaats op vrijdag 13 februari dit
jaar. Dat dit geen ongeluk hoeft te bren-
gen is wel gebleken. Het assortiment is
behoorlijk uitgebreid evenals het aantal
medewerkers. Zij krijgen op 19 oktober
een introductiecursus voor wereldwin-
kelmedewerkers aangeboden.
Blijkbaar trok de winkel veel mensen
aan. Zowel kopers als medewerkers. En
zo is de groep die uitsluitend uit vrijwil-
ligers bestaat uitgegroeid tot 43 mede-
werkers! Al deze mensen moeten thuisra-
ken in het wereldwinkelwerk. Er vindt
begeleiding plaats door ervaren mede-
werkers, er zijn veel naslagwerken en er
zijn twee maandbladen die het belang-
rijkste laatste nieuws en achtergrondin-
formatie geven. De Wereldwinkel acht
het zeer belangrijk dat de klant goed ge-
holpen wordt en dat de medewerkers
een goede kennis hebben van de alterna-
tieve handel. Alle nieuwe medewerkers
krijgen daarom ook nog op kosten van de
Wereldwinkel een cursus aangeboden
die op 19 oktober in Vorden gegeven
wordt door de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels.
Hierbij komt onder andere aan de orde
wat het verschil is tussen de reguliere en
de alternatieve handel. De geschieenis
van de Wereldwinkel en de plaats hier-
van in de alternatieve handel. Ook het
contact met de klant krijgt ruime aan-
dacht. We hopen dat dit zal leiden tot
een nog betere dienstverlening.



Haute Cuisine?

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

collectie keukens &
professioneel advies!

W l SS N K - D l i G R O

imabo
EEN DYNAMISCHE GROEP

IN BOUWMATERIALEN

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:

ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00
gouden gids

HCI BETONINDUSTRIE

IS EEN DYNAMISCH EN

SNEL EXPANDEREND

BEDRIJF,

GESPECIALISEERD

IN DE PRODUCTIE VAN

BETONELEMENTEN

VOOR DE

WONINGBOUW,

UTILITEITSBOUW

EN VOOR DE

AGRARISCHE SECTOR.

OPEN DAG
voor mensen die kanse. zien in de

betonindustrie van de HCI.

Momenteel is er plaats voor personeel
in de fabriek:
- timmerlieden

- stalen mallenmakers
- reparateurs

- productiemensen

- kwaliteitscontroleurs
- meewerkende voorlieden
- productieleider
- vlechters

En op kantoor:
- tekenaar/werkvoorbereider
- werkvoorbereider

Meewegende factoren bij betreffende functies zijn:
- ervaring

- opleiding (L.T.S. t/m H.T.S. bouw)

- karaktereigenschappen

Wie geïnteresseerd is stellen wij in de gelegenheid nader kennis te maken met ons
bedrijf. Zaterdag 17 oktober 1998 tussen 9.00 en 15.00 uur kunt u ons bedrijf komen

bezichtigen en er is volop gelegenheid uw carrière-mogelijkheden door te spreken.

Om e.e.a. goed te laten verlopen verzoeken wij u vooraf telefonisch contact op te
nemen met mevr. l. Middelman, telefoon (0575) 46 81 81.

Vanzelfsprekend kunt u ook schriftelijk solliciteren. Uw schriftelijke sollicitatie kunt
u sturen aan:

HCI Betonindustrie BV, t.a.v. Afd. Personeelszaken
Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

Betonindustrie • HCI
HCI Betonindustrie BV, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81

Landelijke afslankorganisatie

'Beheer Slank-Klup'
zoekt met spoed een

GEMOTIVEERDE
LEIDSTER
voor een bestaande groep

Bent u geïnteresseerd
en heeft u zin in deze free-lance baan?

Bel dan met Joke Kragt
Telefoon (0547) 29 20 65

PVC-AFVOERBUIZEN

110x3,2 mm P*r metflf

'
125x3,2 mm f J per meter

Volta pokk«tt«n op oonvroog.

Een compleet assortiment
hulpstukken uit voorraad leverbaar.

Ptljun lijn ud. ITW Franco vanaf l 300, «»cl ITW.

'00' BORCULO (Gld.)
Wildkamp tel. 0545-272795
•••••••••••••••••••••••••••••o

Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Telefoon (0314) 68 13 78 -VORDEN

De beste kwaliteit,
zeer goede service,
messcherpe prijzen

V.O.F, klompenfabriek

Annex Museum

Uilenesterstraat 10a • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 30 30 b.g.g. (0575) 46 25 48

ledere vrijdag tot 14.30 uur gesloten. Verder alle
dagen open en ook 's avonds uw leverancier voor
alle soorten en merken

• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed

• klompschoenen
• laarzen al vanaf f 13,98
• werkschoenen
• werkkleding

't Past als bast

Kom, kijk en overtuig uzelf. Goede koop en niet duur.
U bent van harte welkom



Squash Vorden in nieuwe outfit

De autoverzekering van Univé wordt
een stuk aantrekkelijker. Automobi-
listen die bij Univé verzekerd zijn,
kunnen er binnenkort flink op voor-
uit gaan.

Dit is te danken aan een verbetering van
de bonus/malustabel ('no claimkorting')
van Univé. De wijziging geldt voor alle
personenautoverzekeringen, dus ook
voor kampeerauto's en oldtimers. Het
maakt niet uit of automobilisten een
WA, een WA-extra of een all-riscverzeke
ring hebben.
De aanpassing van de bonus/malustabel
is per l september van kracht voor nieu-
we verzekeringen en vanaf l oktober per
vervaldatum voor lopende verzekerin-
gen. Voor verzekerden met O tot 8 scha-
devrije jaren wordt de brutopremie 5 tot
10 procent goedkoper. Tevens wordt de
maximale korting twee jaar eerder be-
reikt en de bonusbescherming verbeterd.

De heer JJ. Rensink van de Onderlinge
Verzekerings Maatschappij Univé Gelre
meent dat de verbetering van de bo-
nus/malustabel nogal wat voordelen
biedt. "Voor verzekerden die nog in de

opbouw van hun bonus/maluskorting
zitten, kan de premiedaling behoorlijk
oplopen als zij schadevrij blijven rijden.
We bieden daarnaast ook een betere bo-
nusbescherming. Concreet betekent dit
dat nu bij meer verzekerden een onge-
lukje niet direct tot een verlies van de
korting leidt. In feite belonen we netjes
rijden nu extra. Het voordeel kan oplo-
pen van enkele tientjes tot enkele hon-
derden guldens per jaar."

ZONDER WINSTOOGMERK
De heer Rensink: "Univé is een coöpera-
tieve verzekeraar die zonder winstoog-
merk werkt. Daardoor profiteren onze le-
den/verzekerden mee van gunstige resul-
taten. Op basis van goede resultaten vo-
rig jaar is de all risc-premie eerder al ver-
laagd. Ook voor dit jaar worden goede re
sultaten verwacht. De verbetering van de
bonus/malustabel past in dat beleid."

Belangstellenden kunnen voor meer in-
formatie contact opnemen met Univé
Gelre, kantoor Ruurlo, Stationsstraat 12,
telefoon (0573) 451635 of met kantoor Lo-
chem, Eekmolenweg 10 , telefoon (0573)
298100.

Schotse musici en Engelse
ruiters slaan drie dagen tenten
op bij Huis De Voorst

The British Highland Events is een
Schots en Engels festijn dat van 16
t/m 18 oktober Huis De Voorst in Eef-
de verandert in een kasteel uit de
Schotse Hooglanden. De opening
door de Britse ambassade op vrijdag
16 oktober geeft het event een offi-
cieel tintje.

In geuren en kleuren kunnen bezoekers
het Engelse en Schotse leven tot zich ne-
men. Whisky, zalm en marmelade proe-
ven, onvervalste Schotse wollen kleding
passen, optredens van doedelzakspelers
en dansers meemaken en originele
Schotse producten op de kop tikken.
Op de velden rondom Huis De Voorst de-
monstreren paarden, ruiters en jacht-
honden in een slipjacht het opjagen van
een prooi. Een rustiger ritje met Shet-
landpony's is er voor kinderen uitgezet.

SCHOTLAND IN DE LIFT
Schotland zit in de lift. Geen wonder dat
de vraag naar Schotse producten toe-
neemt. Met het organiseren van The Bri-
tish Highland Event komt HWE Evene-
menten aan deze belangstelling tege-
moet. De geselecteerde artiesten, bands
en producten hebben behalve hun Britse
oorsprong nog een ding gemeen: een ge
garandeerd hoge kwaliteit. Hiermee on-
derscheidt The British Highland Event
zich nadrukkelijk van standaardbeurzen
over het buitenleven.

DIVERSE ATTRACTIES
De Clan Albanach Kiltmakers maakt
Schotse kleding op maat. Liefhebbers
kunnen zelf tweed, wol en tartan (Schot-
se ruit) uitzoeken, de kiltmaker doet de
rest. Daarnaast vertoont een aantal
standhouders ook pasklare Engelse en
Schotse kleding.
Een zwaarddans of een Highland Fling
waarbij de danser een edelhert uitbeeldt;
de Royal Scottish Country Dance Society
(RSCD) is de absolute top. De 75-jarige
vereniging is dé autoriteit op het gebied
van folkloristische Schotse dansen. RSCD
treedt verschillende malen op.
Om de achttien doedelzakspelers van de
Queens Ferry Band kan niemand heen.
Hun muzikale show weerspiegelt een ou-
de en luisterrijke Schotse traditie.
De Dronter Pipe Band is ook van de par-
tij. De voorliefde voor de doedelzak heeft
de vijftien Nederlandse handleden een
aantal internationale successen opgele-
verd. Tot in Schotland toe.

WHISKY PROEVEN
Dat een single malt whisky het lekkerste
valt te genieten met vrienden in een aan-
stekelijke ambiance is slechts een van de
'geboden' van de Scotch Single Malt
Whisky Society. De voorlichting staat
voorop.
The British Highland Event is van vrijdag
16 tot en met zondag 18 oktober geo-
pend. Huis De Voorst is gelegen aan de
Binnenweg in Eefde.

Woensdag 7 oktober won Squash Vorden
haar derde wedstrijd in de bondscompe
titie. De kampioen van vorig jaar is we-
derom favoriet voor de titel. In de eerste
wedstrijd op 23 september, werd gewon-
nen van Ede (4-1), de meest gevaarlijke te
genstander. De week erop tegen Rozen-
daal werd de volle winst gepakt (5-0). En
afgelopen woensdag tegen Kampong
Utrecht werd weer gewonnen met 4-1. De
race om het kampioenschap wordt ge
leid door Squash Vorden. Alhoewel het
team nog niet fit is, de kopman Martin
Boonders en Urby Duin waren tot aan de
eerste wedstrijd geblesseerd, spelen ze
goed. Maar het seizoen duurt lang dus

zal Vorden de eerste helft van het seizoen
zoveel mogelijk punten proberen te pak-
ken.
Het publiek kon woensdag in ieder geval
het team zien spelen in een totaal nieu-
we outfit. De nieuwe sponsor, Trade Way
uit Borculo, heeft het eerste heren team
in een nieuw tenue gestoken. De tegen-
standers, verblind door de fraaie outfit,
werden geveegd door Joost Ernst (3-0), Ur-
by Duin (3-0) en Martin Boonders (3-0).
Fernando Smit verloor nipt met 1-3. Vol-
gende week is er rust en dat komt goed
uit vanwege de trainingsachterstand van
de spelers. De week daarop moet aange
treden worden tegen Harderwijk.

Record Mode ïn Zutphen is al van oudsher het bekende adres voor engelse
en Oostenrijkse herenkleding. Tevens zijn wij gespecialiseerd in wax-kleding.

Enthousiaste
parttime verkoopster

met interesse voor outdoorkleding.

Wij zoeken op korte termijn een
enthousiaste parttime verkoopster met
interesse voor outdoorkleding. Ben je
ouder dan 20 jaar en kun je op een
prettige manier met mensen omgaan
schrijf of bel dan naar Record Mode.

Wij hebben een parttime job van ca. 12
uur vast in de week, waarvan de mees-
te uren op de vrijdag en zaterdag val-
len. Schriftelijke reacties zenden aan
Record Mode, t.a.v. dhr. G. Schut,
Beukerstraat 97, 7201 LC Zutphen. Of
bel telefoon (0575) 512124.



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

GXAHTS
WHISKY

70CL VAM 2595
VOOK 2295
- 10KOCKS

Aanbiedingen geldig tot en met 24 oktober 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

Verkoop
Unicefartikelen
Vanaf maandag 19 oktober start de ver-
koop van Unicefartikelen, zoals kerst-
kaarten, agenda's, kalenders, correspon-
dentiemappen enz. De opbrengst hier-
van gaat naar projekten, die met kinde-
ren in nood in de hele wereld te maken
hebben. Kinderen, die door oorlog, hon-
ger, ziekte, gebrek aan voorzieningen (zo-
als schoon water, onderwijs, gezond-
heidszorg) heel veel te kort komen.
Mevr. A. van Burk, Beatrixlaan 14, tel.
551732 verkoopt bovengenoemde artike-
len bij haar aan huis, waar een aardige
collectie te zien is.
Belangstellenden kunnen langskomen,
opbellen of (bij afwezigheid) een bestel-
ling in de bus doen. U bent hartelijk wel-
kom.

Orgaandonatie
Tijdens de bijeenkomst van de afdeling
Vorden van de Plattelandsvrouwen,
woensdagavond 14 oktober in "De
Herberg", zal mevrouw MJ.H. van der
List- Bos de dames uit eigen ervaring ver-
tellen wat orgaantransplantatie in ons
leven kan betekenen.

Ernst Daniël Smid
treedt op
voor de Zonnebloem
Op zaterdagmiddag 17 oktober organi-
seert de regionale Zonnebloemafdeling
IJsselstreek een ontspanningsmiddag
voor ouderen en voor mensen met een
handicap. Het gebeuren vindt plaats in
de Hanzehof te Zutphen.
Er is een theatershow te zien onder de ti-
tel 'Applaus, applaus' waarin o.a. optre-
den Ernst Daniël Smid, Lucy de Lange en
Frank Wilson. De middag is bedoeld vopr
mensen uit Zutphen, de gemeenten
Steenderen, Warnsveld, Hengelo en Vor-
den.
Kaarten zijn inclusief koffie en een con-
sumptie en zijn telefonisch te bestellen
na 18.00 uur bij Diny van den Beukei, tel.
520523.

Jan-Jaap huurt,
n van *\n carrière,

„iet veel ge***- hullrtiute

om te huren.

met veel

e



Nieuw huismerk banden Flamingo

135-80-13 f73,-
145-80-13 174,-
155-80-13 f74,-
155-70-13 f88,-
175-70-13 f90,-
175-65-14 f116,-
185-65-14 f120,-
185-60-14 f114,-

andere maten/prijzen op aanvraag

Week aanbieding:
185-60-14 Continental Eco Contact
nu geen f 141,- maar

ANDEN
Burg. Galleestraat 67b, Vorden

Telefoon (0575) 55 36 56
" Fax (0575) 55 26 82

f 134.-

Het adres voor
banden, velgen,
schokdempers,
accu's, uitlaten,
trekhaken en
verlag ingssets
voor uw auto

Tonny Jurriëris
[]>< AUTOSCHADE

^HEBSTELBEDRIJF

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

v.o.f.

_^_ s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

G E E F A S T M A P A T I Ë N T E N
M E E R L U C H T

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

Agrarische
medewerkers (m/v)

Voor verschillende landbouwbedrijven in de
Achterhoek zoeken wij gemotiveerde, agrarisch mede-
werkers. Het betreft alle voorkomende werkzaamheden
op melkvee-, varkens- en legkippenbedrijven. Onze
gedachte gaat vooral uit naar schoolverlaters, scholieren
of mensen in het leerlingstelsel. Uiteraard kunnen ook
ervaren medewerkers reageren. Je kunt full- of parttime
aan de slag. De beloning is volgens de CAO Landbouw.
De beschikking over eigen vervoer is vereist.

Heb je interesse, neem dan bij voorkeur tussen 8.00 en
9.00 uur of tussen 16.30 en 19.00 uur contact op

met René Pot (Oost-Gelderland) of Gerrit
Weenk (Midden-Gelderland), 0900-9896.

arische
Bedrijf sverzorging
oost-Nederland

5505*
STEUNPUNT VOOR l.6 MILJOEN NEDERLANDERS

Automobilisten opgelet:

Univé komt u tegemoet met een
extra voordelige autoverzekering!

Dit voorjaar verlaagde Univé al de premies

J van de All-Risks-autoverzekering. EflBp-

vallend initiatief. Nu komt Univé autorijdend Nederland opnieuw

tegemoet! Met een vernieuwde, zeer gunstige bonus-malus-

regeling voor alle Univé-autoverzekeringen. Een

regeling waarbij u sneller de maximale korting

van 70% bereikt en uw opgebouwde korting

bovendien minder snel verliest. Dat kan u heel

wat geld schelen! Vraag vandaag nog een

offerte aan met de coupon.

Gratis offerte
Ik wil graag een Univé-personenautoverzekering afsluiten.
Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis van de onderstaande gegevens.

Naam: ... m/v

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: ...

Merk auto: Type: Uitvoering:

Bouwjaar: Gewicht: Kenteken:

Oorspronkelijke cataloguswaarde: ƒ incl./excl. BTW

Bedrag te verzekeren accessoires: ƒ incl./excl. BTW

Aantal jaren schadevrij: Aantal km/jaar:

O LPG O Diesel

Geboortedatum regelmatige bestuurder:

Postcode regelmatige bestuurder:

U ontvangt een offerte op basis van privé-gebruik.

U kunt deze bon ongefrankeerd versturen naar: Univé Gelre,

antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurto.

VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

De pluspunten op een rij
'

Sneller naar de maximale no-claimkorting

Eerder bescherming van uw no-claimkorting

Gratis ongevallenhulp

Bel Univé Direct tel. (0592) 37 22 22 en u bent

meteen verzekerd

Pakketkorting als u meerdere verzekeringen

bij Univé afsluit (Premie Voordeel Plan)

tJ Verlaagde All-Risks-premies

QLl Gratis hulp bij pech in het buitenland

OU Bouwjaarkorting tot 20%

tJ Nieuwwaarde-uitkering bij total loss in het eerste jaar

Univé Gelre
Stationsstraat 12 Eekmolenweg 10
7261 AD Ruurlo 7241 CM Lochem

Tel. (0573) 45 16 35 Tel. (0573) 29 81 00

oogstrelend

Konstante kwaliteit

leveren is niet

iedereen gegeven.

Door geavanceer-

de apparatuur en

gekwalificeerde

vakmensen wordt

niets meer aan het

toeval overgelaten.

Oogstrelend druk-

werk is daarvan

het resultaat in het

besef dat wij

voorop willen

blijven lopen voor

de kwaliteit van

uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw

partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30. 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL (0575) 551010
FAX (0575)551086

BBS 554040 - ISDN 551329
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

FILIAAL ZUTPHEN

WEVO-DRLK
TELEFOON 0575 5123O6

FAX 545492
NIEUWSTAD 20

7201 NK ZUTPHEN
POSTBUS 19 7200 AA

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS

STUDIO MOL:
ONTWERPEN, DRUKWERK
EN WEEKBLAD CONTACT

TELEFOON/FAX:
0573451286

BARCHEMSEWEG 7
7281 DA RUURLO



GIRO 68 68 Deze advertentie wordt gratis aangeboden door
Drukkerij Weevers BV, Vorden
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Nationaal Open Huis
bij Slank-Klup
Fit en gezond in het leven staan is de aan-
houdende trend voor de komende jaren.
Afslanken, of veel liever, op streefgewicht
komen en blijven hoort daarbij. Immers
wie er gezond uitziet voelt zich ook lek-
ker. Slank-Klup is één van de grootste af-
slankorganisaties van Nederland.
Om meer mensen kennis te laten maken
met de prettige sfeer en de plezierige
werkwijze van Slank-Klub, wordt een Na-
tionaal Open Huis georganiseerd. Van
maandag 2 tot en met vrijdag 6 novem-
ber staan de deuren van alle locale Slank-
Klups wagenwijd open.
Bij Slank-Klup zijn ruim 250 leiders ac-
tief die meer dan 350 clubs begeleiden.
Elke club heeft zijn eigen clubavond. Tij-
dens die clubavonden kunnen geïnteres-
seerden een kijkje komen nemen. Zo
krijgen bezoekers een goede indruk van
hoe het er bij Slank-Klup aan toe gaat.
Géén tabellen maar voorlichting en zeer
praktische recepten vormen de belang-
rijkste elementen. Bovendien komt er
wekelijks een interessant onderwerp aan
de orde op het gebied van gezond eten en
leven. De leiders van Slank-Klup verzor-
gen de informatie terwijl de leden erva-
ringen uitwisselen.
Ruim 5.500 leden van Slank-Klup hou-
den zich actief bezig met een goed en ge
zond figuur. Wie graag eens kennis komt
maken, is van harte welkom bij het Open
Huis van Slank-Klup. Elke bezoeker kan
rekenen op een praktisch 1000-calorieën
weekmenu.
Info: Els Dijs, (0314) 360605 of in Vorden
op donderdagavond in het Dorpscen-
trum.

Wild eten in de Achterhoek: drie maanden lang culinair feest

Van reerug tot hazenbout
In Ruurlo is bij restaurant Avenarius
de actie 'Wild eten in de Achterhoek*
officieel geopend. Dertig restaurant-
houders, verschillende sponsors en
de Streek-VW Achterhoek waren aan-
wezig bij de presentatie.
Voorzitter van de Streek-VW Achter-
hoek, burgemeester J. de Groot van
Ruurlo, blies de actie officieel open.
Hij gebruikte hiervoor geheel in stijl
een jachthoorn. Vanaf half oktober
tot eind december rekenen dertig
wildrestaurants in de Achterhoek op
wild-gasten.

Bij de restaurants staat culinair genieten
voorop. Wat dacht u van wilde eenden-
borst met gedroogde pruimen en rum-
saus, carpaccio van fazant met vijgen-
compote of parfait van fazant en eenden-
lever? Of huisgemaakte wildpate met
pruimen en Armagnac of geauteerde
kwartel op een bedje van appelsalade?
Kom en ontdek de culinaire geneugten
van dit voor menigeen onbekende deel
van Nederland. Streek-VW Achterhoek
en de deelnemende restaurants heten u
van harte welkom.

Extra aanbevolen wordt de door alle res-
taurants gezamenlijk gekozen wild-wijn.
Dit jaar is gekozen voor de Rioja Hereni-
cia Remondo Reserva 1992. Die staat bij
alle bedrijven voor hetzelfde bedrag op
de kaart. De combinatie van deze wijn
met één van de wildspecialiteiten uit de
keukens van de aan de actie deelnemen-

Samen
onder één paraplu!

Pinot-sfijters (65) en Gulle Botteliers (130) werken sinds kort samen.

Binnenkort zullen zij samen onder de Bottelier-oaraplu hun activiteiten

communiceren. Voor u verandert er niets. Het word^Palleen maar leuker op.

Uw vertrouwde slijter-wijnhandelaar blijft wie en waar hij is, alleen H hij te

herkennen aan de Bottelier uitstraling.

Om deze samenwerking te vieren ontvangt u bij aankoop van

6 flessen Domaine de la Cigalière een prachtige paraplu! Altijd

makkelijk tijdens de vochtige perioden. Bovendien maakt u kans op een

van de honderd drankencheques! Vraag het uw slij... eh, Bottelier!

Domaine de la Cigalière is een prachtige volle rode wijn uit de

Costières de NTmes.

GRATB
DOMAINE DE LA CIGALIÈRE fö<f>\ PARAPLU
Rouge A.C. Costières de NTmes «ftkoojmn6 flessen 0c

Olifant jonge graanjenever

Sonnema berenburg l L.

Pedro Domecq sherry medium dry/

pale dry o,7S i

Hooghoudt appel i L _......

Royal Oporto ruby / tawny 11

l Teachers scotch whisky i L

i Kalmoes boerenbitter i L

i Bacardi Blanca rum oj L

l De Kuyper vieux i L

ITiaMaria 0.7 L.™

36,9$

21,95

23*
22,"
29,*

Deze aanbieding h geldig t/m 24 oktober 1998. Prijzen zijn af haalprijzen.

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

Tel. (0575) 5513 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

de restaurants zal voor iedere liefhebber
van eten en drinken een waar genoegen
zijn.

ARRANGEMENTEN
Veel hotels hebben al dan niet in samen-
werking met restaurants een- of meer-
daagse arrangementen uitgebracht. De
arrangementen variëren van gratis over-
nachten na het diner tot 'Hap-stappen'
(hapjes en drankjes in verschillende ho
reca-gelegenheden) of een combinatie
van vier- en zesgangendiners met een of

meer overnachtingen in een luxe hotel-
kamer. Maar er zijn ook interessante dag-
tochten met een wandeltocht onder lei-
ding van een boswachter, een sagensafa-
ri of kasteelbezoek in combinatie met
een lunch of diner.

Alle informatie over 'Wild eten in de
Achterhoek' is vermeld in de gratis wild-
brochure. Deze is verkrijgbaar bij de gro-
tere VW's in ons land en bij Streek-VW
Achterhoek, postbus 4106, 7200 BC Zut-
phen, tel. (0575) 519355.

Te koop:

MOOIE
KALEBASSEN EN
POMPOENEN

± 100 variëteiten
zeer exclusief.

Verkoop alleen op
zaterdag

BOOMKWLiKHRIJBN

M.G.SPIEGELENBERGB.
Oude Zutphenseweg Sa, Vorde
Tel. (0575) 55 14 64/Autotel. (
54323046 - Fax (0575) 55 11 05
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Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Schaatsruilbeurs
Demonstraties schaatsenslijpen

van 17 t/m 31 oktober
en

Presentatie
Achterhoekse Schaatsploeg

zaterdag 24 oktober om 10.0 uur

bij

Zutphenseweg 8
Vorden

Tel. (0575) 55 42 28

.2 /etter
lady

O
U

d)
5
o Najaars
2 folder

gezien?

lommers

L I N G E R I E

Vorden
Zutphenseweg 29

| Winterswijk
Mistcrstraat 76

Doetinchem

§ Dr Hubcr Noodtstraat 14

ONSTENK
Rieten Doken

lekink 10
7255 XR
Hengelo (G ld.)

Telefoon
(0575) 46 33 67

Voor

• onderhoud
• renovatie

Tevens vervaardigen
en repareren wij uw
hooiberg, volière, etc.

Wilt u voor de winter uw
rieten dak nazien en/of
repareren?
Of wilt u mos verwijderen?
Bel vrijblijvend voor een
offerte of afspraak
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