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"Geen slagvaardig bestuurlijk management":

Rapport KPMG kritisch over
functioneren college B & W

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

De gemeente Vorden beschikt niet
over een slagvaardig bestuurlijk
management. Tot deze conclusie
komt het bureau KPMG Manage-
ment Consulting uit Maarssen in
het Rapport "Vorden weerspiegeld".
De afgelopen maanden is dit bu-
reau bezig geweest met een onder-
zoek naar de sterke en zwakke kan-
ten van de gemeente Vorden. In ge-
sprekken met de vier fractievoorzit-
ters viel het de onderzoekers van
KPMG op dat er met name kritische
opmerkingen werden geplaatst als
het gaat om de bestuurlijke coördi-
natie binnen het college. "B en W
komen volgens velen niet altijd als
een eenheid over", zo valt in het rap-
port te lezen. "Er zijn in het verle-
den diverse minderheidsstandpun-
ten bij B & W-besluiten geweest. De
indruk bestaat dan .ook bij enkele
fractievoorzitters dat in B & W-ver-
gaderingen soms meer de nadruk
ligt op het verdedigen van stand-
punten dan op het bereiken van
consensus".

Toch moeten volgens het rapport de
verschillende fracties ook enigszins de
hand in eigen boezem steken. Uit ge-
sprekken blijkt dat de raad regelmatig
afwijkt van eenmaal door haar vastge-
steld beleid. Dit is vooral op het gebied
van ruimtelijke ordening het geval.

Volgens diverse gemeenteraadsleden
spelen daarbij deelbelangen vaak een
belangrijke rol. Met name de agrari-
sche belangen domineren volgens ve-
len de politieke afwegingen. Dit gaat
volgens sommigen ten koste van ande-
re beleidsdoelstellingen als natuur en
recreatie. Raadsleden worden veelvul-
dig benaderd door burgers met speci-
fieke belangen. In de gesprekken die
KPMG had, werden verschillende op-
vattingen geuit over de wijze waarop
een raadslid hiermee om zou moeten
gaan. Enkele fracties waren van oor-
deel dat raadsleden zoveel mogelijk af-
stand moeten bewaren van specifieke
belangen en met name een visie op het
algemeen belang moeten verwoorden.

Vanuit andere fracties werd de opvat-
ting gehoord dat politiek in een ge-
meente als Vorden vooral bestaat uit
specifieke deelbelangen en dat je als
raadslid er dan ook niet of nauwelijks
aan ontkomt om van tijd tot tijd speci-
fieke belangen te bepleiten. Aan de
hand van de gesprekken die zijn ge-
voerd met de vier politieke fracties be-
oordeelt KPMG de rolvervulling van de
gemeente Vorden als beslisser als rela-
tief zwak.

De ambtelijke organisatie komt er in
het rapport "Vorden weerspiegeld" veel
beter van af. Met name de wijze waar-
op de verschillende afdelingen zijn op-
gezet en worden geleid, wordt door
KPMG als een sterk punt gezien.
Gemeenten in Nederland die qua om-
vang te vergelijken zijn met Vorden,

werken volgens KPMG vaak met een
aantal afdelingen op een secretarie en
een dienst gemeentewerken. Vorden
heeft wat dat betreft de zaken heel an-
ders aangelat door taken die met el-
kaar te maSw hebben rechtstreeks on-
der te brengen in sectoren. Volgens de
onderzoekers van KPMG zijn de struc-
tuur en de aansturing sterk ontwik-
keld. "Wij troffen in Vorden een orga-
nisatie aan djc qua vormgeving en aan-
sturing ve^Jijkbaar is met datgene
wat wij bij gemeenten van een omvang
vanaf circa 15.000 inwoners aantref-
fen. De organisatie heeft in de afgelo-
pen jaren een belangrijke modernise-
ringsslag doorgemaakt. De gemeente-
secretaris vervult bij deze modernise-
ringsslag een belangrijke rol. Hij heeft
als eindverantwoordelijke ambtenaar
een sterk sturende en kwaliteitsbewa-
kende rol in de organisatie", aldus het
rapport. Verder is Vorden vooral sterk
wat betreft het betrekken van burgers,
bedrijven en instellingen bij het ge-
meentelijke beleid, het ondersteunen
van particulier initiatief en het om-
gaan met burgers op het gemeente-
huis. Ook de financiële positie van de
gemeente Vorden wordt als gunstig ge-
zien.

De vier politieke fracties krijgen tot 3
oktober de gelegenheid om te reageren
op het rapport van KPMG. Aan de hand
van ingeleverde vragen en aandachts-
punten zal het college van B en W stel-
lingen formuleren waarover in een
openbare raadsvergadering gediscus-
sieerd zal worden. Deze vergadering
heeft plaats op 18 november. Aan de
hand van de uitkomsten van de discus-
sie zullen burgemeester en wethou-
ders een beleidsvoornemen formule-
ren en dit in de vorm van een een
raadsvoorstel aan de gemeenteraad
voorleggen. Dit zal waarschijnlijk in fe-
bruari of maart 1998 gebeuren.

Tijdens een persconferentie op maan-
dag 13 oktober wilde burgemeester
EJ.C. Kamerling niet reageren op het
rapport "Vorden weerspiegeld". "Wij
willen de discussie van 18 november zo
weinig mogelijk beïnvloeden door niet
van te voren op het rapport te gaan re-
ageren. De raad is nu aan zet", aldus de
heer Kamerling. De burgemeester wil-
de wel kwijt dat het af en toe goed is
om jezelf eens een spiegel voor te hou-
den.

Hervormde Gemeente
Zondag 19 oktober - Bediening vun de Heilige Doop.
10.00 uur Ds. H. Westerink

Hervormde kerk Wichmond
Zondcig 19 oktober 10.00 uur ds. C. Bochanen -
Maasbracht.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 19 oktober 10.00 uur Ds. HA Speelman;
19.00 uur Ds. D. van Alphen-Ubbers, Barchem.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 oktober 17.00 uur Woord- en Coinmu-
niedienst.
Zondag 19 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 18 oktober 18.30 uur Eucharistieviering
Missiezondag, volkszang.
Zondüg 19 oktober 10.00 uur Woord- en Conumi-
niedienst.

Weekendwacht Pastores:
19-20 oktober P.J. Lamers, Ruurlo, tel. (0573) 45 14
56.

Huisarts 18-1 9 oktober Dr. Sterringa, Schoolstraat
9, tel. 55 1255.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 18-19 oktober J.J. de Kruif, Vorden, tel.
(0575) 55 33 72. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. ^^
Bezoekuren dagelijks va^BlOO-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling^jor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

VOOR DIRECTE D R I N G E N D E HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
da» en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 1 1 2
AMBULANCE: dag en nacht 112

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 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
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro 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 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

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

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

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93. 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel.(0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
TajeJxL<^DekJe aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 557300.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



keuze uit ruim 30 soorten

Vlaaien
ulgs Limburgs recept

calorie-arm en., goed voor 12 royale punten

Noten Bavaroise Vlaai
heerlijk romig en verrassend lekker

f 14,95nu voor maar

Maak uw eigen combinatie van Vlaaien

per halve vlaai
slechts! 7,50

Even er tussen uit... dan voor onderweg zo'n

Dino bol
met rozijnen, appel en spijs. Echt lekker!

nu per stuk f ly£Ö

Nieuw! Heerlijke

Speculaas Cake Taartjes
weer 'ns wat anders

per stuk f6,50
Tip van de week

Wadden Wit
voor iedereen die de smaak van witbrood zou willen

combineren met de gezonde eigenschappen van
bruinbrood. Een zuiver plantaardig product en bevat

geen cholesterol.

Zie ook onze dage

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

DIT /vA U N I T JyiliSS
JDEZÉ VyEEK OPNIEUW
VÖLOP ARIËREN AAÉT

zc:prl

KIWI FRUIT
lokker en vol 'vit.~ 10
zo zl|n er woer volop

SPRUITEN
.klein of groot 500 grom

royal size

BAMI OF NASIgroente
vitamineriikenknoppeng,

500 gram 198
supersappige en smakelijke

*i\~LM£ OOGST

Exoot gepromoot

PAPAYA

een smakelijke
boommeloen

per
stuk

ve ru i t de

kilo

vers gesneden

SPITSKOOL
puur 9czondheid

500

de lekkerste
HERFST-KIP

SALADE

gram 200 gram 249
VOLOP KANT & KLAAR MAALTIJDEN ,
Aanbiedingen geldig van 13-10 t/m 18-10

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

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

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

--1F5EN,jiA}-pl,ti1Jlti,ll!i. j^.tfïV

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(p314)681378 tel:(0575)553006
i'» MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN ~]

Van eigen land:
Diverse soorten snijbloemen

Nu ook volop
CHRYSANTEN

Al vanaf f 2,50
Voor elk wat wils!

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

Ons Rundvlees.
Een klasse

WOENSDAG GEHAKTDA6
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,95
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDVOORDEEL
magere runder-

preiklapjes
500 gram f 7,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Pekelvlees
100 gram f 1,98

Grillworst
3 soorten, per stuk f 5,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 biefstukjes

ƒ 10,-
2 Pizza's

ƒ 10,-
SMULTIP

KIP-BACON-
REEPJES
500 gram 7,45

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram

f 4,98
1 kilo

f7,98
combi-voordeel

4 saucijzen +
4 boerengehakt-

schnitzels

f8,95samen

SJANRODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

Grote waardering voor voortreffelijk
Vordens valjpianschap

van
Vaags Architectuur/Bouwadvisering
Hulshof Bouwbedrijf B.V.
De ploeg van Appie Winkels
Jansen Installatiebedrijf
Peters Schildersbedrijf
Oldenhave Smederij
en andere onderaannemers
bij de verbouw van 'Groot Hiddink'

Prachtig resultaat!

Hartelijk dank!
Fam. Post

Dankzij de inzet van velen is de realisatie van ons nieuwe pand op
donderdag 23 oktober een feit!
Wilt u ons vernieuwde bedrijf komen bekijken, dan bent u tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom namens het gehele team van
Kertelerij Bloembinderij v.o.f.!
Vanaf vrijdag 24 oktober is onze winkel weer normaal geopend

BLOEMBINDERIJ VORDEN
Zutphenseweg 64
Tel. (0575) 55 15 08 • Fax (0575) 55 30 70

*Ket even tutdeM,. .



Geen wereldnieuws, maar
voor ons de belangrijkste ge-
beurtenis van deze dag: de
geboorte van onze dochter

Kyra

Geboren 04-10-1997 om 17.15
uur, weegt 3875 gram en is 53
cm lang.

Han Havenaar
Sandra Havenaar-
Lebbink

Het Hoge 80
7251 XZ Vorden
(0575) 55 30 03

Sandra en Kyra rusten van
12.00 tot 15.00 uur en na 22.00
uur samen met papa

Wonderen bestaan nog steeds!

Op 6 oktober 1997 is

Lotte
geboren.

Zusje van Bram en
Koen

Sylvia en Peter
Pijnappel

Beatrixlaan 22
7251 AN Vorden

Het alleen zitten spelen
begon me te vervelen.
Maar nu ben ik erg blij
met een zusje erbij.

Erg blij en heel gelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
dochter en zusje

Carmen

Zij is geboren op 7 oktober
1997.

Dick, Karin en Kevin
Vliem

Zutphenseweg 50
7251 DL Vorden
(0575) 55 24 94

Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van onze zoon

Tim

Tim is geboren op 8 oktober
1997.

René en Karin
Kappert

Ruurloseweg 87
7251 LC Vorden
Telefoon (0575) 55 69 35

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur en na 22.00 uur

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

• Te koop: gekloofd open
haard hout. Tel. (0573) 45 26
41

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

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69

Wim Dolphijn

Op vrijdag 24 oktober zijn wij

en
Jo Dolphijn-Weenk

35 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
café-restaurant 'De Luifel', Dorps-
straat 11 te Ruurlo.

Oktober 1997
Esweg 30, 7261 BZ Ruurlo

Na een liefdevolle verzorging in 'Het Slingerbosch'
is, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der
Zieken, toch nog plotseling van ons heengegaan
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

JOHANNES ANTHONIUS
BERENTSEN

SINDS 1965 WEDUWNAAR VAN J.M. HUMMELINK

op de leeftijd van 84 jaar.

Wim en Marianne

Theo en Irene

Riet en Bennie

Mieke en Frans

Jan

Henk en José

Jos en Ineke

Fons en Marjan

Annet en Bennie

Bart en Els

Frans en Trudy

Willy en Janny

Kleinkinderen

Zutphen, 7 oktober

Correspondentie-adres:
W. Berentsen,
Schaepmanlaan 7, 7003 DD Doetinchem

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag
11 oktober op de R.K. begraafplaats te Vierakker.

Doetinchem:

Zelhem:

Gendringen:

Meddo:

Vorden:

Warnsveld:

Vorden:

Zutphen:

Vorden:

A
Voraen:

Vorden:

t
Na een bijzonder huwelijk van 30 jaar is mijn man,
onze vader en opa

NICOLAAS JOHANNES KEUNE
(Nico van de bazar en van de olie)

overleden.

We zijn dankbaar voor de goede verzorging die hij
vanaf april ontving in Het Spittaal en in Rubéla in
Warnsveld.
Op 1 oktober vierden wij met hem het Sacrament
der Zieken.

* Amsterdam, t Zutphen,
14 maart 1916 11 oktober 1997

In aller naam,

Hendrika Mirjam Keune-Oonk
Jannic en Laja

Correspondentie-adres:
Postbus 1, 7250 AA Vorden

De uitvaart is op woensdag 15 oktober 1997 om
13.00 uur in de St. Antoniuskerk, Ruurloseweg
101, Kranenburg, waarna om ca. 14.00 uur de
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Er is gelegenheid om van Nico afscheid te nemen
vanaf 12.30 uur in genoemde kerk.
Condoleren kan men na de begrafenis in Gasterij
Schoenaker, Ruurloseweg 64.

Aanbraden,
smoren en

smullen maar,
/ Xf*O X^"" ^B v̂

X

X?,ƒ ,^*^-^

^ kipfëepjes ^ 79
naturel of gemarineerd, 100 gr.

^^^^^-

5 gepaneerde
schnitzels Q

95
eisalade, 100 gr. 198

gebraden gehakt, A 19 ^^^^^ * g5
100 g1"- 100 gr.
gekookte achterham, ^79
100 gr £ Colmar gehakt,

100 gr.

Keurslager

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

VLEESWAREN
SPECIAL

175

dag 13 oktober 1997 waren
ar getrouwd.

Jaap Korenblek
&
Janny Korenblek-Decanije

Wij willen dit graag vieren op za-
terdag 18 oktober.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ruurloseweg 36
7251 LK Vorden

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

maandagavond
20 oktober en
maandagavond
27 oktober
beide avonden van 18.30 tot
20.00 uur.

ALLE patiënten (dus particulieren en zie-
kenfondsleden) met chronische hart-,
long- ot suikerziekte en ALLE patiënten
boven de 65 jaar worden gratis ingeënt.
Voor overigen zijn de kosten f 50,-, con-
tant te voldoen

• Groeten uit Turkije. Jaldal-
daldyü. Brommertspor 1 nov.

• Gevraagd: bladmuziek
voor piano 'op een grote pad-
destoel' tegen geringe ver-
goeding. Bel (0575) 55 27 94

• Huisvrouw, 43 jaar, wo-
nende te Barchem richting
Ruurlo, wil graag op uw kin-
deren passen bij haar aan
huis. Tel. (0573) 43 30 76

• Hebt u wel eens op een
paddestoel gewipt met mos
en mos en mos tussen de
billen?

• Te koop: Mazda 323 G LX
1987 nw. banden + uitlaat
f 4500,-. Tel. (0573) 45 21 98

• Te koop: droog gekloofd
open haardhout. Tel. (0575)
55 67 23

• Te koop gevraagd: woning
of gedeelte boerderij in
Vorden of omgeving. Broeven
onder nr. V 30-1 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Te koop: gashaard Faber,
schouwmodel; gevelkachel,
wasmachine Zanker; bad-
geiser Vaillant. Tel. (0575) 44
1723

• Nieuw in Vorden: mos- en
paddestoelenkwekerij. Be-
zichtiging van de najaars-
oogst za. 18 oktober tussen
14.00 en 17.00 uur met o.a.
demonstratie paddestoelwip-
pen! Dit is allemaal te zien op
de Stationsweg 17 in Vorden
(volg de borden)

• Te koop: Opel Corsa 1.3 S
86.000 km, b.j. '87. Vraagprijs
f 3750,-. Tel. (0575) 55 26 67
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maandag tor en mei vrijcïag van •
i^JIIIHI^HfililEn '
woensdagmiddag va n 14.00 tot 17.00 UUT:

• Av0n^openste|{mg;ajit bestuur [ :; i r
;o:n<ierdeel bur^gerzaken op de dinsdag-
avonden *dal er raadsvergaderingen zijn
vün 18.30*20,00 uur (zie publicaties in ;
Gemeentebunetin) : : : ; \ ;; :; : ; J r l tl;': :; 1 ± ::

• -Spreekuren burgemeester en

;:i||p|jf|jef K J, C. Kamerling'
i mtiü nfiagniot^en va n H ,00 to 1 12.00 Uur
' :en:. volgens' afspraak, ];; . ; ; |||ii |i 1 11111 111

; Wethouder M, Aartsen-den Harder: ; ;
; donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en Volgens afspraak;

Wethouder D, Mulder#e~MeuJenbroek:
don4érd4gmorgeri van; 10 00 tot 11 00 uur
en volgens a/spraak,

Afspraken kunt u teléjömsch;
by de reeeptïe van liet gemeéntdiuis.

• Openingstijdenbibliotheek:
(voor ter inzage ïiggende stukken)
;djnsdag van 13,30 tot 10.30 UUT; • •
ivoensdag: van j|||:||||:|||Ö;i|n:
donderdag van 13,30 m 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20,30 uun
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uuh

ven, de gevel, wand en plafond, de vloer, kozijnen, ramen en deuren, de tuin. U
kunt de kluskaarten ook krijgen bij uw gemeente.

Tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen
Bij de gemeente en de tentoonstelling kunt'u ook informatie krijgen over de
Tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen. Deze regeling geeft u de
mogelijkheid om de extra kosten van duurzaam bouwen te compenseren.

Artikelenreeks
Tot slot vindt u elke week een artikel over een specifiek onderwerp in "gemeen-
tebulletin". Volgende week over hout. Daarna volgen energiebesparing, verven, de
tuin en een artikel over de Tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G.A.M. van Dijk (0575-
557536).

ERMIJN VOOR INDIENEN AANVRAAG HUURSUBSIDIE VERLENGD TOT
l DECEMBER

ERGUNNINGEN

Op 7 oktober jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

de heer W. Florijn voor het vergroten
van een woning op het perceel Enze-
rinckweg 3 te Vorden

de heer P. Avink voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel Hack-
forterweg 22 te Wichmond

de heer B. Voskamp voor het geheel slo-
pen van een woning en bijbehorende
schuren op het perceel het Wiemelink
l te Vorden

de heer HJ. Loman voor het plaatsen
van een afdak, opslag tuinafval en een
kantoorruimte op het perceel Addink-
hof 16 te Vorden

de heer G.J. Rietman voor het vellen
van 4 amerikaanse eiken op het per-
ceel Boshuisweg 8 te Vierakker

de heer P.S. Exler voor het vellen van l
eik en 2 esdoorns op het perceel Linde-
seweg 8 te Vorden

de gemeente Vorden voor het vellen
van ongeveer 120 m2 eik, berk, veldes-
doorn en vlier op het perceel Rondweg
6 (inrit nieuwbouw brandweerkazerne)
te Vorden

de gemeente Vorden voor het vellen
van 7 goudiepen op het perceel Mar-
grietlaan te Vorden; het vellen van 17
meidoorns op het perceel Dr. W C H
Staringstraat te Vorden; het vellen van

14 meidoorns op het perceel Willem
Alexanderlaan te Vorden; het vellen
van 16 meidoorns op het perceel Chris-
tinalaan te Vorden

de heer J.H. Meijer voor het venten met
textiel op 4 en 5 november 1997.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied. ^^

BELEIDSPLAN 1997
1 ALGEMENE BIJSTANDSWET

De gemeenteraaa van Vorden heeft op
30 september jongstleden het Beleids-
plan 1997 Algemene bijstandwet vast-
gesteld. Dit plan kunt u inzien bij de
afdeling welzijn en is tegen betaling
van de kosten verkrijbaar.

IJDELIJKE VERKEERSMAAT-
REGELEN

In verband met de Oost-Gelderlandrit
op zaterdag 18 oktober 1997 hebben
burgemeester en wethouders besloten
om de Eikenlaan af te sluiten voor alle
bestuurders van vrijdag 17 oktober
1997 vanaf 15.00 uur tot zaterdag 18
oktober 1997 18.00 uur.

OE-HET-ZELF...MILIEUBEWUST

MILIEUBEWUST WONEN IN VORDEN.

Afval scheiden, lege flessen in de glasbak, vaker de fiets nemen in plaats
van de auto, spaarlampen gebruiken Iedereen probeert thuis en op het
werk rekening te houden met het milieu. Dat kost meestal niet meer tijd
en energie. Soms is het zelfs goedkoper om voor een duurzame, milieu-
vriendelijke oplossing te kiezen.
Veel milieuwinst valt te halen bij het (ver)bouwen en inrichten van uw huis.
In de maand oktober wordt daarom in Vorden op verschillende manieren
aandacht geschonken aan milieubewust wonen.

Tentoonstelling
Van 13 oktober 1997 tot en met 26 oktober 1997 is de tentoonstelling "doe-het-
zelf...milieubewust" te zien in het Dorpscentrum. De tentoonstelling informeert
doe-het-zelvers die milieuvriendelijk willen klussen maar niet goed weten voor
welke materialen ze kunnen kiezen. De tentoonstelling geeft antwoord op vragen
over o.a. verven, behangen, isolatie, lijmen en vloerbedekking.

Kluskaarten
Bij de tentoonstelling horen kluskaarten die u mee naar huis kunt nemen. Op de
kluskaarten worden de verschillende klussen nog eens toegelicht. Er zijn klus-
kaarten over: dak en dakkapel, serre en aan/uitbouw, keuken en badkamer, ver-

Staatssecretaris Tommel van VROM heeft besloten de indieningstermijn voor het
aanvragen van huursubsidie met twee maanden te verlengen tot l december van
dit jaar.

Het kabinet wil huishoudens die recht op huursubsidie hebben, zoveel mogelijk
aansporen dat ook aan te vragen. Dat is ook bij de recente Algemene
Beschouwingen in de Tweede Kamer uitvoerig aan de orde gekomen. De staatsse-
cretaris heeft besloten de voorlichtingscampagne om het niet-gebruik tegen te
gaan, verder uit te breiden.

Het minimabeleid van de gemeente Vorden is ook gericht op terugdringen van
niet-gebruik. Om te kijken of deze extra activiteiten effect hebben, is tot verlen-
ging van de indieningstermijn besloten.

Als u nog geen huursubsidie heeft aangevraagd, kunt u dat tot l december nog
via uw verhuurder doen. Als uw verhuurder geen aanvraagformulier huursubsi-
die heeft, kunt u een fojmiulier krijgen bij de afdeling welzijn aan de Horster-
kamp 8.

VONDOPENSTEi A<G BURGERZAKEN

Op dinsdag 21 oktober 1997 is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, van
18.30 tot 20.00 uur geopend. De eerstvolgende avondopenstelling is op dinsdag 25
november 1997. >

ARKEREN OP HET MARKTTERREIN

Op vrijdagmorgen geldt op het marktterrein in verband met de weekmarkt een
parkeer verbod. Helaas blijkt dat er regelmatig auto's geparkeerd staan. Dit is bij-
zonder hinderlijk voor de marktkooplieden die op de wekelijkse vrijdagmorgen-
markt staan. Burgemeester en wethouders zullen de politie verzoeken verbalise-
rend op te treden indien het parkeren op de markt op vrijdagmorgen blijft voort-
duren.

y JNGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres

G.P. Hoefnagels Lindeseweg 25
Vorden

Datum Omschrijving
ontvangst

02-10-97 vergroten van een
woning

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

ITBREIDEN WONING RUURLOSEWEG 67

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan, met toepassing van arti-
kel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het
geldend bestemmingsplan voor het uitbreiden van een woning op het perceel
Ruurloseweg 67, kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie B, nr. 1817.

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
16 oktober 1997, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.



ÏTjFl NZAMELING GROF SNOEI- EN TUINAFVAL OP WOENSDAG
5 NOVEMBER 1997

onderscheid bebouwde kom en buitengebied

In de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg wordt het grof snoei-
en tuinafval dat niet in de groene container pst huis-aan-huis opgehaald.
Inwoners van het buitengebied moeten, tot uiterlijk maandag 3 november telefo-
nisch een afspraak maken via de Regionale Afval Informatielijn, tel. 0570 637755,
bereikbaar van 9.00 -12.00 en 13.00 -15.00 uur. Het buitengebied betreft wonin-
gen die buiten de 50 km snelheidszone liggen.

aanbiedingsregels

- het groenafval moet uiterlijk 7.30 uur aan de openbare weg staan;
- takken mogen niet dikker zijn dan 15 c. en niet langer dan 1,5 nieter;
- takken moet u gebundeld aanbieden;
- bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg;
- het totale volume mag maximaal 2 m3 zijn;
- bladafval mag u alleen aanbieden in de speciale papieren gft-zakken, die bij de

meeste supermarkten te koop zijn;
- u mag geen wortels of boomstobben aanbieden die dikker zijn dan 15 cm;

Houdt u zich niet aan deze regels, dan neemt de inzamelaar uw afval niet mee.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Afval Informa-
tielijn (zie boven).

zelf brengen van grof snoei- en tuinafval

Schoon snoei- en tuinafval kunt u gratis brengen naar:

- het afvalscheidingsdepot aan de Letlandsestraat 2 (industrieterrein "de Mars")
in Zupthen

- stortplaats Armhoede, hagendijk l in Lochem, beide geopend op werkdagen
van 08.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur en op zaterdag van 9.00 -13.00 uur.

EGENONDERHOUD

In verband met onderhoudswerkzaamheden zullen de volgende wegen afgesloten
zijn voor bestuurders van voertuigen en voetgangers:

de Kostedeweg (van de Bekmansdij k tot aan de Lindeseweg) op 16 en 17 oktober
1997, of zoveel korter of langer als nodig is;

de Molenweg weken 44 tot en met 47;
de Hackforterweg weken 43 tot en met 47;
de Brandenborchweg weken 44 tot en met 51 ;
de eikenlan weken 44 (1997) tot en met 8 (1998) in 5 gedeelten, op een zodanige
wijze dat er zo weinig mogelijk hinder ontstaat voor aanwonenden

LGEMENE BESCHOUWINGEN VOOR DE BEGROTING 1998 EN HET
MEERJARENBE LEIDSPLAN1998 - 20O1

Beantwoording door burgemeester en wethouders:

Portefeuille: burgemeester Kamerling.

De wijken in. communicatieve beleidsontwikkeling, de werkwijze van
raadscommissies, bestuurlijke vernieuwing.

Opmerking vooraf: punten die betrekking hebben op het onderzoek door KPMG
naar de sterke en zwakke punten betrekken wij niet bij de algemene beschou-
wingen maar komen zeer binnenkort in discussie.
Voor het najaar 1998 hebben wij het project "de wijken in" opnieuw op de rol
staan. De nieuw benoemde wethouders zullen hun portefeuille en voornemens
presenteren. De burgers zullen met ons in discussie kunnen treden. Medewerkers
zullen eveneens aanwezig zijn.
Voor bijzondere projecten geldt veelal dat wij de openbare voorbereidingsproce-
dure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht volgen. Deze
procedure is al vele malen gevolgd en kan worden gecombineerd met inspraak-
avonden. Wij zullen voor geschikte onderwerpen inspraakavonden organiseren
en op die manier de burger zoveel mogelijk betrekken bij de voorbereiding van
besluiten. Vanzelfsprekend gebeurt dit ook door hen via de gebruikelijke voor-
lichtingskanalen te informeren over onderwerpen die tijdens commissievergade
ringen aan de orde komen. Tijdens deze vergaderingen bestaat ook nog de moge
lijkheid invloed uit te oefenen op beleidsvoornemens danwei te nemen besluiten.
Ook zullen wij waar mogelijk in een nog vroeger stadium bij belangrijke projec-
ten, de burgers laten meedenken over te formuleren beleid, bijvoorbeeld door het
instellen van klankbordgroepen. Een eerste project is de opstelling van het cate-
goriseringsplan annex tracéstudie. Door het creëren van draagvlak bij de bevol-
king door hen zoveel mogelijk bij besluitvorming te betrekken, kan in een later
stadium wellicht tijdwinst worden geboekt doordat mogelijk het traject van
bezwaar- en beroep niet hoeft te worden doorlopen.
Bij het op deze wijze van besturen van een gemeente past ook veel minder in
beslotenheid of informeel vergaderen door raadscommissies. Zoveel mogelijk zul-
len wij dit beperken, met in achtneming van de voor het in openbaarheid of beslo-
tenheid vergaderen vastgestelde regeling. Toch zal het nodig kunnen zijn om bij
de eerste voorbereiding van besluiten met commissies opiniërend van gedachten
te wisselen over de koers die ingezet moet worden.
Met in achtneming van de wettelijke beperkingen zullen rapporten en verslagen
van vergaderingen etc., zoals al vaak praktijk is in Vorden, openbaar zijn.

Samenwerking Stedendriehoek

In 1995 is de regio Stedendriehoek tot stand gekomen door een fusie tussen het
Samenwer kingsverband Oost Veluwe (SOV) en het Gewest Midden IJssel. Duidelijk
is dat de eerste jaren er grote aanloopproblemen waren, die uiteindelijk resul-

teerden in een koersnotitie. Op dit moment is de stand van zaken dat de regio
Stedendriehoek in afgeslankte vorm doorgaat. De wettelijke taken (GGD, ambu-
lance, brandweer) voeren verzelfstandigde diensten uit. Voor het overige zal er
sprake zijn van inkrimping van de regio met een klein slagvaardiger dagelijks
bestuur en een ambtelijk apparaat waarvan gemeenten dfensten kunnen afne-
men. Het algemeen bestuur zal hoofdzakelijk een forum- en platformfunctie ver-
vullen. Wij zijn nog niet zover dat we zullen voorstellen uit de regio
Stedendriehoek te stappen om eventueel aansluiting te zoeken bij de regio
Achterhoek (standpunt van de WD), of, zoals de PvdA schrijft, de centrumge-
meenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen te vragen en vervolgens op te dragen
de ambtelijke organisatie-onderdelen over te nemen.
Eerst willen wij de nieuwe ontwikkelingen afwachten, waarna wij in overleg met
u en andere gemeenten ons zullen beraden over de toekomst van Vorden in regio-
naal verband.

Openbare veiligheid

Ik ben van mening dat in 1998 duidelijk de structurele en culturele veranderin-
gen in het politiekorps naar gemeentegebonden politiezorg merkbaar moeten
zijn. Ik heb daar vertrouwen in.
Inmiddels is er een lokaal netwerker aangesteld die volledig op de hoogte is van
het reilen en zeilen op het gebied van de openbare veiligheid in Vorden en die
contacten met de burgers onderhoudt waar een preventieve werking vanuit gaat.
Ook wordt er weer vanuit het politiebureau" gewerkt". Bovendien zijn de door de
gemeente in het "bestuurlijk startdocument ten behoeve van de beleidsvorming
bij de politie in het district IJsselstreek aangereikte prioriteiten zoals de bestrij-
ding jeugdoverlast en vandalisme (discobus, omgeving ABN / Amro en Aldi) de
fietsendiefstallen, de preventie woninginbraken en de verkeersveiligheid meege-
nomen in het jaarplan 1998. Het betrekken van de politie bij de inrichting van
nieuwe wijken is meegenomen bij de voorbereiding van het bestemmingsplan
Vorden - Noord.
Ook mijn wens is meer "blauw"op straat. Daar, waar mogelijk ,wordt daar op inge-
speeld. Ik noem aanschaf motoren en scooters. Ondanks mijn voortdurend aan-
dringen in diverse geledingen is de politieorganisatie er nog niet in geslaagd de
binnen het team Vorden, Warnsveld Steenderen bestaande vacatures (2) op te vul-
len. Uiteraard heeft dit mijn volledige aandacht.
Ook heb ik bepleit de mogelijkheden om meer gebruik te maken van de vrijwil-
lige politie te onderzoeken.

Herinvulling terrein Nedac Sorbo aan de Nieuwstad.

Uitgangspunt voor de herinvulling vormen de door u onderschreven steden-
bouwkundige randvoorwaarden. Deze hebben wij besproken met de directie van
Nedac Sorbo. Het wachten is nu op het nader overleg met de door Nedac Sorbo
voorgedragen project-ontwikkelaars.
Voor zover het gaat om woningbouw gaan wij inderdaad uit van een beroep op de
provinciale woningbouwpot bijzondere plannen. Extra bouwvolume dus.

Bedrij fsverplaatsingen.

Duidelijkheid biedt wmiet uw onvoorwaardelijke steun voor de reservering van
gelden voor bedrij fsverplaatsingen. Onze vrees dat uw gewijzigde opvattingen bij
de herinvulling in Wichmond een trendbreuk zouden betekenen, blijken dus
ongegrond. Op korte termijn kunt u nadere voorstellen van ons verwachten.
Daadwerkelijke uitvoering van dit soort projecten is evenwel van diverse facto-
ren/partijen afhankelijk.

Beleid Rijksmonumenten.

Terecht wijst u op het belang van de Rijksmonumenten (waaronder de molens)
voor het toerisme. Recent hebben wij in de commissie BRO een notitie toegezegd
voor heroverweging van het vastgesteld beleid om onderhoud aan Rijksmonu-
menten niet te subsidiëren. U kunt deze notitie in het laatste kwartaal van dit
jaar tegemoet zien.

Eigenaren van Rijksmonumenten houden wij voortdurend op de hoogte van de
ontwikkelingen rond de nieuwe Rijkssubsidieregelingen. Voor specifieke proble-
men kan een ieder zich wenden tot de medewerker monumentenzaken.

Uw raad wees eerdere voorstellen voor herstel van de bovenbouw van de kasteel-
brug af. Inmiddels hebben wij de procedure gestart voor een vergunning ex. arti-
kel 11 van de Monumentenwet voor sloop van de bovenbouw (leuning).

Wientjesvoort.

De planologische vertaling (en aanvullend benodigde gegevens) heeft iets meer
tijd gevergd dan door ons voorzien. Wij verwachten u evenwel nog de komende
maand het ontwerp-bestemmingsplan te presenteren. Gelijktijdig zullen wij - na
een voorlichtingsavond - de inspraak-procedure starten. Afhankelijk van de reac-
ties van derden denken wij u in de tweede helft van 1998 het bestemmingsplan
ter vaststelling te kunnen voorleggen. Dat het plan in de te verwachten opzet (ver-
koop aan particulieren, met de mogelijkheid van verhuur aan derden) minder
structurele werkgelegenheid zal bieden dan bij exploitatie en verhuur in één
hand, ligt voor de hand, maar de marktsituatie ligt nu eenmaal niet anders.
Toch zal dit project voor de korte-, maar ook de langere termijn uiteraard posi-
tieve effecten sorteren op de werkgelegenheid in Vorden en directe omgeving.

Portefeuille: wethouder M. Aartsen - den Harder.

Verschillende fracties hebben deze begroting aangegrepen om eens terug te blik-
ken en vooruit te kijken. Sommige zaken die genoemd zijn, riepen bij mij een
"déja-vu "-gevoel op, in de trant van: dat heb ik eerder gehoord, dit herken ik ook
als portefeuillehouder.
Wij hebben gezamenlijk goede dingen bereikt. Bij andere zaken is de materie
hardnekkig gebleken. Wetgeving verandert soms terwijl je ermee bezig bent,
waardoor wij nog niet overal op het punt zijn waar wij zouden willen zijn.

Vanaf deze plaats wil ik de woorden van dank van de verschillende fracties over
het tijdig gereed zijn van de begroting overbrengen aan de medewerkers.
Het procedureschema was strak, maar wij hebben het gehaald. Dank daarvoor.

Nu over naar de antwoorden op de algemene beschouwingen. Ze zijn gegroepeerd
per beleidsveld en puntsgewijs behandeld.



Sociale Zaken Cultuur en recreatie

Het minimabeleid geldt voor alle inwoners. Wij zijn van mening, dat dit een goed
en rechtvaardig beleid is, óók voor mensen met alleen een AOW-uitkering. De kos-
ten van de Wet voorzieningen gehandicapten stijgen omdat het aantal te vers-
trekken voorzieningen toeneemt. Samen met de besturen van de gemeenten die
deel uitmaken van de regio Stedendriehoek onderzoeken wij of het mogelijk is
om een collectief vervoerssysteem in te voeren. Daarbij gaat het om aanvullend
openbaar vervoer waarvan het leerlingen- en gehandicaptenvervoer onderdeel
uitmaken.

Welzijn

Zoals in het door u vastgestelde beleidsprogramma 1994-1998 is verwoord, zullen
wij ontwikkelingen bij verenigingen of organisaties in de richting van samen-
werking of fusie ondersteunen. Inmiddels zijn wij bestuursleden aan het werven
voor een stichting die het beheer van de sporthal kan overnemen. Wij mikken op
een verzelfstandiging per l augustus 1998. Wij zijn bezig met verkoop van het
gebouw van het kinderdagverblijf en met de bibliotheek hebben wij heldere
afspraken over verhuur en gebruik van het pand. Deze komen er in het kort op
neer, dat de bibliotheek zelf moet zorgen voor onderhoud van de binnenkant en
de gemeente als verhuurder de buitenkant onderhoudt.
De problematiek waarvoor de zwembadvereniging een extra subsidie heeft ont-
vangen, is nog niet afgewikkeld. Wij zullen u blijven informeren over de voort-
gang, naar het zich laat aanzien al in november aanstaande.
Voor het begrotingsjaar 1998 is het niet mogelijk om subsidies te verminderen of
te beëindigen. Voor het eerst zou dit bij aanvang van een nieuwe budgetperiode
(in 1999), een mogelijkheid zijn. Wij zullen organisaties en verenigingen tijdig
informeren.

Het oormerken van gelden voor onderwijs

Voorgesteld is het geld dat de gemeente ontvangt voor onderwijs te oormerken. In
het meerjarenbeleidsplan stellen wij u voor een stelpost voor onderwijshuisves-
ting op te nemen in de begroting. Bij wijze van uitzondering heeft het Rijk aan-
gegeven hoeveel het deel voor onderwijs is. De gelden die de gemeente ontvangt
via de algemene uitkering zijn algemene middelen.
Het zou nuttig zijn om voor de komende jaren deze gelden te oormerken. Ook zul-
len wij een voorziening onderhoud huisvesting onderwijs in het leven roepen.

Ontwikkelingssamenwerking

Overeenkomstig het beleidsprogramma 1994-1998 kan de gemeente zich niet
helemaal afzijdig houden van alle situaties die zich in een steeds kleiner wor-
dende wereld voor-doen. Bij acties in de gemeente die een breed plaatselijk draag-
vlak hebben, zal de gemeente medewerking kunnen verlenen.

Huisvesting

De kantoorunits mogen nog tot l mei 2001 blijven staa^Daarna moet er een
definitieve oplossing zijn. Het zoeken naar een definitiev^plossing voor de huis-
vestingsproblemen schortten wij één jaar op in verband met ziekte en eventuele
gemeentelijke herindeling. Onlangs besloten wij met de oplossing van de huis-
vestingsproblemen niet langer te wachten op duidelijkheid over de herindeling.
Nog dit najaar verwachten wij een startnotitie over de definitieve huisvesting af
te ronden. ^^

Personeel en organisatie

De versterking van de personeels- en organisatiefunctie die de vorige bestuurspe-
riode al is ingezet is grotendeels opgegaan aan onderwijs. Juist in deze periode
zijn de werkzaamheden voor onderwijs explosief gestegen. Ook op personeelsge-
bied zijn veel veranderingen doorgevoerd. Voor beleidsontwikkeling was nauwe-
lijks ruimte.
Inmiddels zijn alle onderwijswerkzaamheden overgeheveld naar de sector samen-
leving en kan de personeelsfunctionaris zich vanaf augustus van dit jaar volledig
inzetten voor personele- en organisatiewerkzaamheden. Wij zijn begonnen met
functioneringsgesprekken voor alle medewerkers, er is een ondernemingsraad
ingesteld en de risico-inventarisatie voor de ARBO- wet is uitgevoerd.
De stijging van de personele lasten had niet alleen te maken met formatieuit-
breiding: een groot deel is gebruikt voor de herbezetting van de 36-urige werk-
week.

Voorlichting over verwijdering asbest

Mondeling verschaffen wij aan aanvragers van een bouw- en/of sloopvergunning
informatie over de verwijdering van asbest. Bij sloopvergunningen voegen wij
tevens een eigen bijlage met de belangrijkste informatie/aandachtspunten. Ook
heeft een artikel over dit onderwerp in 'Contact' gestaan. Wij zullen die informa-
tie blijven herhalen via 'Contact'.

Kosten verbranding restfractie

De stijging in kosten heeft te maken met een toename in de tonnages, die de regio
bij de gemeente in rekening heeft gebracht. In 1996: 1700 ton. In 1997: 2100 ton
in rekening gebracht. Onze inschatting van de ingezamelde hoeveelheid afval in
1996 is gebaseerd op gegevens van de voorgaande jaren. Een toename van 400 ton
was vooraf niet te verwachten. De oorzaak van de toename is deels te verklaren
door de toename in de produktie van afval door huishoudens. De regio kan géén
verklaring geven voor het overige gedeelte.
De verdeling van de kosten van inzameling van het afval is gebaseerd op de totale
hoeveelheid ingezameld afval gedeeld door het aantal inwoners per gemeente. De
regio Stedendriehoek heeft plannen de verrekening van afvalkosten te laten
plaatsvinden op basis van tonnages afval per gemeenten. Op deze wijze worden
gemeenten, die een actief afvalbeleid voeren, financieel beloond.

Inzameling van G.F.T. in het buitengebied

Het contract van de regio met Van Gansewinkel loopt nog enkele jaren. In dit con-
tract is de inzameling van GFT in het buitengebied opgenomen. Wij zullen de
mogelijkheden van beperking van de inzameling van GFT in het buitengebied blij-
ven bezien in relatie tot de voorstellen voor het invoeren van tariefdifferentiatie.
Volgens de rapportage van regio Stedendriehoek zijn met name op dit onderdeel
in het buitengebied enige (zij het beperkte) besparingen te halen bij het gebruik
v?n een duo-bak (inzameling l x per 2 weken).

In april 1997 hebben wij u gemeld dat de uitvoering van projecten, voortvloeiend
uit het Landschapsbeleidsplan , zeer succesvol is. Komend seizoen voeren wij 22
projecten uit.
Voor het volgende seizoen zijn nu al weer 8 projecten aangemeld. Deze omvatten
ondermeer het graven van enkele poelen, het aanleggen van enkele erfbeplantin-
gen en singels en het wegwerken van achterstallig onderhoud aan enkele land-
schapselementen. Deze worden volgend voorjaar getoetst aan het Landschapsbe
leidsplan en verder uitgewerkt.

Helaas hebben gedeputeerde staten gemeld dat er onvoldoende financiële mid-
delen beschikbaar zijn om, op basis van de huidige bijdrageregeling, alle aanvra-
gen binnen de provincie Gelderland te honoreren. Voor de uitvoering van projec-
ten in het seizoen 1997-1998 heeft dit voor de gemeente Vorden nagenoeg geen
gevolgen. Voor de komende jaren kan het echter inhouden dat, naast de provin-
ciale bijdrage, naar andere middelen gezocht moet worden. Te denken valt aan
een eigen bijdrage.

Landelijk gebied/gebiedsvisie WCL de Graafschap

Een notitie over de mogelijkheden tot het voorkomen van verpaupering van vrij-
komende agrarische bedrij fsbebouwing zullen wij in een van de komende verga-
deringen van de commissie BRO aan u voorleggen, als onderdeel van de totaal-
inventarisatie voor de herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied. In
die notitie zullen wij tevens een uitstapje maken naar hetgeen in de gebiedsvisie
WCL en het streekplan over deze problematiek is opgenomen.

Met name voor de verwachte sturing van potentiële mogelijkheden, waaronder de
mogelijkheid van verplaatsingen van agrarische bedrijven, hebben wij voorge-
steld gelden te reserveren voor het gebiedsgericht beleid WCL ' de Graafschap' . De
voor 1997/1998 aangegeven ƒ 42.500,— heeft alleen betrekking op de door ons
geraamde bijdrage/kosten in/van de door de gemeente zelf ingediende- en uit te
voeren plannen (o.a. bermbeheer; laanbeplanting etc.).
Ook sluiten wij niet uit dat door particulieren ingediende projecten alleen geho-
noreerd worden als ook de gemeente een steentje bijdraagt. De gebiedsvisie zien
wij met de stuurgroep dan ook niet als een belemmering-, maar juist als kansen
voor de ontwikkeling van het gebied.
Hetzelfde geldt voor het inmiddels door u vastgesteld ammoniakreductieplan.
Zonder een dergelijk plan zou de handel in- en verplaatsing van rechten zo goed
als op slot zitten.
Dit alles laat overigens onverlet de ook bij ons levende zorg voor de toekomstige
positie van de agrariërs in de gemeente Vorden. Alleen al daarom lijkt het ons op
dit moment niet verstandig aan het beschikbare bedrag te knabbelen.

Investeringen op een lager niveau

Gevraagd is of het stokje voor meerdere investeringen niet een klein stukje lager
kan. Dit is naar onze mening al bijna onontkoombaar. Veel investeringen kunnen
nog niet worden uitgevoj^. Er is nog geen dekking voor b.v. de sporthal, het aan-
pakken van gevaarlijke ^laties, landschapsbeleidsplan, uitvoering van het cate-
goriseringsplan, wegen en riolering etc. Veel investeringen zijn in 1998 op ƒ 0,00
geraamd. Voor 1999 is er nog een. tekort aan dekkingsmiddelen van f. 314.000,—,
ondanks de voorgestelde verhoging van de OZB niet 10 %.

OZB

Een fractie merkt op dat niet is vastgehouden aan het beleid om de OZB elk jaar
te verhogen met het inflatiepercentage. Wij vinden dit ook teleurstellend. Als col-
lege hebben wij wel voorstellen gedaan. De gemeenteraad heeft echter anders
besloten. Wij hebben uitgerekend dat de gemeente ruim ƒ 80.000,— aan inkom-
sten misloopt. Wij hebben ook steeds gewaarschuwd dat dit op den duur tot een
forse verhoging zal leiden.
Men stelt dat de personeelskosten de oorzaak zijn voor de verhoging van de belas-
tingen. Dat is wel een zeer eenzijdige benadering. Gelukkig hebben we meer
zaken kunnen realiseren.

Over de verhoging van de OZB denken de fracties verschillend. Twee fracties gaan
akkoord met de verhoging voor 1998 met 10 %. Een fractie spreekt een verhoging
van 10 % niet aan. Ook wil een fractie niet meer dan 2 % verhogen. Wij houden
vast aan ons voorstel om het tarief voor de OZB met 10 % te verhogen.

Toeristenbelasting

Er is voorgesteld de toeristenbelasting per l januari 1998 met ƒ 0,50 te verhogen.
De extra opbrengst zou hierdoor ten opzichte van het meerjarenbeleidsplan
ƒ 42.000,- in 1998 en ƒ. 21.000,- in 1999 bedragen.
Wij zijn geen voorstander van dit voorstel. Ten opzichte van de omliggende
gemeenten ligt het tarief van ƒ l,— per persoon per nacht al vrij hoog. Ook het
voorstel om de verhoging al op.l januari 1998 te laten ingaan heeft niet onze voor-
keur. De ondernemers hebben aangegeven problemen te hebben met een prijs-
verhoging die op zo korte termijn bekend wordt gemaakt. Wij nemen de aanbe-
velingen van hen serieus.

Een fractie is tegen een verhoging van de toeristenbelasting met 25%. Wij vinden
een verhoging met 25% acceptabel om ondermeer toeristische produkten (waar-
onder het zwembad) in stand te houden en te verbeteren.

Differentiatie afvaltarieven

Er is gevraagd met klem te werken aan differentiatie van de afvaltarieven. Ook wij
willen dit graag. De regio Stedendriehoek heeft een onderzoek laten houden naar
de mogelijkheden van tariefdifferentiatie. De regio ziet voor zichzelf verder geen
rol. De gemeenten zullen zelf verder initiatieven moeten nemen. Er is op dit
moment geen gemeenschappelijke noemer te vinden onder de gemeenten voor
een bepaalde variant. Wij zijn voornemens één of meerdere varianten te laten
doorrekenen, gezamenlijk met Warnsveld.
Op ons initiatiefis ook het alternatief om met een duowagen lx per 2 weken het
huisvuil in te zamelen opgenomen. Deze wijze van inzamelen kan volgens ons
zeker een kostenreductie opleveren. Het is de vraag of deze wijze van inzamelen
wettelijk mag.
Verder zal het zeer moeilijk zijn om een vorm van tariefdifferentiatie te kiezen
die op zijn minst budgettair-neutraal zal zijn. U mag geen al te hoge verwachtin-
gen hebben van verlaging van de tarieven. Het voordeel voor de burger die milieu-
bewust afval scheidt zal hooguit enkele tientjes kunnen bedragen.



Bezuinigingen Huisnummering buitengebied

Er is voorgesteld te bezuinigen op groot onderhoud van gebcmwen en vervanging
van inventaris. Deze kosten dekken wij uit voorzieningen zodat dit niet direct een
budgettair voordeel oplevert. Bovendien moet uitstel ook verantwoord zijn.
Anders spannen we het paard achter de wagen. Wij hebben reeds meerdere keren
toegezegd de onttrekkingen uit voorzieningen kritisch te zullen volgen.
Daarnaast zijn wij van mening dat de voorgestelde onderhoudsmaatregelen voor:
- het gemeentehuis (buitenschilderwerk, herstel metsel- en voegwerk en vervan-

ging van het besturingssysteem van de lift in het kasteel) geen uitstel kunnen
verdragen omdat het risico voor grote vervolgschade aanzienlijk toeneemt.

- de molen aan Het Hoge, na jarenlange stilstand en met het oog op te verwach-
ten grote vervolgschade geen verder uitstel meer kunnen verdragen. Door bun-
deling van onderhoudswerk kan bovendien optimaal gebruik worden gemaakt
van de subsidiemogelijkheden;

- de toren N.H.-kerk hooguit l a 2 jaar uitgesteld zouden kunnen worden.

Daarnaast stelt de PvdA een taakstelling van ƒ 50.000,— bezuinigingen voor op
subsidies, zonder aan te geven waar gekort moet worden.
In onze aanbiedingsbrief geven wij aan dat het voortzetten van subsidies in 1999
geen automatisme is. Wij zullen eerst tot een zorgvuldige afweging moeten
komen en daarna pas voorstellen doen.

De verlaging van de post onvoorzien tot ƒ 50.000,— wijzen wij van de hand. Een
zgn. artikel 12 gemeente (een tekort-gemeente) mag ruim ƒ 70.000,— in de begro-
ting ramen. Het voorstel zou leiden tot een veel te star bestuur.

Er is terecht geconstateerd dat de reserve eenmalige bestedingen slechts
ƒ 100.000,— groot is. Ruimte voor nieuw beleid is er dus nauwelijks.

In onze aanbiedingsbrief hebben we al aangegeven dat we van een bezuinigings-
operatie niet veel verwachten. Er zijn er de afgelopen jaren al 2 geweest. Wij heb-
ben de nodige twijfels of een dergelijke operatie voldoende oplevert. Het pro-
bleem zit hem niet in de uitgaven. Deze zijn al karig. De OZB is in vergelijking met
andere gemeente erg laag.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Op de algemene uitkering wordt jaarlijks 460 miljoen op het voorschot in min-
dering gebracht. De algemene uitkering is gekoppeld aan de Rijksbegroting.
Jaarlijks blijkt het Rijk enkele miljarden minder uit te geven. Daardoor werd de
gemeente achteraf gekort en kwamen er tegenvallers van meer dan een ton. Nu
kort het Rijk al vooraf en verrekent dit als het jaar voorbij is. Als b.v. de Betuwe-
spoorlijn door allerlei procedures later wordt aangelegd geeft het Rijk 8 miljard
minder uit. Dit werkt door in het gemeentefonds.
De gemeente krijgt steeds meer taken. Meestal kort het Rijk eerst de vergoeding
met 10 % voordat het wordt overgeheveld van de Rijksbegroting naar het gemeen-
tefonds. Dit is al enkele jaren het geval. Wij hebben daarvan geen overzicht bijge-
houden. In 1990 was de algemene uitkering ruim 5 miljoen. Voor 1998 ramen wij
bijna 9 miljoen.

Belastingen

De belastingvoorstellen hebben tot gevolg dat voor een huishouden in 1998
gemiddeld de lasten bijna ƒ 100,— toenemen. Dit gaat op voor een huishouden in
bezit van een eigen woning van ongeveer ƒ 225.000,-^len huurder zal lager uit-
komen en een eigenaar van een duurdere woning iets^roger.

De uitvoering van het Rijksmilieubeleid is inderdaad de oorzaak voor de stijging
van de gemeentelijke lastendruk in de laatste jaren.

Lastenverlichting

In het meerjarenbeleidsplan hebben wij al rekening gehouden met een stelpost
lastenverlichting van ƒ 120.000,—. De lokale lastenverlichting met ƒ100,— per
huishouden zal echter volledig in de vorm van een vermindering van het afval-
stoffentarief moeten plaats vinden.
Wij zijn bezig met een raadsvoorstel waarin wij de gevolgen van de september-cir-
culaire zullen verwerken. Wij hopen u deze in uw novemberraad aan te bieden.
Wij kunnen u alvast meedelen dat de lokale lastenverlichting in ieder geval een
structurele lastenverlichting is. Ter compensatie wordt jaarlijks 680 miljoen aan
de algemene uitkering toegevoegd. Zeker is dat degenen die volledige kwijtschel-
ding van ons krijgen de ƒ 100,— als extra bijdrage uitbetaald zullen moeten krij-
gen.

Portefeuille: wethouder DJ. Mulderije-Meulenbroek.

Economisch zaken

Bedrij fscontactfunctionaris

Door twee fracties wordt het creëren van de functie van bedrij fscontactfunctio-
naris positief ontvangen. Wij denken dat voor de bedrij fscontactfunctionaris,
mits voldoende formatie beschikbaar is, een belangrijke rol is weggelegd voor de
relatie bedrijfsleven - gemeente. Wij horen graag of alle fracties dit voorstel steu-
nen.

Toerisme en recreatie

Wij denken dat toerisme en recreatie bij uitstek de sector vormen, waarvan in
Vorden econo mische impulsen kunnen uitgaan. Op verschillende fronten vindt
overleg plaats over mogelijke investeringen in Vorden. Uw visie dat de gemeente
niet zelf actief mag werven en/of initiërend optreden beperkt de mogelijkheden,
maar het ziet er naar uit dat zowel op het gebied van een slecht-weer-voorziening
als een dagrecreatieve voorziening ter versterking van het zwembad een flinke
stap voorwaarts gemaakt kan worden.

Bomenpad

Het aanleggen van een bomenpad is een initatief van de werkgroep Leefbaarheid
Vorden in overleg met de stichting Het Geldersch Landschap. Wij zegden onze
medewerking aan de aanleg toe. Van de werkgroep Leefbaarheid vernamen wij
sindsdien niet meer. Onze toezegging om medewerking aan het project te verle-
nen blijven we tot en met 1998 gestand doen.

Op verzoek van de standsorganisaties, de politie, de brandweer en de ambulance-
dienst besloten wij tot een uniforme huisnummering in het buitengebied. Nog dit
jaar starten wij in overleg met de standsorganisaties met de voorbereidingen en
mogelijk uitvoering van de huisnummering.

Uitgifte industrieterrein

Over de belangstelling van bedrijven voor vestiging/uitbreiding in Vorden kunnen
we op dit moment niet klagen. De per l januari 1997 nog vrij beschikbare ruimte
van 1,9 ha is inmiddels geslonken tot 0,5 ha. Bovendien had voor de vrijkomende
bedrijfsruimten van het bedrijf RODAX gelukkig een bedrijf (met werkgelegen-
heid voor ongeveer 30 personen) belangstelling en is inmiddels tot aankoop over-
gegaan. Aan dit bedrijf hebben wij ook nog eens een aansluitend gedeelte indus-
trieterrein verkocht.

Bij de binnenkort in uw raad te behandelen structuurvisie voor de uitbreiding
van Werkveld - oost zullen wij nader ingaan op uw vragen over de hoogte van de
te bedingen kavelprijs.
Wij streven ernaar deze maximaal op de hoogte van die in omringende gemeen-
ten te houden (gemiddelde van ƒ 60,— tot ƒ 100,—). Veel is afhankelijk van de uit-
eindelijke aankoopprijs, terwijl ook voor de infra-structurele voorzieningen
behoorlijke kosten te verwachten zijn.

Over de aankoop vinden nog onderhandelingen plaats. De bestemmingsplan-pro-
cedure moet nog gevoerd worden. Al naar gelang het verloop van die procedure
zien wij openingen voor een versnelde procedure ex. artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. In dat geval zou (op zijn vroegst) medio volgend jaar een
start gemaakt kunnen worden met het bouwrijpmaken van het plangebied.
Wordt eerst bouwrijp gemaakt na afronding van de planologische procedure, dan
wordt dit al snel eenjaar later (zonder zienswijzen/bedenkingen/bcroepen tot en
met de Afdeling bestuursrechtspraak).
Ook over belangstelling voor aankoop van gronden binnen de uitbreiding hebben
wij niet te klagen. Inmiddels hebben zich al een aantal potentiële gegadigden
gemeld. Frappant (of misschien ook juist niet) is dat gegadigden in eerste instan-
tie allemaal interesse-hebben voor het als "representatief in te vullen gedeelte,
direct aan het begin langs de Industrieweg.

Met de uitbreiding (bijna 10 ha. bruto) spelen we al gedeeltelijk in op de door de
provincie aan Vorden toegezegde extra ruimte tengevolge van het vertrek (en
vooral het daarmee samenhangend verlies aan werkgelegenheid) van de Nedac
Sorbo.

Regionaal bedrijventerrein

Een optie die wij u in een eerder stadium, zonder veel enthousiasme van uw kant,
al eens hebben voorgelegd.
Voor de wat langere termijn, na de afronding van Werkveld-oost, denken ook wij
de oplossin-gen voo^fc wat omvangrijker bedrijventerreinen in die richting te
moeten zoeken. Wel^mt biedt de komende discussie/besluitvorming over samen-
werking met de buurgemeenten een goede insteek voor deze problematiek.

Uitgifte bouwkavels plan het Joostink

Wij willen het eers|̂ 3eel van de ingeschreven gegadigden medio november
berichten over uitgire^an bouwkavels in de nieuwbouwwijk "het Joostink". Wij
hebben dit tijdstip zo gekozen, dat gegadigden in de winterperiode plannen kun-
nen maken om direct na het bouwrij pmaken met de bouw te kunnen starten.
Het betreft een eerste (grote) serie, waarvoor via het geldend puntensysteem met
name jongeren in aanmerking kunnen komen. Ook de Woningstichting zal een
behoorlijk aantal woningen bouwen, waaronder 10 etagewoningen voor jonge-
ren. Versnelde realisering heeft uw en onze aandacht.

Inbreidingsplannen/extra bouwvolume

In de commissie BRO hebben wij u al een notitie over dit onderwerp toegezegd.
Wij verwachten deze uiterlijk in de vergadering van januari 1998 aan de orde te
kunnen stellen in de commissies BRO en VEGW.

Met ons houdt ook Woningstichting "Thuis Best" de vinger aan de pols voor
inbreidingslocaties in het centrum. Wij hebben in het verleden onder andere het
politiebureau onder haar aandacht gebracht. Nu er meer bekend is over de reor-
ganisatie van de politie hebben wij de woningstichting gevraagd het overleg met
de politie over het combineren van woningbouw en een politiebureau op het ter-
rein aan de Raadhuisstraat te intensiveren.

Wij blijven voor inbreidingslocaties een beroep op de provinciale woningbouwpot
bijzondere plannen doen.

Verkeer en vervoer

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan het ontwerp-categoriseringsplan.
Dit plan komt tot stand in samenspraak met de zogenoemde klankbordgroep. De
leden van deze klankbordgroep vormen samen een brede afspiegeling van de
Vordense samenleving en hebben ruimschoots de gelegenheid terug te koppelen
naar hun achterbannen. Verder willen wij dit najaar inspraak verlenen op het ont-
werp-plan. Een informatie-avond voor de inwoners van de gemeente is onderdeel
van die procedure.
Wij bestrijden dan ook de opmerkingen van D 66, als zou dit een 'voorgekookt'
plan zijn, waarop burgers weinig invloed hebben. Sterker nog: eerst kan de bur-
ger zijn zegje doen, daarna is de gemeenteraad pas aan de beurt. Wij voeren een
zorgvuldige en open planprocedure. Wij doen op dit moment dan ook nog geen
uitspraken over de prioriteiten in de aanpak van bepaalde wegen of routes, zoals
CDA en D 66 wensen (Wie kookt hier voor?). Overigens is het regel, dat wij
inspraak verlenen op voornemens tot reconstructie van wegen. Dit betekent uiter-
aard niet, dat wij voor élke rotonde, élke verkeersdrempel etcetera ook een infor-
matieavond organiseren.

Het CDA komt met de opmerkelijke suggestie om meer parkeerplaatsen aan de
Bleek aan te leggen. In het nabije verleden genoot het Beekdal nog bescherming
van de meerderheid van de gemeenteraad. Wij erkennen, dat de parkeerdruk in
het centrum op sommige momenten hoog is. Toch is er eigenlijk altijd wel een
parkeerplaats te vinden. Verlaging van de parkeerdruk, door uitbreiding van het
aantal parkeerplaatsen of anderszins, bijvoorbeeld door het instellen van een



parkeerschijfzone, vinden wij vooralsnog niet noodzakelijk. Wij sluiten niet uit
dat wij bij de vaststelling van het categoriseringsplan nog op deze problematiek
terugkomen.

De WD verzoekt om een evaluatie van de onderhoudstoestand van de wegen. Wij
evalueren echter al jaarlijks de technische staat van het wegennet en formuleren
op basis daarvan het onderhoudsprogramma voor de toekomst. Het is mogelijk
om op basis van de indeling in wegcategorieën, verschillende onderhoudsniveaus
na te streven. Mogelijk leidt dit tot lagere onderhoudslasten; de mate waarin zul-
len wij bepalen na vaststelling van de wegcategorieën. Verder zullen wij het
wegenonderhoud en het instellen van dertigkilometerzones op elkaar afstem-
men, net zoals nu al gebeurt tussen onderhoud aan de wegen en onderhoud aan
de riolering.

Uw uitspraken over de opstelling van de gemeente in het planproces voor de
mogelijke aanleg van de Noordoostelijke verbinding, (aftakking Betuwelijn) varië-
ren van een pleidooi voor verdiepte aanleg of ondertunneling en het aandringen
op voortvarendheid tot een verzet 'met hand en tand'.
Duidelijk is, dat Vorden niet om deze spoorlijn heeft gevraagd. De nadelen voor
de gemeente Vorden zullen groter zijn dan de voordelen (als die er al zijn). Toch
willen wij 'verder kijken dan onze gemeentelijke neus lang is' en dus ook het alge-
meen belang meewegen. Dat betekent, dat wij niet op voorhand deze spoorver-
binding afwijzen noch er thans mee instemmen. Zaken als hoogteligging, belan-
gen van inwoners en (agrarische) bedrijven en schadecompensatie stellen wij - ove-
rigens niet zonder resultaat - aan de orde in het overleg dat wij met NS Rail-
infrabeheer voeren.
Volgend voorjaar, als de trajectnota verschijnt, zullen wij in nauw overleg met u
het standpunt van de gemeente formuleren en aan de Minister van Verkeer en
Waterstaat kenbaar maken.

Riolering

Naar aanleiding van de vele storingen aan de drukriolering in het gebied
Wichmond/Vierakker hebben wij inderdaad onderzoek laten verrichten. In zijn
algemeenheid kan gesteld worden dat de elektrische installaties, inclusief de kas-
ten in een slechte staat verkeren. De pompen en de pompputten verkeren in een
redelijke tot goede staat. Volgens de planning, en waarmee in het kostendek-
kingsplan ook rekening is gehouden, zouden juist de pompen eerder aan vervan-
ging toe moeten zijn dan de elektrische installaties. Een vervangings-/onder-
houdsprogramma, inclusief kostenraming en de gevolgen voor het kostendek-
kingsplan zullen wij binnenkort aan u voorleggen.

Berm- en slootmaaisel

Het composteren van berm- en slootmaaisel is kostbaar. Als alternatief voor com-
posteren werken sommige wegbeheerders berm- en slootmaaisel onder op land-
bouwgronden, maar de regelgeving biedt op dit moment weinig ruimte voor het
toepassen van deze methode. Wel wordt het onderwerken soms, onder strikte
voorwaarden, gedoogd.

Wij nemen deel in een onderzoek naar de landbouwkundige waarde van berm-
maaisel en de effecten van verwerking van bermmaaisel op landbouwgrond. De
eerste fase (literatuurstudie en laboratoriumproeven) wordt binnenkort afgerond,
waarna de tweede fase (veldproeven) van start gaat. Het onderzoek moet inzicht
geven in de praktische toepasbaarheid van bermmaaisel. De provincie Gelderland
geeft aan, haar beleid af te willen stemmen op de resultaten van dit onderzoek.
Onderwerken van berm- en slootmaaisel ten opzichte van storten, kan in de
gemeente Vorden een besparing opleveren van ongeveer f. 7.000,—.

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0576 561010. FAX 55T086, BBS 554040
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

Henk Lubberding is het fietsen nog niet verleerd:

Ondanks het regenachtige weer
kunnen Klaas en Loke Bakker toch
weer terug kijken op een geslaagde
derde editie van de Bakker Open.
Drie jaar geleden werd deze kloot-
schietwedstrijd voor het eerste ge-
houden ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van Hotel Bakker. Het
klootschieten sloeg toen zo aan dat
werd besloten om er een jaarlijks
evenement van te maken. Het doel
van de Bakker Open is om de deel-
nemers een sportieve dag aan te
bieden waarbij onder het genot van
een drankje en een hapje op een in-
formele wijze contacten kunnen
worden gelegd. De Bakker Open
werd 's avonds op informele wijze
afgesloten met een buffet.

De deelnemers aan de Bakker Open
werden vorige week woensdag rond
half twee welkom geheten door Klaas
Bakker. Hij vertelde dat er dit jaar was
gekozen voor het thema fietsen. "Het is
in de jonge traditie van de Bakker
Open gebruikelijk om ieder jaar een
thema te kiezen. Omdat klootschieten
niet de enige manier is om van de
mooie Achterhoekse natuur te genie-
ten, heeft het bestuur van de Stichting
Bakker Open dit jaar gekozen voor het
thema fietsen. Daarom zullen we dit
jaar niet met de gebruikelijke koetsen
naar het klootschietterrein vervoerd
worden. In plaats daarvan gaan we op
de fiets", aldus Klaas Bakker.
Op dit fietsen in goede banen te leiden,
had Hotel Bakker de oudwielrenner
Henk Lubberding uit Voorst inge-
huurd. Samen met Tweede Kamerlid
Henk Vos verrichtte Lubberding na een
regenachtige fietstocht van driekwar-
tier de openingsworp van de Bakker
Open. Henk Vos is naast zijn werk in de
tweede kamer voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Beroeps-
wielrenners. In totaal verschenen er
twintig teams aan de start van het
klootschieten. Na een spannende strijd
werd uiteindelijk het team van me-

vrouw Gabriël en de heren Fransen, De
Haan en Abbink de winnaar van het
toernooi.

Aan het eind van het klootschietpar-
cours moesten de deelnemers nog even
op de fiets voor het ringsteken. Dit al-
les gebeurde onder deskundige bege-
leiding van Henk Lubberding die zich
in het dagelijks leven onder andere be-
zig houdt met het organiseren van
fietsdagen voor bedrijven. Onder de

noemer "Fietsen met Lubberding" kun-
nen bedrijven hem inhuren voor het
het bereiken van een betere sfeer en sa-
menwerking op de bedrijfsvloer. Henk
Lubberding behaalde zijn grootste suc-
cessen toen hij deel uitmaakte van de
wielerploeg van Peter Post. Volgens
Lubberding was "samenwerking" het
toverwoord van deze wielerploeg, die
in de jaren tachtig vele jaren lang de
wielerkoersen in binnen- en buiten-
land beheerste. "Iedereen was even

waardevol. We hadden respect voor el-
kaars specifieke talenten en we wisten
door samenwerking de krachten bin-
nen onze groep optimaal te gebrui-
ken", aldus Lubberding. Deze filosofie
van "Samen sta je sterk" past Henk
Lubberding nu toe bij "Fietsen met
Lubberding". Aan bedrijven, organisa-
ties en groepen biedt hij een mix van
sportiviteit, gezelligheid, training en
ontspanning waarbij de teamgeest cen-
traal staat.



Uitvoeringen op 31 oktober en? en 8 november:

De afdeling Vorden van Jong Gelre
repeteert momenteel twee avonden
per week om straks met de opvoe-
ring van de revue "Generatie vol
Sensatie" goed beslagen ten ijs te
komen. Henk Broekgaarden die al
jarenlang met het "regisseursbijl-
tje" hakt heeft zich opnieuw laten
"strikken" om de touwtjes in han-
den te nemen. "Och je weet hoe het
gaat. Op gegeven moment denk je
bij je zelf het is mooi geweest, laat
een ander het maar eens doen. Dan
doen "ze" toch weer een beroep op
je en voor je het weet ga je weer aan
de slag. Natuurlijk ook omdat je het
leuk vindt en het reilen en zeilen
van een revue kent ", aldus Henk
Broekgaarden.

Aan .ervaring geen gebrek. Alvorens
Henk Broekgaarden begin negentiger
jaren de jaarlijkse revue van Jong Gelre
ging regisseren had hij al jarenlang er-
varing als regisseur vair de toneeluit-
voeringen van Jong Gelre. "Dit jaar heb-
ben we een een hele leuke groep. De
jongens en meisjes gaan in goeie har-
monie met elkaar om. De opkomst tij-
dens de repetities is erg goed al moet
er nog wel "bergen" werk verzet wor-
den. Ik heb in elk geval alle vertrouwen
in een goede afloop", aldus Henk
Broekgaarden. Toch heeft hij al de no-
dige tegenslag moeten verwerken. Drie
weken geleden kreeg een van de hoofd-
rolspeelsters bericht dat zij binnenkort
geopereerd moet worden. Niet ernstig
maar wel zodanig dat ze de repetities

stop moest zetten. "Gelukkig heb ik in-
middels een goeie vervangster die al
volop tijdens de repetities meedraait",
aldus de regisseur.
De revue "Generatie vol Sensatie"
speelt zich af rondom een boerenfami-
lie bestaande uit een opa, oma, doch-
ter, schoonzoon en een kleindochter.
De familie maakt allerhande sensatio-
nele dingen mee zoals een verbou-
wing, een weddenschap met gevolgen.
Vakantie in de vorm van een winter-
sport. Kortom ingrediënten genoeg
voor een amusante avond. In de revue
doet geen aparte zang en toneelgroep
mee. De 14 man sterke toneelgroep
neemt namelijk ook de zang voor haar
rekening. Henk Broekgaarden is behal-
ve de eind regisseur, ook de regisseur

van dit onderdeel. De balletgroep be-
staande uit zes meisjes staat onder lei-
ding van Wilma Koers. De decorgroep
onder leiding van André Zweverink is
"dag en nacht" aan het werk met za-
gen, timmeren en schilderen. De revue
wordt muzikaal ondersteund door
Miranda Janssen op keyboard, gitarist
Joost Strijd en drummer John Addink.

De revue wordt vrijdagavond 31 okto-
ber voor de eerste keer in het
Dorpscentrum te Vorden opgevoerd.
Die avond zal het publiek overwegend
bestaan uit leden van de standsorgani-
saties. Op 7 en 8 november wordt de re-
vue eveneens voor het voetlicht ge-
bracht. Toegangskaarten zijn vanaf he-
den verkrijgbaar in het Dorpscentrum.

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten
van diverse leveran-

ciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

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

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

XSRATI
doosje 6

scharreleieren
bij 3 pakjes Blue Band a

Heico
en

Brigit

Euroshopper
POMMES

FRITES
kilo

99

RUNNER-
LAPPEN

kilo

PEPSI - SISI
-SEVEN UP

liter 2.15

3 HALEN

BETAL IN

vieren hun "wittebroodsweken"
graag met u.

UIEN
en

WINTERPEEN
beide per kg

79
RUNDER-
TARTAAR

> 100 gram

A.H.

VANILLE VLA
liter

Verse
KUIKEN-
BOUTEN

1.6 kg

CROKY
CHIPS

baal 300 gram

99

fitte en tarwe"
MINI-

BOLLETJES
10 voor

79

Boterhamworst
100 gram

Zaanlander kaas mild
1 kg van 13,90 voor

A.H. Speculaas
div. soorten

Knorr Maaltijdmixen
2 pak

Tempo pap. zakdoekjes
ilxlOst.

RODE
GOUD-

REINETTEN
1 kilo

98

79

ALBERT HEIJN
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

dat (t rftóvit
HENGELO (Gld.)

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 18 oktober

OKTOBER
WIJ N M A AND

ZIE GROTE
A.H. ADVERTENTIE



vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 13 OKTOBER T/M ZATERDAG 18 OKTOBER 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

VARKENSSCHNITZELS
STOOFLAPPEN
SHOARMAVLEES

l kilo van 23,90 voor 16,98

1 kilo van 18,90 voor 13,98

500 gram van 8,95 voor 0,45

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HUTSPOT PANKLAAR

KOMKOMMER

WITTE DRUIVEN "ITALIA"

500 gram van 1,98 voor 0,98

per stuk van 0,98 voor U,Do

per kilo van 2,98 voor l ,98

UIT ONZE KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Vers van hef mes Vergeer kaas

3 SMAAKMAKERS:

JONG - JONGRELEGEN
OFRELEGEN nu 1 kilo voor maar 9,98

BRIE VAN DE MAT 100 gram van 2,29 voor 1,59

UIT ONZE BROODAFDELING:

800 gram gesneden, nu 3 stuks 4,50CASINOWIT
PETIT-PAIN OF
KAISERSBROTCHEN VOORGEBAKKEN zak a 10 stuks m 2.99 mr 1,99
HALVE VLAAI ABRIKOZEN OF KERSEN per stuk m 4.25 «oor 3,75

Denk aan de waardebonfolder geldig t/m zaterdag 18 oktober 1997
Totaalkorting f 53,-. Heeft u geen folder ontvangen, vraag er één bij de dames

vandevleeswaren/kaasafdéling

DEZE WEEK
OPNIEUW KORTING

MET UW GRATIS EDAH-CARD

MON CHOU verpakt 100 gram van 2,19 voor

GROKO SPIN AZIË A LA CRÈME 450 gram van 0.99 voor

NIVEAU CREMERAD div. soorten 500 ml van 6,99 voor

CALVÉ STATURES dn, smaken 500 ml van 2,99 voor

GANGMAKERS pak a 6 stuks van 2,25 voor

UNOX STEVIGE SOEPEN m m mi van 2.99 voor
SMITHS HAMKA'S div. smaken 120 gram van 2,69 voor

1,42 (35% korting)

0,59 (40% korting)

3,95 (40% korting)

1 ,(̂ 5% korting)

1,69 (25% korting)

1,94 (35% korting)

1,99 (25% korting)

Ook dit jaar weer een perfecte
kerstpakketten/relatiegeschenken-

show met medewerking van nog
meer Hengeiose ondernemers.

Gegarandeerd succes!
Op welke data's en waar?

Zie nu 'Contact'

Denk aan onze openingstijden:
maand, t/m donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.

Dinsdaa's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen <& wassen
& Kieur (Diacolor)

knippen <& wassen
8t Animatie
Kleur (Diacolor)

& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

MUESLI-
BOLLETJES

95
6 voor

r >

Zwitserse roomvlaai

1095

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72
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De Vink 30%
borrel/ vieux
liter 16.95
NU 14.95

Grant,s
Whisky
70cl 25.95
NU 22.95

Grolsch
Herfstbok

sixpack
NU 7.25

Joustra
Beerenburg
Liter 24.45
NU 21.95

Nieuw in onze
slijterij, een
ruime sortering
Malt Wisky,s
o.a Bowmore,
Bruichladich,

Auchentoshan en
Glengoyne.

Glengoyne
10 years malt
70 cl 67.95

Nu 62.95

De Kuyper C.B
Liter 19.95
NU 17.95

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

Ge2ellij genisten met plezier begint natuur Hik nier.

ECO-DRACHT
TU1NBEDRIJF

voor al uw snoeiwerk
vaste planten, bosbessen enz.

Bel: (0544) 35 18 35
vraag naar Marijke voor 'n afspraak

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag
16 oktober

Kantine
De Ark

aanvang: 20.00 uur



D ei m m c n
D.C.V. Dostal Vorden
Dit weekend stond de derde ronde van
de landelijke bondscompetitie op het
programma. Het eerste team van
Dostal Wegenbouw Vorden moest
thuis aantreden tegen Witte van Moort
uit Westerhaar. Ook het tweede team
speelde thuis en wel tegen de damclub
uit IJmuiden. Voor beide teams een be
langrijke wedstrijd gezien de stroeve
start van slechts één puntje. Helaas
heeft zowel het eerste als het tweede
team na drie ronden nog steeds één
schamel puntje.
Het eerste team kon géén potten bre-
ken tegen Westerhaar. Nadat dit team
met vrijwel dezelfde spelers twee jaar
geleden degradeerde uit de hoofdklas-
se, zijn zij nu weer helemaal terug. Met
zes punten uit drie wedstrijden staan
zij trots bovenaan met Hiltex uit
Amsterdam en Heijting uit Huissen.
Tegen Vorden werden hun ambities
snel duidelijk. Aan het vijfde bord ging
het snel mis met Henk Hoekman. Zijn
gebrek aan openingskennis werd hem
min of meer fataal. Henk moest al zijn
energie aanwenden om een bekende
opening zonder kleerscheuren door te
komen. Toen hem dat eenmaal was ge
lukt verslapte de concentratie. Hij
dacht het ergste achter de rug te heb-
ben en trapte prompt in een simpele
plakker naar dam. Deze vroege neder-
laag deed de wedstrijd op slot.
Westerhaar hoefde niet meer en liet
Vorden komen. Vooral omdat het op
het bord van Nina Jankovskaja ook
slecht ging voor Vorden. Opmerkelijk
was de parallel met de partij van Henk
Hoekman. Ook Nina kwam slecht uit
de opening en tot overmaat van ramp
overzag zij een simpele drie om vier.
Nu had zij nog wel kansen om de ver-
loren schijf terug te winnen, maar met
remise mocht zij blij zijn tegen de in-
valler van Westerhaar. Gelukkig weten
haar teamgenoten dat zij niet voor één
gat te vangen is en als het moet, al haar
gewicht in de strijd zal gooien. De tru-
kendoos werd volledig opengetrokken
en bij zoveel geweld raakte haar tegen-
stander finaal de weg kwijt. In plaats
van een vette nul kon Nina een tweetje
bij laten schrijven. Daarmee Was de
stand weer gelijk. Deze verrassende
ontwikkeling kon de Vordenaren niet
inspireren. Behalve Eddy Bude was er
niemand in de problemen, maar kan-
sen waren er ook niet. Theo Berends
had een gezonde aanval en op het eer-
ste gezicht prima bordkansen. Maar dit
was niet genoeg voor de winst. Ook de
kopman Hendrik van der Zee bereikte
niets en moest berusten in een teleur-
stellende remise. Hier tegenover stond
de keurige remise van Henk
Grotenhuis tegen Anatoli Gantwarg.
Het was veelzeggend dat de ex-wereld-
kampioen op het laatst zelf een remise
combinatie nam.
Zoals gezegd zat Eddy Bude wel in de
penarie. Na een misrekening in het
middenspel kwam hij zienderogen on-
der grote druk te staan. Hij wrong zich
in allerlei bochten maar kon het on-
heil niet meer keren. Uiteindelijk een
nipte maar kansloze nederlaag van 9-
11.
Het tweede team van Vorden leek voor-
af goede kansen te hebben tegen het
team uit IJmuiden. Ten eerste stonden
zij onderaan met nul punten, en ten
tweede kwamen zij te laat aan in
Vorden. Met alle files op de Neder-
landse wegen vroegen zij zich af, of
hier misschien sprake was van boze op-
zet. Al die wegwerkzaamheden leken
wel bedoeld om de tegenstander te
misleiden. In ieder geval pakte dit ver-
keerd uit voor de thuisclub.
Dé ploeg uit IJmuiden verscheen zeer
gemotiveerd aan de start en de nullen
vielen als rijpe appeltjes van de boom.
Alleen Jan Masselink viel uit de toon
met een overtuigende overwinning. Hij
trok fel van leer en plantte een voor-
post ver in de vijandelijke stelling. Zijn
tegenstander dacht even een schitte
rende verdediging te hebben gevon-
den. Door twee schijven te offeren en
met een achterloopje probeerde hij'Jan
af te bluffen. Bekomen van de eerste

9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

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

"DE ZONNEBLOEM"
Ook dit jaar zal er weer een ontspan-
ningsmiddag zijn, georganiseerd door
"de Zonnebloem", voor ouderen, hulp-
behoevenden en rolstoelpatiënten van
alle gezindten. Voor dit jaar is een ge-
varieerd programma samengesteld
door het theaterbureau van der Ende,
genaamd Parade van 40 jaar film en
TV. Hieraan werken o.a. mee: Danny de
Munck en Sandra Reemer. De middag
wordt gehouden op zaterdag 18 okto-
ber a.s. in "de Hanzehof' te Zutphen,
van 14.00 tot 17.00 uur. Opgaven en in-
lichtingen:
voor Vorden: Mevr. T. Klein Kranen-
barg, Molenweg4, tel. 551347,
voor Wichmond: Mevr. R. Klein Kranen-
barg, Hackfortseweg 31, tel. 441269.

KOOKCURSUS VOOR MANNEN
De SWOV prganiseert in november en
december een kookcursus voor man-
nen. Zie artikel elders in dit blad.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
De gymnastiek van het MBvO in Wich-
mond is niet zoals eerder vermeld op
donderdagmiddag, maar op maandag-
middag van 14.00 tot 15.00 uur.

NIET MEER ZO HANDIG?
Hebt u dat ook? Dat u geen rits meer
dicht krijgt ... dat de sleutel zo zwaar
gaat in het slot ... dat die knoopjes zo
lastig zijn? Door goede tips en allerlei
hulpapparaten kunt u die problemen
oplossen of eenvoudiger maken. Op
ons kantoor vindt u een folder met veel
informatie over dit onderwerp. Mevr. v.
Uden zal het een en ander gaarne toe-
lichten en u, indien gewenst, doorver-
wijzen naar een ergotherapeute.

PROBLEMEN MET
GEZICHTSVERMOGEN
Veel mensen weten niet dat er allerlei
instellingen zijn, die hulp bieden aan
mensen die problemen hebben met
zien. Het Nederlandse Blinden en
Slechtzienden Wezen, een vereniging
van organisaties voor mensen met een
visuele handicap, heeft alle voorzie
ningen in een gids op een rijtje gezet.
Daarin vindt u informatie over: aan-
passingen in huis, lezen en informatie
verzamelen in aangepaste vorm, open-
baar vervoer en reizen met begelei-
ding, de financiering van aanpassin-
gen en hulpmiddelen, mogelijkheden
voor vrijetijdsbesteding, hobby's en

aangepaste vakanties, belangenbehar-
tiging en lotgenotencontact. Met deze
publicatie beschikt u over alle belang-
rijke telefoonnummers voor informa-
tie en advies. De Gids voor hulpmidde-
len en voorzieningen kunt u gratis
aanvragen bij: Bureau Patiënten en
Consumenten Informatie, Postbus 74,
3980 CB Bunnik, tel. 0343 551696. De
gids is verkrijgbaar als brochure (20 pa-
gina's) of op geluidscassette.

Het Centrum voor Gesproken Lektuur
(CGL) en het Centrum voor hulpverle-
ning aan blinden en slechthorenden
hebben gezamenlijk een maandblad
voor visueel gehandicapten uitgege-
ven. Dit blad Zienswijs verschijnt in
grote letter en in gesproken vorm.
Abonnees krijgen beide versies in de
brievenbus. Zienswijs biedt o.a.: practi-
sche informatie over voorzieningen, re-
gelingen, ervaring van ouderen die zelf
op latere leeftijd slecht zijn gaan zien.
Het blad is in grote letters gedrukt. De
speelduur van de cassette is l uur.
Belangstellenden kunnen een gratis
proefnummer aanvragen bij CGL,
Postbus 24, 5360 AA Grave. Tel. 0468
468468.

schrik vond Jan een hardhandige weer-
legging en coml^^feerde naar dam.

t̂ ?eHiermee had het t e d e zijn kruit ver-
schoten. De een na de ander werd on-
der de voet gelopen. Pas na zes over-
winningen nam de tegenstander gas te-
rug. Met een tussenstand van 2-12 wa-
ren de punten im^ws op zak. Slechts
Johan Haijtink kon nog iets terugdoen
en wist een goede partij af te sluiten
met een zege. Voor de rest was het over
en sluiten. De uitslag 6-14 is veelzeg-
gend.

B a d m i n t o n
Flash 2
Flash 2 bestaat uit: Robert Kater, Hans
Brinkman, Peter van Dijk, Hanny
Wielaard en Jolanda Kos.
De tweede wedstrijd.van het seizoen
moest Flash 2 thuis spelen tegen
Zevenaar 4.
Na de enkelpartijen was de stand 4-0
voor Zevenaar. Hopend op een goede
afloop begon men met de dubbels
maar helaas werd het na 2 driesetters
6-0 voor de tegenstanders. Er kon nu
echter geen punt meer gescoord wor-
den maar voor de eer begonnen de da-
mes en de heren van Flash 2 aan de
laatste twee wedstirjden: de mixen.
Helaas wonnen Hanny en Hans hunm
mix maar gelukkig wisten Robert en
Jolanda hun mix in 3 sets te winnen,
dus werd de uiteindelijke stand 7-1
voor Zevenaar.

T c n n i s
Van donderdag 9 tot zondag 12 oktober
1997 werd voor het eerst in haar ge-
schiedenis een 35+ dubbel tennistoer-
nooi georganiseerd op het VTP-sport-
park aan de Overweg in Vorden. In to-
taal werden er 102 partijen gespeeld.
Er hadden 96 deelnemers ingeschre
ven. De inschrijvingen in de E-catego-
rie vielen erg tegen en werd daarom sa-
mengevoegd met de D-categorie. Het
toernooi werd gesponsord door de
Rabobank Vorden, Hotel Bakker en
Bakker Schurink. Er werd in een poule-
systeem gespeeld. Ondanks het slechte
weer waren de deelnemers zo enthou-

siast dat de wedstrijdcommissie nu al
besloten heeft volgend j aarf^ dezelfde
periode weer een 35+ toerr^roi te orga-
niseren.

De winnaars waren:
Gemengd dubbel D: Carin Fransen en
Martie Dijkman (VTP Vord^
Dames dubbel D: Carin iTansen en
Carin Pelgrum (VTP Vorden).
Heren dubbel D: Hennie Reindsen en
Hans Chevalking (VTP Vorden).
Gemengd dubbel C: Joke Lubberdink
en Arno Bruin (LTC Gorssel).
Dames dubbel C: Marina van Loo en
Erna Terink (LTC Lochem/TV 't
Braamveld).
Heren dubbel C: Kees de Reuver en
Erick van Ekeris (TC Epse).

Slechts l partij moest afgebroken wor-
den in verband met een blessure van
een speelster. De tennisvereniging in
Vorden scoort ook erg hoog als het gaat
om blessurepreventie. De vereniging
hoort bij de eerste 6 verenigingen in
Nederland die op dit gebied erg aktief
zijn.

V o e t b a l

Socïi
Uitslagen 11/10
Socïi A - Markelo A 9-2; Eerbeekse Boys
- Socïi C 0-5; Socïi E - Eefde E 2-0; Almen
F-Socïi F 0-12.

>
Uitslagen 12/10
Socïi - Klein Dochteren 2-1; Socïi 2 -
Eibergen 3 1-4; Socïi 3 - Brummen 3 5-1;
AZC 6 - Socïi 4 2-8; St. Joris 5 - Socïi 5 7-
3; Den Dam 4 - Socïi 6 7-1.

Programma 19/10
Socïi - Steenderen; Baakse Boys 2 - Socïi
3; WG'25 4'-Socïi 6.

Waterpolo

Heren
De Steur l - LaVo l in Kampen
Het lijkt er op dat LaVo een waardige
tegenstander gevonden heeft in De
Steur. De 1-0 valt voor De Steur door-
dat Danny Pelgrim verrast wordt door
een afstandsschot. Erik Schepers scoort

de gelijkmaker met een mooie uit-
breekpoging. Met nog 20 seconden op
de klok weet De Steur voor de laatste
keer te scoren in dit part.
Een mooie pass van Arjan Broekman
zorgt er voor dat Marck Karmiggelt
kan scoren. Maar wat later weet De
Steur tot tweemaal toe door de verde
diging heen te breken 4-2. Marck
Karmiggelt scoor te nog een keer via
een achterwaartse bal 4-3.
LaVo komt nu echt lekker in het spel.
De Steur weet eenmaal te scoren tegen-
over 3 van LaVo (André Karmiggelt,
Robert Pelgrim en Marck Karmiggelt).
De mannen vochten voor wat ze waard
waren, maar helaas gaven de scheids-
rechters geen 4-meters. Dit scheelde
LaVo in het slotpart twee doelpunten.
De Steur scoorde viermaal en Michel
Schoneveld scoorde het laatste doel-
punt voor LaVo. Eindstand 9-7.

Dames
LaVo tegen IJsselmeeuwen
Van tevoren gingen de dames er van uit
dat ze deze pot met grote cijfers zou-
den verliezen want ze hadden gehoord
dat het 3e team van De IJsselmeeuwen
was versterkt met drie dames uit het Ie
team van vorig seizoen.
Vol goede moed gingen ze van start. En
de eerste paar minuten hielden ze
goed stand. De IJsselmeeuwen scoor-
den hun eerste doelpunt met 2.29 op
de klok. De IJsselmeeuwen raakten op
dreef en speelden La Vo zoek. Al gauw
was hè t3-0. Het enige doelpunt van
LaVo-kant werd gemaakt door Karin
Rouwenhorst uit een vrije bal buiten
de 7 meter.
In het tweede part werd door beide
teams gevochten als leeuwen. LaVo
scoorde weer twee doelpunten door
Dinanka Hietbrink 3-3. De IJsselmeeu-
wen scoorde met een afstandsschot de
4-3.
In het derde part kwam LaVo goed in
het spel. Ze lieten zich niet intimide-
ren door het snelle spel van De
IJsselmeeuwen. De eindstand in dit
part was 5-5. Doelpunt Karin Rou-
wenhorst.
In het laaste part werd door beide par-
tij efi de deur dicht gehouden. Alle aan-
vallen werden gestopt. De eindstand
bleef dus 5^-5.



SMAN
IGROENSPECIALIST

AFHAALPRIJZEN NAJAAR
ZWARTE GROND per m3

STRAATZAND per m3

BOOMSCHORS per m3

CHAMPIGNONMEST per m3

COMPOST per m3

TUINTURF per m3

GEDROOGDE MEST KORREL 10 liter

1997
30.°°
27.50

45.°°
25.°°
30.°°
50.°°

4.75

TUINPLANTEN
in vele soorten tegen scherpe prijzen!

VASTE PLANTEN vanaf 2.°°

RHODODENDRON 4 kleuren vanaf 15.°°

BLOEIENDE HEESTERS vanaf 4.°°

HAAGCONIFEREN vanaf
o.a. Thuja brabant en Taxus baccata
enz. enz. enz.

7.25

Verkoop alleen op zaterdag of na telefonische afspraak.
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)Telefoon (0575) 46 2619

Yinyl "Sunlight"
Keuze uit vele kleuren.

200 cm breed.
Van 54,50

Slaapkamertapijt
"Starlet
Met jute rug. Herfst
of antraciet.
400 cm breed,
Van 99,- Nu

Nu
Ook op 400 cm breed

van 109.- voor 98«'
Woonkamertapijt
"Manchester" Gordijn "Trocadero"

140 cm breed,
in diverse kleuren

Speciale
actieprijs

Nu per meter

400 breed in de
kleur terra. Nu

Hoogpooltapijt
"Figaro"
Op jute rug.
400 breed.
In geel of terra. Nu

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

J.W. Hagemansiraat 3
l Tel. O545 - 47419O ,-

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

EIKELS
wij ontvangen
alleen Hollandse
eikels en alleen op
zaterdag

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B. V.
Oude Ziitphensfweg Sa, Vbntco
Tel. (0575) 55 14 64/Autocel. 06-54323046

OKTOBERMAAND = KEUKENMAAND
duizenden gulden

Unieke
HCl actie

Indien u in de maand oktober bij ons een

n bestelt mag u een aanrechtblad van enige

soorten Graniet of Cesarstone
uitzoeken voor de prijs van Kunststof.
(Alleen bij keukens v.a. f 7.500,-)
'̂ H t̂ In onze vernieuwde showroom gaan wij

ruimte maken voor de nieuwe modellen van 1998,

vandaar: showroomkeukens nu in de opruiming met

JÉÉk Tijdens de woonmaand oktober: gigantische
voordelen op inbouwapparaten, voorbeelden:

J kortingen van 30%,
j 40%, 50% en 60%
Mie/e comb/-

vaatwasser
l $9$

*tf of H

GRATIS OPSLAG VOOR LATERE LEVERING IS MOGELIJK

•BouwCenterSHCI

Uniek

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 l S R U I M E R B l J H C l



ZorgGroepOostGelderiand

Opvoeding en echtscheiding
De ZorgGroep organiseert in samenwerking met de Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland op woensdag 12 november 1997 in het Hof van Thebe in
Doetinchem een thema-avond over opvoeding en echtscheiding.

Na een scheiding gaat het leven en de opvoeding van de kinderen verder. Naast
het verdriet om de echtscheiding komen er veel praktische problemen om de
hoek. Hoe maak je goede afspraken over de opvoeding met je ex-partner? Wat doe
je als de ideeën van je ex afwijken van jouw eigen opvattingen? Wie koopt de
nieuwe schoenen of de bibliotheekkaart? Op deze avond worden diverse drempels
en valkuilen doorgesproken.

Bent u een gescheiden en heeft u vragen over dit soort situaties, dan kunt u
terecht op deze thema-avond over opvoeding en echtscheiding. Er is alle gelegen-
heid voor het stellen van vragen. Verder kunt u nuttige ervaringen en tips uitwis-
selen met andere gescheiden ouders.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u bellen met onze 24-uurs bereik-
bare zorgcentrale 0900-8806 (22 ct./minuut). U kunt inschrijven tot uiterlijk 29
oktober.

Gezondheidswijzer Zutphen houdt 28 oktober
themamiddag over Parkinson
De ziekte van Parkinson is een stoornis in de verbinding tussen hersenen
en de spieren, het gevolg is het optreden van allerlei bewegingsstoornissen.
De belangrijkste en meest opvallende symptomen van Parkinsonpatiënten
zijn: beven, stijfheid van de spieren, bewegingstraagheid, moeheid, incon-
tinentie, spraak- en slikklachten, kwijlen en dubbelzien.

Bij de meeste mensen openbaren deze symptomen zich tussen het 50e en 65e jaar.
Patiënten met Parkinson ondervinden veel problemen in hun dagelijks functio-
neren. Zo is het lopen problematisch, wordt het aan- en uitkleden moeilijk en
door de spraakproblemen is het zich uiten ook moeilijk. Parkinson is een onge-
neeslijke ziekte maar met behulp van gerichte therapieën wordt geprobeerd func-
ties zolang mogelijk in stand te houden.

Voor de Gezondheidswijzer Zutphen is dit alles reden genoeg om Parkinson als
thema te kiezen vanaf 13 't/m 30 oktober. De Gezondheidswi^r heeft dan folders
en brochures over de ziekte van Parkinson, behandelmogehjKheden en tips voor
het omgaan met Parkinson. Daarnaast organiseert de Gezondheidswijzer op dins-
dagmiddag 28 oktober a.s. een themamiddag over "Parkinson en dagelijkse beper-
kingen". Deze middag staat vooral in het teken van tips en adviezen rond het
functioneren met Parkinson en de problemen waar men m^^te maken kan krij-
gen. De Gezondheidswijzer organiseert de themamiddag i^pmienwerking met
de Parkinson Patiënten Vereniging. De toegang is gratis en voor alle belangstel-
lenden toegankelijk. De Themamiddag wordt gehouden in het ziekenhuis het
Spittaal te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Gezondheids-
wijzer Zutphen in de hal van het Spittaal.
De Gezondheidswijzer Zutphen is een gezamenlijk initiatief van het Regionale
Apothekersoverleg Zutphen, ziekenhuis het Spittaal en ZorgGroep Oost-
Gelderland.

Biej ons
in d'n Achterhoek
Zo, wiej bunt vanwekke weer heel wat wiezer ewodn now 't rapport oaver
onze gemeente klaor is. Teminste, dat dach ik. Now mo'k zeggen da'k van
gemeentezaken en poletiek weinig vestand hebbe. Daorumme bun'k maor
's nao Toon van de Spitsmoes egaon. Zien vader hef al 's op een lieste veur
een politieke parti'je estaon dus kan hee d'r wel wat van wetn.
Gelukkig had hee d'r ok al 't een en ander oaver eleazen en kon e d'r zien
zegjen oaver doen.

'k Gooien de krante biej Toon op taofel too'k daor binnen wazze. "Hier, leas
maor 's, kö'j zien hoe of't t'r in Vodd' biejsteet". "Oh, dat he'k allange ezien
en eleazen". "En?", vroog ik heel beniejd. "Weggegooid geld, van dit rapport
wod allene 't bureau dat de zaak zo ten rowste naoepluusd hef better.
"Maor ze geeft toch wel an waor 't neet deugt?". "Wat in dit rapport steet
wizze wiej allange". "Zoas?".

"Nem de onroerend zaak belasting. Die was in verholding tot andere
gemeenten neet hoger of leeger. Dat wizze wiej en ok op 't gemeentehuus
al lange. En dat die volgend jaor verhoogt mot wodn, zoas in de meeste
plaatsen, was ok al maonden bekend.
Da'w goeie veurzieningen heb op alle gebied is ok niks gin niejs. En dat 't
z.g. "management" neet zo besunder goed draait was allange een publiek
geheim".

"Maor dat van de boern dan, dat daor tevölle nao eluusterd wod?" "Daor
wi'k drek een groot vraogteiken biej zetn. 'k Dache juus dat de boern now
wel aadug wet hoe ze met de natuur en milieu umme mot gaon. Die ziet ok
wel in dat tevölle vegif hadstikke slech veur ons allemaole is, dus ok veur
eur zelf en wat t'r nao eur kump. 't Enigste wa'j eur zoln können vewietn is
dat ze deur 't waterschap de gravens zo breed heb laotn maakn en 't water
now te vlot nao 'n lessel stroomt.
Maor ok in dat opzich wilt ze zich now bettern. Al met al kö'j van 't rapport
zeggen dat ze 'n heeln tied druk bunt ewes umme dinge boaven water te
kriegen die'w hier on Vodd'n al jaorn wizzen. Hoe of 't wieter mot, da's de
lastigste vraoge, die hoeven van de gemeente neet beantwoordt te wodn.

Veur de meschien wel f. 30.000,- die 't geintjen ekost hef hadn ze better holt
können koopn umme de boavenbouw van de brugge veur 't kasteel met op
te knapn. Hoppelij k ziet ze op 't gemeentehuus een keer in dat adviesbu-
reaux ow 't horloge afo«ut umme ow dan te veteln hoe late of 't is. At ze
dat deur hebt holle wié^rgeld teminste biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Bridge
Bridgeclub BZRVorden
Uitslagen van woensdag 8 oktober '97.
Groep A: 1. Gerichhausen/Vreeman
56.8%; 2. Den Elzen/van Manen 52.7%;
3. Bonman/Snel 52.6%.
Groep B: 1. mevr./heer Speulman
58.3%; 2. Van Alphen/Warnaar 57.8%; 3.
De Vries/Lenderink 55.7%.

Bridgeclub Vorden

Uitslagen 6 oktober 1997. Groep A: 1.
Graaskamp/Vreeman 61.4%; 2. Voeten/
van Gastel 58.9%; 3. Weeringa/Rossel
52.6%.
Groep B: 1. Den Ambtman/Thalen
56.2%; 2. mevr./heer Speulman 55%; 3.
Groot Bramel/Tigchelaar 52.5%.

Oktober woonmaand bij Deco Home Harmsen
De leveranciers van behang, stoffen
en verf zijn het afgelopen jaar weer
inventief geweest en zorgen tijdens
de Woonbeurs in de RAI te' Amster-
dam ook dit jaar weer voor sfeervol-
le noviteiten op het gebied van
woondecoratie-ideeën. Naast de
mooiste, en vooral nieuwste kleu-
ren worden op deze beurs leuke ac-
cessoires en toepassingen gepresen-
teerd. Deco Home Harmsen in
Hengelo haakt met het assortiment
in op deze noviteiten en heeft daar-
om extra aandacht besteed aan de
nieuwe collectie behang, verf, tapijt
en gordijnstoffen.

Creatieve toepassingen met verf
Om uw muren, meubels en vloeren
een extra accent te geven zijn er tallo-
ze creatieve toepassingen mogelijk.
Zoals sjabloneren, tamponeren, patine-
ren, sponzen, marmeren en craquele-
ren. Dit zijn allemaal technieken, die u
met enige oefening gemakkelijk zelf
kunt toepassen en die een heel sfeer-
volle en eigen stijl opleveren. Nieuw in
het assortiment van Deco Home
Harmsen is de effectverf van Flexa
Couleur Locale. Dit is een transparante
verf, die minder snel droogt. Door de
minder snelle droging heeft u tijd ge
noeg om er met bijvoorbeeld een blok-
witter decoratieve motieven in te schil-

deren. Met een beetje handigheid en
creativiteit maakt u in een handom-
draai uw persoonlijke accent op mu-
ren, kasten, plafonds, etc. Bij Deco
Home Harmsen kunt u uitgebreid wor-
den geadviseerd over de toepassing en
de verwerking van Flexa Effectverf, ook
weten ze er vast nog meer creatieve
toepassingen en gereedschappen om
decoratieve effecten mee te maken.

Naast deskundig advies op het gebied
van verf-effecten heeft Deco Home
Harmsen een uitgebreid assortiment
kwaliteitsverven. Daaronder valt ook
de exclusieve verflijn D'imago. Een
hoogwaardige verf die te verkrijgen is
in maar liefst 240 eigentijdse kleuren,
in hoog- en zijdeglans en muurverf.
Het eigentijdse kleurenpalet is zo geko-
zen dat de kleuren onderling ook
prachtig te combineren zijn. Deze com-
binaties zijn onder andere terug te vin-
den in het D'imago kleurenboek en de
D'imago combinatie-waaier, die u bei-
den in de winkel op een sfeervolle dis-
play aantreft. De D'imago kleuren-
waaier kunt u nu ook tijdelijk voor
maar fl. 9,95 kopen als u de bon uit het
oktobernummer van VTWonen of de
bon uit het Deco Home Huisblad inge
vuld inlevert. In de D'imago kleuren-
waaier vindt u bovendien een kortings-
bon, waarmee u tien gulden korting
krijgt als u D'imago verf koopt.

Sfeervol behang in opmars
Behang is weer in! In deze maand, de
Woonmaand, worden door verschillen-
de leveranciers de mooiste behangcol-
lecties gepresenteerd. Anders is nu dat
de modernste kleuren zijn gebruikt,
vernieuwende dessins zijn ontwikkeld
maar het belangrijkste is dat de kwali-
teit sterk verbeterd is waardoor u een
mooi en strak resultaat krijgt. U kunt
bij Deco Home allerlei informatie in-
winnen als het gaat om de manier van
plakken, de voorbewerking van de on-
dergrond, de benodigde gereedschap-
pen en de vele combinatiemogelijkhe-
den. Een leuk idee bijvootbeeld is het
combineren van verf en behang op één
muur. Een lambrisering suggereren
door middel van een behangrand op
een geschilderde muur of juist behang
gebruiken dat suggereert dat de muur
is gesponst. Bij de diverse soorten be-
hang zijn in verschillende dessins ook
stoffen verkrijgbaar zodat de aankle
ding van uw kamer compleet wordt.

Mooi: van binnen en buiten een
gedecoreerd gordijn
In onze exclusieve collectie D'imago
gordijnstoffen en voiles vindt u trans-
parante, geweven en dubbelzijdig be-
drukte gordijnstoffen die, ook zonder
voering, zowel in huis als naar buiten
een sfeervolle uitstraling hebben. Uw
buren hoeven dus niet meer tegen die

onafgewerkte en sfeerloze witte achter-
zijde van uw gordijnen aan te kijken,
wanneer u het gordijn geheel of ge
deeltelijk dicht doet. Ook de verschil-
lende nieuwe ophangmethoden en
confectietechnieken zijn aangepast
aan een sfeervolle manier van wonen.
Zo kunt u tegenwoordig uw gordijnen
met zeilringen laten stanzen en op een
decoratieve roede hangen. Bij Deco
Home adviseren ze u graag over de
nieuwste confectiemogelijkneden en
ophang-methoden.

Vloerbedekking
De Deco Home speciaalzaak biedt een
unieke collectie tapijt en vinyl van ho-
ge kwaliteit in warme kleuren. Voor
een perfecte combinatie met behang,
stof en verf.
U merkt het: Deco Home Harmsen, dé
adviseur bij uitstek voor het opfrissen
en aankleden van uw interieur. De
ideeën die hierboven beschreven zijn,
komen terug in het Deco Home
Huisblad van oktober. Heeft u dit
Huisblad niet in de brievenbus gekre-
gen, dan kunt u natuurlijk een exem-
plaar in de winkel halen zodat u inspi-
ratie op kunt doen. Mocht u vragen
hebben dan is Deco Home Harmsen al-
tijd bereid te helpen of mee te denken.

Uiteindelijk zorgt Deco Home er altijd
weer voor dat u mooier woont.



Vordense motorclub "De Graafschaprijders" zet WO man in om "Oost- Gelderlandrit" goed te doen verlopen:

34e editie op zaterdag 18 oktober
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" krijgt een druk week-
end voor de kiezen. Zaterdag 18 ok-
tober wordt namelijk de op een na
grootste Endurorit (alleen de kam-
pioensrit van de KNMV is groter) in
Nederland gehouden. Deze "Oost-
Gelderlandrit" wordt voor de 34e
keer door "De Graafschaprijders"
georganiseerd.

De organisatie zet daarbij ruim 100
medewerkers in. Bovendien is er veel
medewerking van de plaatselijke over-
heden, particuliere grondeigenaren,
defensie, bewoners van de Kranenburg,
de EHBO afdeling Vorden, buurtclub
Hamac uit Harfsen en vele anderen. Na
afloop van de wedstrijd en zondag 19
oktober wordt groot materieel ingezet

om de gehele route weer in de oor-
spronkelijke staat terflg te brengen.

De rit is uitgezet door Jan Oosterink en
Joop Wuestenenk. Het circuit heeft een
lengte van 65 kilometer. De senioren
rijden 4 ronden ( 260 kilometer) , ter-
wijl de nationalen 3 ronden rijden (195
kilometer). De rit wordt verreden on-
der auspiciën van de KNMV en telt mee
voor het Nederlands kampioenschap.
Er zijn 3 crossproeven in de route op-
genomen, waarvan de tijden vanaf de
tweede ronde worden opgenomen. De
senioren rijden derhalve 9 crossproe-
ven en en de nationalen zes.
De eerste crossproef vindt plaats op de
Lindeseweg/ hoek Kostedeweg en heeft
een lengte van 2750 meter. De tweede
vindt plaats op het "Delden- circuit" en

heeft een lengte van 1750 meter.-Proef
drie wordt gehouden op het militair
oefenterrein en heeft een lengte van
6500 nieter.

Programma
De eerste rijder gaat zaterdagmorgen
om 9.00 uur nabij café Schoenaker op
de Kranenburg van start. De rijdens
gaan eerst richting het "Delden-circuit"
om vervolgens via het Medler (waar
zich de eerste tijdscontrole bevindt)
naar het militair oefenterrein te rijden
waarna men via het Galgengoor weer
naar start en finish op de Kranenburg
rijdt. Er zijn twee tijdcontroies in de
route opgenomen.

Er zullen zo'n 185 coureurs aan de
start komen. Enkele kanshebbers in de

diverse disciplines zijn Toine van Dijk
uit Eindhoven; Patrick Isfordink, Olst;
Arjan Klok, Balkbrug; Stephan
Braakhekke, Vorden; Erik Davids,
Holten; Alfons Hoevers, Loenen en
Peter Lenselink uit Eefde. Daarnaast
doen er 20 clubteams mee. Zo onder
andere het clubteam van de organise-
rende vereniging "De Graafschap-
rijders" met de rijders Stefan Braak-
hekke, Alfons Hoevers, Toine van Dijk
en Peter Lenselink. Dit team met als
manager Gerrit Arfman staat momen-
teel in de tussenstand om het
Nederlands kampioenschap op de eer-
ste plaats. Uiteraard is dit team ook in
Vorden favoriet, terwijl Vordenaar
Stephan Braakhekke individueel in de
klasse 125 CC tot de kanshebbers be-
hoort.

Van den Hul stopt met juwelierszaak, Groot Kormelink Optiek wordt groter

Grootscheepse opheffingsverkoop
Juwelier van den Hul
Er gaat wat veranderen bij Groot
Kormelink aan de Spalstraat in
Hengelo (G). Het vertrouwde beeld
van juwelierszaak naast optiekzaak
wordt binnenkort alleen 'Groot
Kormelink Optiek', maar dan vele
malen groter. Voordat het echter zo-
ver is wordt er door dhr. Van den
Hul een grote opheffïngsverkoop
gehouden om alle juweliersvoor-
raad uit te verkopen.

"Een belangrijke stap en de afsluiting
van een mooie periode in mijn leven",
aldus dhr. Van den Hul, eigenaar van
de juwelierszaak. Zeven jaar geleden
nam deze het juweliersbedrijf over,
welke voorheen onder de naam Groot
Kormelink werd gevoerd. De reden van
vertrek is niet dhr. Van den Hul er ge
noeg van heeft, maar de VUT-gerech-
tigde leeftijd heeft bereikt en hij geen
opvolger heeft.

Opheffïnksverkoop van de gehele
juweliersvoorraad
De opheffingsverkoop start op donder-
dag 2 oktober a.s. om 9.00 uur. Dege-
nen die er bijtijds bij zijn hebben nog
de grootstekeuze en profiteren van de
vele aanbiedingen en kortingen.

Groot Kormelink Optiek en
Contactlenzen gaat uitbreiden
"Wij vinden het jammer afscheid te
moeten nemen van een goede collega,
maar zijn enthousiast over de kans die
het ons biedt onze winkel flink uit te
breiden", zeg Luciëlle, dochter van
Groot Kormelink. Sinds april '97 is zij,

samen met haar zusje Marjan, mede-ei-
genaresse van de optiekzaak.
Luciëlle is al vele jaren vakbekwaam
opticien en Marjan heeft eenjaar gele
den met succes de HBO-opleiding afge
rond voor optometrist/contactlensspe
cialist. Beiden hebben ze elders de no-
dige optiekervaring opgedaan en von-
den dat nu de tijd aangebroken was
om thuis bij de zaak in te komen;
Luciëlle vier dagen per week en Marjan
voorlopig l dag per week. "Mijn moe-
der krijgt ji^eindelijk wat meer tijd
voor haar vSPhobby's, alhoewel ze nog
wel l dag in de week in de winkel blijft
werken. Mijn vader blijft de eerstvol-
gende jaren nog wel volop meedraai-
en", aldus Marjan. Marjan heeft onder
andere ervaring opgedaan aan de
UniversiteiHliniek te Boston/USA en
het Radboudziekenhuis te Nijmegen.

Na de opheffingsverkoop van de juwe-
lierszaak worden beide winkels gecom-
bineerd tot één groot geheel, met een
brede collectie brillen, zonnebrillen,
contactlenzen en toebehoren. De servi-
ce en het technische gedeelte worden
nog verder geoptimaliseerd. "We ho-
pen dat de mensen die gebruik maken
van de opheffingsverkoop bij onze
buurman, tevens even een kijkje ko-
men nemen in onze optiekwinkel en
alvast een indruk krijgen van de vele
mogelijkheden die we in huis hebben",
aldus Luciëlle.
U bent van harte welkom bij Juwelier
van den Hul en Groot Kormelink
Optiek aan de Spalstraat 27 te Hengelo
(G). (Zie advertentie!)

Hoe wilt u
het hebben?

4xf25,-

2 x f 50,-

f 100,-
ABN A1V RO introduceert biljetkeuze

bij onze geldautomaat.

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

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

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

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

bijvoorbeeld naar de markt gaat.

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

kelijker te maken.

A B N - A M R O Ztebank
Raadhuisstraat l, Vorden

Country Clothing Home-decoration
Hoofdstraat 39 GORSSEL Tel. 0575 491349

U zoekt het
overal..,

u vindt het

GORSSEL

Theaterlrijken
Dit jaar biedt de Volksuniversiteit voor
het eerst een cursus "theaterkijken"
aan in samenwerking met de Hanze-
hof. Een toneelstuk bezoeken is voor de
meeste mensen een avondje uit, zicht
niet realiserend dat de theatermakers
zich maanden lang voorbereiden op
die ene voorstelling. De dramturge,
Dorothé Lucassen, verdiept zich met
de deelnemers vier avonden in de as-
pecten die bij de tot standkoming van
de voorstelling aan de orde komen.
Daarbij worden vier voorstellingen uit
het programma van de Hanzehof on-
der de loep genomen; te weten "Het be
lang van Ernst", "Als de bladeren", "De
nacht van de pauw" en "de Kus van de
Spinnevrouw". De eerste bijeenkomst
is dinsdag 11 november. Bij deelname
kunnen eventueel ook kaarten voor de
voorstellingen besproken worden.
Informatie Volksuniversiteit Zutphen,
tel. (0575) 51 55 89, 9.00-12.30 uur.



Infopunt Verwijskaart
Gegevens introducé:

Ja, vergelijk mijn huidige ziekenfondsverzekering vrijblijver
Oostnederland Ziekenfondsverzekering.

Naam:

Straat:

voorletters: m/v

Postcode:

huisnummer:

woonplaats:

Telefoonnummer:

Nu ziekenfonds verzekerd bij:

Deze kaart invullen, uitknippen en meenemen naar het Oostnederland

Infopunt, e-amen met uw ziekenfondsverzekeringspapieren.

De Oootnederland adviseur zal uw ziekenfondsverzekering vrij-

blijvend vergelijken met een Oostnederland Ziekenfondsverzekering. U

krijgt dan in ieder geval belden een digitale koortethermometer cadeau.

Geïntroduceerd door:

Naam: .voorletters: m/v

Adres:

Postcode en woonplaats:

Mijn Oostnederland inschrijfnummer is:
Aclieperiode 29 september l/m 29 oklohc-r

Openingstijden
dinsdag
woensdag
vrijdag

Middaguren

13.30-17.30
13.30-17.30

Avonduren
18.30 - 20.30

Maak iemand
warm voor

Oostnederland

Een digitale koortsthermometer cadeau, als u een
ander laat kennismaken met het Oostnederland Ziekenfonds.

Bel voor informatie, ook over de andere Infopunten
of de Oostnederland Infobus, 053 • 4 853 100

l 4

Het Oostnederland Ziekenfonds, daar voelt u zich

prima bij. En een ander ook! Want als u iemand kennis

laat maken met het Oostnederland Ziekenfonds, krijgt u

beiden een digitale koonsthermometer cadeau.

Vandaar deze speciale kennismakingsactie. Hoe werkt

het? Das een kwestie van even de Infopunt Verwijskaart

invullen, uitknippen en aan iemand geven, die nog geen

Oostnederland-ziekenfonds-verzekerde is. Die vult de

kaart ook in en gaat daarmee, métzijn of haar huidige

ziekenfondsverzekeringspapieren, naar het

Infopunt. Daar zal onze adviseur de lopende zieken-

fondsverzekering vrijblijvend vergelijken met een

Oostnederland Ziekenfondsverzekering. Hij regelt ook, dat

uw thermometer snel thuis wordt bezorgd.

De actie loopt van 29 september t/m 29 oktober.

Dat vraagt om een vlotte kennismaking. Geen punt. Want

dit is toch een aanbod om direct warm voor te lopen?

OOSTNEDERLAND

Verzamelaarsjaarbeurs "97 in combinatie met M^M Platen & CD Beurs: A

Records zijn er om verbroken te worden
Records zijn er om verbroken te
worden en dat wordt geprobeerd op
de Verzamelaarsjaarbeurs die op 8
en 9 november wordt gehouden in
Jaarbeurs Utrecht. Dit jaar worden
bezoekers en deelnemers opgeroe-
pen om zo veel mogelijk volle of le-
ge deodorant spuitflessen of rollers
mee te nemen. De Verzamelaars-
Jaarbeurs gaat hiermee proberen
een recordpoging te vestigen om zo
een vermelding in het Guinness
Book of Recors te krijgen voor "De
grootste verzameling deodorant
spuitflessen en rollers'. Op Internet
zal een live weergave gegeven wor-
den van de sfeer en de recordpo-

De flessen, bussen en rollers kunnen
bij de stand van het Verzamelmuseum
op het Verzamelplein worden ingele-
verd. Naast deze poging zijn er 2.330
kramen en tafels waar verzamelaars
hun collecties ten toon stellen. Nieuw
is de aanwezigheid van het Nationaal
Verzamelaars Platform waarin twintig
verzamelverenigingen zich op het Ver-
zamelplein presenteren. Dit Platform
bestaat nog maar net en de Verzame-
laarsjaarbeurs heeft de eer om dit ini-
tiatief officieel aan het publiek te pre-
senteren. Het Nationaal Verzamelaars
Platform streeft er naar verzamelen in
de breedste zin van het woord te pro-
moten. Beginnende verzamelaars kun-
nen op het Verzamelplein terecht om
aan mensen uit de verenigingswereld
vragen te stellen over het verzamelen
en de verenigingen.
Ook nieuw is de eigen Internetsite van
de Verzamelaarsjaarbeurs die wordt
georganiseerd door Jaarbeurs Utrecht.
Deze site zal direct aan te klikken zijn

op de home page van Verzaniel.net en
geeft tijdens de beursdagen actuele in-
formatie over de Verzamelaarsjaar-
beurs. Daarnaast zijn er elk uur beel-
den te zien van de record poging met
de deodorant flessen.

De Verzamelaarsjaarbeurs telt dit jaar
1.400 deelnemers die de meest uiteen-
lopende verzamelingen naar Jaarbeurs
Utrecht brengen: Zilveren snuifdozen,
Disney poppetjes, strips, koffiemelk-
cupdeksels, poppen, oud gereedschap,
paardenbitten, kinderboeken, glassnij-
ders, muizen- en rattenvallen, Dinky
Toys, bierglazen, benzineaanstekers,
wieldoppen, beren, theelepeltjes, kant,
oude bromfietsen, radio's, dakpannen,
schilderijen, flesopeners, sleutelhan-
gers, speldjes, radiateurdopornamen-
ten, wasknijpers, bakstenen, cruci-
fixen, wij waterbakjes, kruideniersblik-
ken, filmprojectoren, snoeppapiertjes,
dierfiguren, postzegels, suikerzakjes,
puddingvormen, timmermanspotlo-
den, fluitjes, kruisspelden, fototoestel-
len, hotelzeepjes, vulpennen, naalden-
kokers, vingerhoedjes, landkaarten,
wandelstokken, reclame asbakken,
koperen kandelaars, scheerapparaten,
erotische prenten, hoeden en petten,
Verkade albums, oude benzinepom-
pen, jukeboxen en flipperkasten.
In 4 hallen zijn al deze verzamelingen
overzichtelijk ondergebracht in clus-
ters. In hal l is het cluster curiosa, in
hal 2 de clusters kaarten, telefoonkaar-
ten, munten, postzegels, archeologie,
militaria, fotografica, techniek, platte
zaken en boeken. Hal 3 speelgoed,
Fifties, auto's, glas en blik en in hal 4
aardewerk, uurwerken en curiosa.
De Europese belangstelling voor de
Verzamelaarsjaarbeurs is groeiende.

Dat blijkt uit het feit dat er dit jaar
deelnemers en bezoekers komen uit
Duitsland, België, Frankrijk en Enge-
land. Daarnaast presenteert het TV
Toys museum uit Dieren zich op de
beurs. De presentatie bestaat uit over-
zichtsfoto's van de museumcollectie
met aanvullende informatie.

Mega Platen & CD Beurs
Tegelijk met de Verzamelaarsjaarbeurs
wordt de Mega Platen & CD Beurs ge-
houden. Dit evenement is, als vast on-
derdeel van de Verzamelaarsjaarbeurs,
een begrip geworden in binnen- en bui-
tenland bij de echte popliefhebbers. Op
een oppervlakte van 10.000 vierkante
meter staan 400 stands met exposan-
ten uit 15 verschillende landen. Deze
internationale sfeer zorgt voor een
uniek aanbod van alle soorten muziek.
Van de Fifties tot de Nineties, Metal,
Rock'n'Roll, Top 50, Garage, Dance,
Hardcore, Swingbeat, Punk en Indie.
Het enorme aanbod omvat onder an-
dere singles en Ip's, maar ook collec-
tors items, memorabilia, oude muziek-
tijdschriften en nieuwe en tweede-
hands CD's. Onder de bezoekers wor-
den handtekeningen verloot van The
Spice Girls en David Bowie.

Naast het muzikale aanbod zijn er ook
vele bijzondere items te vinden. Een
hand geschreven tekst van Paul
McCartney. En de plaat die kunstenaar
Karel Appel zelf opnam om als inspira-
tiebron te kunnen dienen tijdens zijn
schilderwerk. Ed van der Elsken maak-
te er een botoboek bij. Ook de comple-
te map met litho's die John Lennon
maakte tijdens zijn verblijf in Amster-
dam wordt op de beurs te koop aange-
boden.

De expositie "Nedertoppers op 33 en 45
toeren" is een vreemdsoortige platen-
verzameling waar half beroemd Neder-
land in terug te vinden is. Van de eerste
singel van Ad Visser tot "Jos, draai nog
eens een plaat" van een zeer jeugdige
Jos Brink. En er zijn platen van de ad-
vocaat Gerard Sprong, Johan Cruijff,
Ivo Niehe en Sylvia Kristel. En Joop
Braakhekke blijkt zelfs een LP vol ge-
zongen te hebben.

WEEKBLAD CONTACT
VORDEN

reductiebon
voor maximaal 2 personen

VERZAMELAARS
JAARBEURS

8 november IO.OO - I8.OO uur
9 november IO.OO - I7.0O uur

< ^ J"•/«..fc.,.»\5vl

Bij inlevering van deze neductiebon betaalt
u per persoon f 10,- entree i.p.v. f 12,50.
Voor beide dagen (10-17 uurj geldt het

gereduceerde tarief van f 20,- per persoon.



Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

sierbestrating &
professioneel advies!

E S S E L l N K - D E G R O

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 - zo.: 09.00-13.00
gouden gids

ƒ« hoort «r steeds

meer van.-^

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

Het adres voor uw
huisslachting

SLAGERIJ EGGINK
van rollade tot 'naegelholt'
wij maken het diepvriesklaar
zoals u het wenst!

Het bij ons inpakken en voorvriezen
is gratis.

Reserveer vroegtijdig

Keurslager Eggink
Bonculoseweg 14, Ruurlo, tel. (0573) 45 13 37

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Bent u de juiste persoon
die we zoeker7

BouwCenter HCI-UBI bv is een dynamische handelsonderneming die zich hoofdzakelijk bezig-
houdt met toelevering van producten aan de bouwsector. De voornaamste productgroepen
zijn: Bouwmaterialen, Keukens, Tegels, Sanitair, Sierbestrating, Gereedschappen en Uzerwaren.
Onze klantenkring omvat de aannemers, architecten, overheden en particulieren.
Voor onze vestiging in Hengelo (Gld) zijn we op zoek naar de volgende personen:

Ervaren vertegenwoordiger (m/v)
Het volgende profiel staat ons voor ogen:
- aantoonbare verkoopervaring
- beschikt over een grote onderhandelingsvaardigheid en een klantgerichte instelling
- kan de contacten met bestaande relaties onderhouden
- heeft het vermogen om het klantenbestand uit te breiden
- kan goed in een teamverband werken
- heeft minimaal een opleiding MTS-bouw niveau.

Commercieel medewerker binnendienst (m/v)
Het volgende profiel staat ons voor ogen:
- heeft goede contactuele eigenschappen en een klantgerichte instelling
- heeft organisatorisch inzicht
- kan goed in een teamverband werken
- kan zich uitdrukken in de Duitse taal in woord en geschrift
- heeft ervaring in een verkoop gerichte functie en opleiding op MTS-bouw niveau.

Keukenmonteur (m/v)
Het volgende profiel staat ons voor ogen:
- heeft goede contactuele eigenschappen en een klantgerichte instelling
- kan goed in een teamverband werken
- heeft een opleiding op LTS-bouw niveau
- heeft ervaring in soort gelijke werkzaamheden, maar degene die hiervoor opgeleid wil

worden is ook welkom.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:
BouwCenter HCI-UBI bv, t.a.v. Personeelszaken. Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld).
Voor eventuele nadere inlichtingen over genoemde functie's kunt U contact opnemen met
de heer DJ. Groot Wassink, telefoon: 0575-468181 ('s avonds na 18.00 uur, tel.: 0575-461349).

BOOM-
KWEKERIJEN

M. G. SPIEGE ENBERGB.V.

iBouwCenterSHCI-UBI

Levering van bijna het gehele
groengebeuren.
Specialiteit:

beukenhagen
Beukenpoorten en
bomen van dun tot dik.

Particuliere verkoop alleen op
zaterdag.

Oude Zutphenseweg 5A
7251 JP Vorden
Tel. 0575-551464
Fax 0575-551105

Electro World Eliesen
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. 0575 55 10 00

wil u graag het volgende
laten beleven:

De sublieme vormgeving en de
prachtige materialen.
De altijd weer boeiende ervaring
van de geluidloos opzij schuivende
panelen voor inleggen van CD of
cassette.
Het volstrekt natuurlijke en
onvervormde geluid van de
actieve BeoLab Penta luidspreker
met 9 individuele speakers en een
ingebouwde eindversterker met
extra basregeling.
De ruime keuze uit andere actieve
of passieve B&O luidsprekers.
De bediening op het aanraak-

paneel of met de
Beo4 afstands-
bediening.

^ Het BeoLink meer-
kamersysteem voor
dezelfde weergave
kwaliteit in andere
kamers.

OOIT KIEST U VOOR MOOIST

||: BeoCenter 9300
radio - CD-speler - cassette deck

3 JAAR GARANTIE BeoLab Penta luidsprekers



Autobedrijf Groot Jebbink presenteert op originele wijze nieuwe Leganza:

Geheimzinnige uitnodiging voor ondernemers
"Hallo, hoe gaat het? Hier gaat alles
goed. Wij hebben nog een nieuwtje.
Houd donderdag 9 oktober 18.30
uur vrij. Plaats: Hotel Bakker. Hapje
en drankje staan voor u klaar". Met
deze uiterst geheimzinnige bood-
schap had Autobedrijf Groot
Jebbink de leden van de Industriële
Kring en de Vordense Ondernemers
Vereniging vorige week naar Hotel
Bakker gelokt. Aan het begin van de
avond bood Liesbeth Groot Jebbink
haar excuses aan omdat de afgelo-
pen weken diverse mensen had
moeten voorliegen. "Zo sprak ik en-
kele dagen geleden nog met Truus
Tolkamp van de Tuunte die mij
vroeg of ik wist waar die geheim-
zinnige uitnodiging vandaan
kwam. Ik heb gedaan alsof ik ner-
gens van afwist", aldus Liesbeth
Groot Jebbink.

Autobedrijf Groot Jebbink had alle on-
dernemers uit Vorden uitgenodigd
naar Hotel Bakker te komen voor de ex-
clusieve presentatie van de nieuwe
Leganza.
Met de introductie van de Leganza
denkt Daewoo een auto in huis te heb-
ben die uiterst geschikt is voor de za-
kenman en ondernemer. Na een korte
toespraak waarin Liesbeth Groot
Jebbink de mogelijkheden van Daewoo
opsomde, werd de nieuwe Leganza bin-
nen gereden. De presentatie van de
Leganza had plaats in de boerderij aan
de overkant van de parkeerplaats van
Hotel Bak-ker. Aan het eind van haar

toespraak had ze voor de Vordense on-
dernemers nog een verrassing in petto.
Elke ondernemer mag gratis één week
gebruik maken van de nieuwe Leganza.
Het enige dat ze moeten betalen is de
brandstof. Vervolgens mochten de aan-
wezigen raden hoeveel de Leganza kost
die zojuist werd binnengereden.
"Degene die het raad of er het dichtst
bijzit, mag als eerste een week proefrlj-
den", legde Liesbeth Groot Jebbink uit.
Uiteindelijk ging de heer H. Sahin van

restaurant Asya met de eer strijken.

Vormgeving
De vormgeving van de Leganza is vol-
gens Groot Jebbink representatief.
"Met deze auto is het echt chic voor de
dag komen. Het interieur ademt stijl
en sfeer uit", aldus Jan Groot Jebbink.
In de fase van ontwerp heeft Daewoo
samengewerkt met de gerenommeerde
Italiaanse ontwerpstudie ItalDesign.
Een slanke iets gewelfde taille en een

ver naar achteren doorgetrokken dak-
lijn scheppen het beeld van een coupé.
Daardoor oogt de^arrosserie langer.
Die meet van bui^^r tot bumper een
royale 4.671 milimeter. "De Leganza
heeft tevens een zeer gedistingeerd
voorkomen: juist door subtiele accen-
ten in de vormggeving, zoals een chro-
men randje achte|É»ven het kenteken-
plaat. Voor het inWIeur zijn eersteklas
materialen gebruikt. De kwaliteit
straalt er vanaf. De innemende waar-
digheid vormt een sterke troef, waar-
mee de Leganza zich onderscheidt van
klassegenoten in de hogere regionen
van de markt."

Uitvoeringen
Daewoo levert de Leganza in twee uit-
voeringen: SX en CDX. In beide varian-
ten zijn elektrisch te bedienen ramen,
centrale vergrendeling en airconditio-
ning standaard. In veiligheid biedt de
Leganza een zeer hoge graad van per-
fectie. Ajrbags voor zowel bestuurder
als passagier zijn aanwezig. Ver-der
zorgt een van ABS voorzien remsys-
teem voor een uitstekende vertraging,
zodat de auto bij een noodstop keurig
onder controle is te houden. De CDX
voegt aan de uitrusting met leer afge-
werkte stoelen en achterbank toe.
Tevens heeft deze versie Climat
Control en een Tranction Control
System: Dat onderdrukt slip bij de aan-
gedreven wielen, waardoor de stabili-
teit en trekkracht op natte of gladde
wegen optimale waarden bereiken. De

Leganza heeft standaard een handge-
schakelde vijfbak. Een viertraps auto-
maat is als optie te leveren, zowel voor
de SX als voor de CDX.

Beproefd
Een solide en koersvaste wegligging is
gegarandeerd. Een solide chassis en
carrosserie dragen daaraan bij. Het
Worthing Technical Center van
Daewoo in Engeland heeft een belang-
rijk deel van het ontwikkelingswerk
verricht. Het weggedrag is afgestemd
op de smaak van de Europese automo-
bilist. De Leganza heeft een beproefd
onderstel met rondom onafhankelijke
wielophanging. Voor past Daewoo
McPherson-veerpoten toe. Achter is ge-
kozen voor een Dual Linksysteem met
schroefveren.

De Leganza heeft volgens Daewoo alles
wat een goede auto nodig heeft: pres-
taties, zekerheid, ergonomie, kwali-
teit, uiterlijk vertoon en restwaarde.
"Bovendien onderscheidt deze Daewoo
zich evenzeer door zijn betaalbaar-
heid", aldus Jan Groot Jebbink. "Dit
kenmerk gaat niet alleen op voor de
aanschafprijs maar ook voor de gebrui-
kerskosten. Hier telt de zekerheid van
drie jaar (100.000 kilometer) garantie.
Tevens is er zes jaar garantie tegen
doorroesten van binnenuit. Neem
daarbij Daewoo's Euroservice met 24-
uurs ondersteuning en het is duidelijk
dat de Leganza zijn plaats in de top
meer dan waard is."

Basisschool Hoge hoopt
nog dit jaar met bouw
extra lokaal te beginnen
Tijdens de vergadering van de prote-
stants- christelijke basisschool "Het
Hoge" werd medegedeeld dat het be-
stuur goede hoop heeft dat nog dit jaar
begonnen kan worden met de uitbrei-
ding van een extra schoollokaal. De
bouwaanvraag ligt momenteel bij de
gemeente. Penningmeester A. Winkel
die sprak van een financieel gezonde
situatie in 1997 zal door deze bouw bij
de begroting over 1998 diep in de bui-
del moeten tasten. De bouw i& noodza-

kelijk door de van overheidswege op
handen zijnde "klasseverschijnings-
maatregelen".
Qua leerlingen aantal kan van een sta-
biele situatie worden gesproken. Zelfs
is er sprake van een lichte stijging. De
school telde op de peildatum l oktober
in totaal 300 leerlingen, twee meer dan
in 1996. Ook in 1995 lag het aantal
leerlingen rond 296. De heer G.
Krajenbrink werd bij akklamatie weer
in het schoolbestuur gekozen. De heer
GJ\. Rossel stelde zich niet herkiesbaar.
Zijn plaats werd ingenomen door A.
Pellenberg. Mevrouw G. Wentink stelde
zich niet meer beschikbaar voor de on-
derraad. In haar plaats werd H.B.
Waarle benoemd. Maatschappelijk

werkster Tanja van der Berg hield een
inleiding over de methode Cordon:
Hoe ga je om met opgroeiende jeugd.

Op donderdagavond 16 oktober houdt
het Chr. Mannenkoor Zelhem een gro-
te zangerscontactavond in 'de Brink' te
Zelhem. Aan deze avond wordt, naast
het mannenkoor o.l.v. Henk Peppel-
man, deelgenomen door het gemengd
koor D.E.S. (Door Eendracht Sterk) uit
Westendorp o.l.v. Tiny Siebers.
De derde deelnemer is de zo langza-

merhand bekende vocal group 'Second
Edition' uit Lichtenvoorde en omstre-
ken o.l.v. Vincent Stapelbroek. Deze
groep van 15 enthousiaste jonge men-
sen zingt lichte muziek, musicalsongs,
close harmony en dergelijke. Zeer de
moeite waard om te beluisteren.

De deelname aan deze zangavond is be-
wust klein gehouden om ieder koor
voldoende aan zijn trekken te laten ko-
men en de avond niet eindeloos lang te
laten duren. Allerlei redenen dus om
deze prachtige avond te komen meege-
nieten.

De toegang is vrij. In de pauze zal wel
een aantrekkelijke verloting worden
gehouden ter dekking van de onkos-
ten. Graag; tot ziens!
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag 16 oktober 1997,
gedurende 14 dagen, ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage lig-
gen de verzoeken om vergunning op grond van artikel
11 van de Monumentenwet 1988 van:
- het Onstein BV voor het aanpassen van huize het

Onstein, Onsteinseweg 15 en
- mevrouw P. Viersen-Kooiman voor het aanpassen

van huize het Enzerinck, Almenseweg 60.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze op deze plannen kenbaar maken aan het college
van burgemeester en wethouders.

Vorden, 15 oktober 1997,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 16 oktober 1997,
gedurende zes weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedepu-
teerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan "Buitengebied, Helderboomsdijk 2".

Dit plan voorziet in de mogelijkheid om op het perceel
Helderboomsdijk 2, naast voortzetting van de bestaan-
de woonfunctie, tevens recreatief medegebruik van
boerderij en twee schuren (trekkershutten en maximaal
vier recreatiewoningen) toe te staan.

Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten te wenden, kan gedurende de ter-
mijn van ter-inzage-legging tegen de goedkeuring be-
roep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

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

Vorden, 15 oktober 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester en wethouders zijn voornemens om
met toepassing van het bepaalde in artikel 18 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een periode van
3 jaar, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het
bestemmingsplan "Buitengebied 1982".

Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van firma
Lucassen boomkwekerij, Hamsveldseweg 10 te Vorden
voor de bouw van twee tunnelkassen op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie D, nr.
2352, plaatselijk bekend Hamsveldseweg 10 te Vorden.

De op het verzoek betrekking hebbende stukken liggen
met ingang van donderdag 16 oktober 1997 tot en met
29 oktober 1997 ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 15 oktober 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt met ingang van 17 oktober tot en met 13 november
1997 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag
van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

maatschap Arfman
de Leuke 2
7251 LL Vorden

adres van de inrichting: de Leuke 2

om: revisie-vergunning voor een melkrundveehouderij

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelas ting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
Qing.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 14 november 1997.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 14 oktober 1997

Buraemeester en wethouders van de gemeente Vor-

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

decre ta r i s ,
mr. A.H.B, van Vleuten

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax.
55 74 44

Hoe wilt u
het hebben?

4xf25,-
.2xf50,-
1 x f 100,-

ABN AMRO introduceert biljetkeu/e
hij on/e geldautomaat.

ABN-AMRO Ztebank

Raadhuisstraat l, Vorden

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Te huur gevraagd in gemeente Ruurlo
of een aangrenzende gemeente

minimaal 10 ha aaneengesloten
goede landbouwgrond
met of zonder
bedrijfs(gebouwen)

- vrij gelegen en goed ontsloten
- voor een agrarisch toeristisch project
- eventueel in samenwerking met uw

of onze loonwerker
- discretie verzekert

Brieven onder nummer R 21-1 Studio Contact,
Barchemseweg 7, 7261 DA Ruurlo

stichting

ouderenzorg
ruurlo
vorden

De Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden beheert
twee verzorgingshuizen in deze regio; de Bundeling in
Ruurlo en de Wehme in Vorden.

Op de Wehme hebben wij plaats voor een:

A. Medewerker
voedingsadministratie (m/v)
(20 uur per week).

Het gaat om tijdelijke vervanging van een collega die
met zwangerschapsverlof gaat.
Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die affini-
teit heeft met computers en accuraat kan werken.

Op de afdeling administratie hebben wij plaats voor
een:

B. Receptioniste/administratief
medewerker (m/v)
(8 uur per week, donderdag).

Voor deze functie zoeken wij een representatieve kan-
didaat op MAVO/M EAO-niveau en die ervaring
heeft met het werken met computers.

De medewerker dient bereid te zijn om op oproepba-
sis extra uren te werken i.v.m. vakantie e.d.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 24 oktober a.s.
richten aan:

STICHTING OUDERENZORG RUURLO-VORDEN
t.a.v. personeelszaken
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00
uur rechtstreeks bellen naar:
A. De heer E. van Proosdij, hoofd keuken

(0575) 55 73 02
B. Mevrouw J. Bosch, hoofd administratie

(0575) 55 73 04

Extra VloerVoordeel bij
WoonServiceWinkel
CRATON
100% katoen. School-
voorbeeld van een goed
lussenpool tapijt. Elk
van de 16 verschillende
kleurvarianten heeft een
jute rug. 400 cm. br.
Per str. m.

WOON

LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden

Telefoon (0575) 55 14 21



Vo e tb a
Vorden l - IJsselstreek l (Deventer)
1-3
Vorden dacht van tevoren dit varkentje
even te wassen, doch men kwam bedr-
ogen uit. Vorden begon voortvarend.
Uit een cornerbal kopte Dennis
Wentink in de 5e minuut fraai in: 1-0.
Even later tikte Peter Hoevers de bal
langs doelman Fokke Lutjeboer. Met
een katachtige sprong wist de doelman
een doelpunt te voorkomen. Na ruim
een half uur spelen werd Freddy Wolf
van IJsselstreek op links aangespeeld.
Zijn schot werd in eerste instantie door
Marinho Besselink gestopt. De bal
kwam met veel effect voor het doel van
Vorden. De verdediging van Vorden
werd hierdoor totaal verrast. De bal
verdween in het doel: 1-1. Tien minu-
ten voor de pauze werd Peter Hoevers
goed aangespeeld. Hij draaide snel van
zijn tegenstander weg en kwam oog in
oog met de doelman. Wederom tikte
Lutjebroek de bal tot corner. Meteen in
de tweede helft kreeg Vorden weer een
kans. Mare van der Linden wist een te
rugspeel te onderscheppen. Zijn schot
ketste op de paal.
IJsselstreek kreeg moed en lieten de
meeste ballen via de slimme Richard
Pothoven lopen. In de 70e minuut kon
Pothoven van 25 meter vrij uithalen.
Via de binnenkant van de paal schoot
hij raak: 1-2. Evenlater viel het doek
voor Vorden. Een te zachte terugspeel-
bal van Jan Groot Jebbink werd onder-
schept door de snelle Geke Kuper. Die
wist hier wel raad mee en bracht de
stand op 1-3. Vorden wilde wel, maar
alles ging nu mis. Een paar kostbare
verliespunten voor Vorden.
Zondag speelt Vorden in Zutphen te-
gen de gelijknamige ploeg. Woensdag-
avond 22 oktober speelt Vorden thuis
Go Ahead Al.

Uitslagen
Vorden Al - Ruurlo Al 7-2; Meddo Al -
Vorden A2 0-6; Brummen B2 - Vorden
BI 2-5; Vorden Cl - Zutphen Cl 5-2;
WHCZ D3 - Vorden Dl 1-2; Vorden El -
De Hoven El 12-0; Warnsveldse Boys E5
- Vorden E2 2-18; Be Quick E3 - Vorden
E3 4-3; Vorden Fl - Zutphen Fl 6-1;
Voorst Fl -Vorden F2 2-3; Vorden F3 - Be

-Quick F3 1-3; Vorden F4 - Gazelle
Nieuwland F3 0-5.
Vorden l - IJsselstreek l 1-3; Vorden 3 -
Vios Beltrum 4 2-0; Zutphania 4 -
Vorden 5 1-4; De Hoven 6 - Vorden 6 3-1.

Programma
Zaterdag 18 oktober
Ruurlo Al - Vorden Al; Vorden A2 -
Meddo Al; Vorden BI - Brummen B2;
Zutphen Cl - Vorden Cl; Vorden Dl -
WHCZ Dl; De Hoven El - Vorden El;
Vorden E2 - Warnsveld E5; Vorden E3 -
Be Quick E3; Zutphen Fl - Vorden Fl;
Vorden F2 - Voorst Fl; Be Quick F3 -
Vorden F3; Gazelle Die. F3 -Vorden F4.

Zondag 19 oktober
Zutphen l -Vorden 1.

Ruurlo - Ratti
Ratti moest afgelopen zondag in en te
gen Ruurlo voetballen. Na het verlies
van vorige week was Ratti gebrand op
een goede wedstrijd. Ratti begon voort-
varend, zette Ruurlo goed onder druk.
Dit resulteerde in een aantal goede
aanvallen. Helaas voor Ratti werden de-
ze aanvallen niet omgezet in doelpun-
ten. Daardoor kon Ruurlo wat sterker
worden. De thuisclub kreeg een hand-
vol corners, doch deze werden niet be-
nut.
Na een halfuur voetballen kon Ratti er
niet meer goed uitkomen. Ruurlo wist
hier goed gebruik van te maken. Een
goede aanval van Ruurlo leidde uitein-
delijk ook tot de 1-0 voorsprong. Ratti
bleef nog even zoekende maar wist
voor rust de orde weer te herstellen, zo-
dat de druk weer bij Ruurlo lag.
De tweede helft begon anders dan de
afgelopen wedstrijden. Ratti maakte
het Ruurlo van het begin af aan zeer
lastig. Ratti leek dicht bij de 1-1.
Hierdoor kon Ruurlo er niet meer zo
vaak uitkomen. Maar als men er uit-
kwam, werd het direct gevaarlijk.

Nadat Ratti massaal de aanval had ge
zocht kwam Ruurlo met de definitieve
counter: 2-0. Ratti liet zich hierdoor
toch niet uit het veld slaan. Het werd
een goede tweede helft. Hans Bos had
nog enkele goede reddingen. Ratti
bleef aanvallen en toch ook wel het
spel maken. Zoals zo vaak bij een ploeg
onderaan, zat het niet mee voor de
aanvallers om een doelpunt mee te
pikken, zodat het nog spannend kon
worden. Ruurlo zorgde in de laatste
minuut nog voor 3-0. Dit mag gezien
het wedstrijdbeeld toch wel wat geflat-
teerd genoemd worden.
Ratti heeft volgende week vrij, op 26
oktober moet Ratti tegen Klein-
Dochteren.

Uitslagen jeugd
Ratti Al Go Ahead D. A2 2-7;
Rietmolen Cl - Ratti Cl 1-6;
Diepenheim Dl - Ratti Dl 7-0; Ratti El
- DEO El 2-14; Ratti Fl - Witkampers F2
2-3; Diepenheim F2 - Ratti F2 5-3.

Programma
Zaterdag 18 oktober
DEO El - Ratti El; Ratti Fl - Rietmolen
Fl.

Volleybal
Volleybalvereniging Dash
Uitslagen competitie zaterdag 11
oktober 1997
Heren prom. kl. Devolco 3 - Dash l 3-0;
Heren eerste kl. Bruvo 2 - Dash 2 3-0;
Heren derde kl. Dash 3 - DVO 5 1-2;
Heren derde kl. Devolco 9 - Dash 4 1-2;
Jongens B Voorwaarts l - WSV/Dash
Combi 1-2; Dames derde div. G Atalante
- Dash l 3-0; Dames derde div. B Dash 2
- Arke Pollux 2 3-2; Dames tweede kl.
Keizersrong 2 - Dash 4 2-1; Dames der-
de kl. Devolco 8 - Dash 5 3-0; Dames
derde kl. Bruvoc 2 - Dash 6 0-3; Dames
vierde kl. Dash 7 - ABS 5 2-1; Meisjes A
Dash l - A«M-O l 3-0; Meisjes B Dash l -
Wilp l 2-lBweisjes C Dash l - Side Out
l 1-2; Dames rekr. WIK - Dash 3-0;
Heren rekr. Dash l - Nw. Heeten 2-1;
Heren rekr. Dash 2 - WIK 3-0.

Dames Qflti
"Echter eire wedstrijd staat dit seizoen
voor ons op zich, zeker in de eerste
helft, en we gaan dan deze week ook
weer hard trainen om te zorgen dat de
uitwedstrijd van 11 oktober a.s. uit te
gen Atalante uit Horssen ons imago en
ons gevoel op een hoger plan brengen."
Aldus eindigde coach Louis Bosman vo-
rige week in Contact.
Zaterdag jl. vertrok het eerste dames-
team rond de klok van drie uur in het
busje van subsponsor Vega-Auto-
verhuur BV uit Lochem richting
Horssen in de Betuwe. De sfeer was ont-
spannen nadat afgelopen week met
een beperkte selectie was getraind;
Hanneke en Anoek verbleven respectie-
velijk in Praag en Londen, terwijl
Bianca helaas tijdens de dinsdagtrai-
ning een nare enkelblessure opliep.
Het vele loopwerk dat Anoek in Londen
ten deel viel werkte ook negatief op de
peesontsteking in haar onderbeen.
Negen fitte meiden begonnen derhalve
om vijf uur aan de klus tegen het uit de
tweede divisie gedegradeerde Atalante.
De basis bestaande uit Debby, Gracia,
Ilona, Margreet, Joyce en Petra startte
nog afwachtend maar kon niet voorko-
men dat de eerste set met 15-7 aan de
tegenstander moest worden gelaten.
De tweede set met gaandeweg Mirjam,
Anoek en Nicole in het veld, ging nadat
Dash enige tijd van een voorsprong
had mogen genieten met 15-10 naar
Atalante. Ook gedurende de derde om-
gang moesten de Vordense dames, nu
met een invalbeurt van Hanneke, die
pas dezelfde ochtend uit de Praagse
bus was komen rollen, tenslotte na 12-
9 met 15-9 buigen voor de thuisploeg.
Een duidelijke 3-0 nederlaag derhalve,
maar wel eentje die het Vordense
team, waarvan alle speelsters hun
steentje bijdroegen, een goed gevoel
gaf. "Wij hebben hier een goede pot ge
volleybalt en gezien dat we op derde di-
visie niveau meekunnen. De 68 minu-
ten weerstand die we boden steken du-

dielij k af tegen de 41 van vorige week.
Nu is de douche geen overbodige luxe."
Moe maar voldaan arriveerde de spe
lersbus, na een snelle hap onderweg,
om half negen weer in Vorden.
Zaterdag 18 oktober a.s. speelt Dash
thuis tegen Switch uit Millingen aan
de Rijn.

Programma
15-10-'97
Devolco 2 - Dash l (HR).

17-10-*97
Dash l - Overa l (DR); Dash 2 - ABS 2
(HR).

18-10-'97
Dash l - Switch '87 (Ddiv. 3G); Dash 3 -
Devolco 3 (DP); Dash 4 - Devolco 7 (D2);
Dash 5 - Keizersprong 4 (D3); Dash 6 -
Boemerang 2 (D3); Overa 2 - Dash 7
(D4); Overa l - Dash l (mB); Dash l -
Overa l (mC); Dash l - DVO l (HP); Dash
2 - Devolco 5 (Hl); Dash 4 - DVO 4 (H3);
WSV/Dash l-WIK (j B).

Dash 2 wint weer
De volleybaldames van het tweede
team van Dash wonnen afgelopen za-
terdag ook hun tweede wedstrijd in de
3e divisie. Het voltallige publiek in 't
Jebbink genoot van de spannende wed-
strijd tegen het sterke Arke Pollux uit
Oldenzaal. Dash speelde zonder Ellen
Leunk; zij vertoeft in zonniger oorden.
Tamara Bos van Dames 3 was haar
stand-in.
In de Ie set werd direct al duidelijk dat
Dash de punten niet cadeau zou krij-
gen. Het uitstekend aanvallende en ver-
dedigende Arke Pollux vocht voor elke
punt, maar de Vordense dames weiger-
den het hoofd te buigen. Het team
hield het hoofd erbij en ging uiteinde
lijk met de meeste punten strijken(17-
15).
De 2e en 3e set gaf Dash uit handen, ze
lieten de tegenstander in de wedstrijd
komen. De Vordej^e dames hadden
geen duidelijk an^^ord op de snelle
harde aanvallen van het team uit
Oldenzaal (9-15..10-15).
Toch wist Dash zich terug in de wed-
strijd te knokken. Na een achterstand
in de 4e set bego^k team plotseling
weer te draaien e^Re wonnen de set
met degelijk spel (15-11).
De vijfde set nam Dash 2 direct een
voorsprong. Maar de Oldenzaalse da-
mes kwamen toch weer terug tot 10-10.
De laatste punten was de spanning in 't
Jebbink voelbaar. Het Vordense team
haalde met een laatste krachtsinspan-
ning de wedstrijd naar zich toe (15-13).
Een welverdiende 3-2 overwinning
voor het zogenaamde 'dikke konten
team'. Dat belooft wat voor het komen-
de seizoen.

Dash Heren l
Door het uitvallen van de geblesseerde
spelverdeler begon Dash zaterdag lich-
telijk verzwakt aan de wedstrijd tegen
Devolco 3 uit Deventer. Devolco 3 is
een gerenommeerde ploeg, die vorig
jaar kampioen werd in de promotie
klasse, maar niet promoveerde. In het
begin was het een beetje zoeken naar
elkaar en stond Dash al snel ver achter.
Door de service druk van Devolco
kwam Dash niet in zijn spel. De service
van Dash ging helaas erg vaak fout. De
set eindigde uiteindelijk in 15-4 voor
Devolco.
In de tweede set raakte Dash iets meer
op elkaar ingespeeld. Mooie lange ral-
ly's werden veroorzaakt door goed ver-
dedigend werk aan beide zijden. De in-
vallende spelverdeler slaagde er in om
de aanval goed op te zetten. Dat de te
genstanders goed op elkaar ingespeeld
waren, was duidelijk te zien aan hun
gevarieerde aanvalsspel. Daar kon
Dash vaak slechts een eenmansblok te
genover zetten en zo kon Devolco de
gaten in de verdediging van Dash vin-
den en de aanval goed afmaken.
Devolco won met 15-7 de tweede set.
De derde set begon Dash vrij sterk. Het
lukte een aantal keren om goed door
de verdediging van Devolco heen te ko-
men. Dash kwam zelfs op een stand
van 11-12. Toen ging de tegenstander
een tandje sneller spelen. Ze gebruik-

ten hun ervaring goed en beslisten de
wedstrijd in no time in hun voordeel
met een setstand van 15-11.
Volgende week speelt Dash thuis tegen
DVO l uit Hengelo.

P a a r d e n s p o r t

LR en PC De Graafschap
Zaterdag 4 oktober werd er in Win-
terswijk een wedstrijd voor ponies ge
houden. Hierbij werden de volgende
prijzen behaald.
Louise v.d. Stelt met Luuk eerste met
169 punten; Rodie Heuvelink met
Mathew tweede met 168 punten;
Carlijn Slijkhuis met Gorby tweede
met 164 punten.
Zondag 5 oktober werd er een samen-
gestelde wedstrijd voor paarden gehou-
den in Bathmen. Hierbij behaalde
Rinie Heuvelink met Elfriede een vier-
de prijs en August Koster met Kap-
sonus een achtste prijs.

A G E N D A
OKTOBER
ledere dag:

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

15 HVG dorp: volksdansen
15 BZR: bridgen in 't Stampertje
15 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
16 PCOB: in De Wehme en gezellige

middag met eigen krachten
16 HVG Wildenborch: dia's Het Loo
18 VAMC De Graafschaprijders: Oost

Gelderlandrit
19 Tuinen de Wiersse open
20 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
21 KBO: soosmiddag
21 N.B.v.P.: excursie
22 De Wehme: welfare handwerken
22 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
22 N.B.v.P.: Coberco
22 BZR: bridgen in 't Stampertje
22 HVG Wichmond: 50-jarig jubileum
23 Bejaardenkring: Dorpscentrum
26 Vorden zingt in de Dorpskerk
27 Vrouwenclub Medler: dhr. ter Mul
27 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
27 N.B.v.P.: excursie
28 NCVB: 'Vrouwen en economie'
29 HVG Linde: voordrachten en verha-

len
29 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
29 BZR: bridgen in 't Stampertje
30 HVG: ringmiddag in Zutphen .
30 HVG Linde: ringmiddag in Zutphen
30 HVG Wichmond: ringsamenkomst

Zutphen
31 N.B.v.P./GLTO/Jong Gelre: revue
31 ANBO: dialezing in 't Stampertje

'met 'n zeilprauw door de Banda-
zee' Indonesië

NOVEMBER
ledere dag:

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

3 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
4 KBO: soos Kranenburg-Vorden
5 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
5 De Wehme: welfare bazar
5 BZR: bridgen in 't Stampertje
6 Bejaardenkring: Dorpscentrum
7 Krato: toneeluitvoering in Gasterij

Schoenaker
8 Krato: toneeluitvoering in Gasterij

Schoenaker
8 In de Reep'n: slipjacht

10 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
10 Vrouwenclub Medler: excursie
12 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
12 BZR: bridgen in 't Stampertje
17 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
18 KBO: soos Kranenburg-Vorden,

lezing



Commissie stemt in met reconstructieplan plantsoenen Plan Zuid:

Aanwonenden van Van Arkelplein
teleurgesteld in gemeente Vorden

Fjordenpaarden rijden in Vorden

De aanwonenden van het Burge-
meester Van Arkelplein zijn teleur-
gesteld in de gemeente Vorden. Het
gemeentebestuur is van plan om dit
najaar te starten met de reconcruc-
tie van de plantsoenen in Plan Zuid.
"Maar ze vergeten daarbij het Van
Arkelplein te betrekken terwijl de
plannen daarvoor al een jaar klaar
liggen", zegt woordvoerder J.F. Geer-
ken.

Sinds jaar en dag is de invulling van
het Burgemeester Van Arkelplein een
doorn in het oog van de aanwonenden
van het plein. De buurtbewoners vin-
den dat het plein moet worden voor-
zien van meer groen. Geerken is de
woordvoerder van de buurtbewoners
en heeft sinds het voorjaar van 1995
contact met de gemeente Vorden over
de nieuwe invulling van het Van Arkel-
plein. "Eenjaar geleden heb ik voor het
laatst contact gehad met het gemeen-
tehuis. Ik heb toen van een ambtenaar
begrepen dat het plan van de herinvul-
ling van het Van Arkelplein klaar is. Hij
zei toen dat we binnenkort een uitno-
diging zouden krijgen om het plan te
bekijken, maar tot op heden hebben
we nog geen uitnodiging ontvangen. Ik
was daarom ook bijzonder verbaasd
toen ik enkele weken geleden las dat
de gemeente Vorden dit najaar wil star-
ten met de reconstructie van de plant-
soenen in Plan Zuid zonder daarbij het
Van Arkelplein te betrekken. Het is
toch raar dat er straks rozenperken aan
het Van Arkelplein worden verwijderd
terwijl er verder niets gebeurt. Ze had-
den die twee plannen toch veel beter
tegelijk kunnen uitvoeren", aldus de
heer Geerken.

De heer A.C. van Voskuilen (CDA) was
het het vorige week dinsdagavond he-
lemaal eens met oud-wethouder J.F.
Geerken. "Waarom moet die herinvul-
ling van het Van Arkelplein zo lang du-
ren?", vroeg hij zich af.
Wethouder D. Mulderije liet weten dat
het plan ten aanzien van het Van
Arkelplein enige vertraging had opge-
lopen. "Verder is het zo dat de herin-
vulling van het plein door een andere
afdeling behandeld wordt. Hoe de
stand van zaken op dit moment is weet
ik niet maar in de volgende commis-
sievergadering zal ik daar op terug ko-
men zodat u een indicactie heeft wan-
neer het Van Arkelplein onder handen
wordt genomen", aldus Mulderije.

Besparing
De commissie Volkshuisvesting, Eco-
nomische Zaken en Gemeentewerken
heeft vorige week dinsdagavond inge-
stemd met het reconstructieplan ten
aanzien van de plantsoenen in Plan
Zuid. Dit reconstructieplan maakt deel
uit van een veel groter plan waarmee
de gemeente Vorden wil bereiken dat
het onderhoud aan de plantsoenen in
Vorden minder arbeidsintensief wordt.
Plan Zuid wordt door de gemeente
Vorden als eerste aangepakt. Dit ge-

beurt dit najaar. Voorop staat wel dat
de kwaliteit van het onderhoud van de
plantsoenen op een aanvaardbaar ni-
veau blijft zonder gebruik te maken
van chemische bestrijdingsmiddelen.
De gemeente Vorden wil bezuinigen op
het onderhoud door middel van het
omvormen van rozenvakken, hagen en
handmaaigazons. Er zullen in Plan
Zuid 43 vakken met rozen, 55 bomen,
13 hagen en 11 vakken met heesters
worden gerooid. Hiervoor in de plaats
worden er 56 vakken met bodembe
dekkende heesters, 4 vakken met bota-
nische rozen en 62 bomen geplant. Met
de uitvoering van het reconstructie-
plan in Plan Zuid is een bedrag ge-
moeid van 47.500 gulden welke wordt
betaald uit het verkoop van openbaar
groen. De reconstructie van de plant-
soenen in Plan Zuid levert de gemeen-
te een structurele besparing op het ge
bied van onderhoud op van 3.638 gul-
den per j aar.

Gemeente Vorden tegen
koersvernieuwing
Regio Stedendriehoek
De gemeenten Vorden en Diepen-
heim zien een koerswijziging van de
Regio Stedendriehoek niet zitten. Dit
bleek vorige week woensdagavond
toen de Regioraad van de Steden-
driehoek bij elkaar kwam. Deze regio
is drie jaar geleden ontstaan na een
fusie van de gewesten Midden IJssel
en Oost Veluwe. In de praktijk blijkt
dat de regio Stedendriehoek veel te
bureaucratisch ^Mkt. Dit komt vol-
gens de leden vijlde regioraad met
name doordat de regio een veel te
groot algemeen en dagelijks bestuur
heeft. Hierdoor kan er niet slagvaar-
dig worden gewerkt. Verder is het zo
dat de taak van ddfcgio inde loop van
de jaren is veranc^ra. Enkele jaren ge
leden leek het erop dat het kabinet
steeds meer taken van de gemeenten
wilde overhevelen naar de regio. In de
praktijk is daar niet veel van terecht
gekomen. Daar komt nog eens bij dat
de regering niet meer zo warm loopt
voor de regiovorming. Iets dat enkele
jaren geleden nog één van de parade
paardjes van de regering was. De ge
meenten Vorden en Diepenheim vin-
den daarom dat de regio net zo goed
kan worden opgeheven. Een aantal ta-
ken die volgens de wet nog wel regio-
naal uitgevoerd moeten worden zoals
de brandweer en de ambulancedienst
kunnen volgens deze twee gemeen-
ten het beste via een aparte regeling
worden uitgevoerd. De andere elf ge-
meenten geven de Regio Steden-
driehoek nog een kans. Nog voor het
eind van het jaar moet een speciale
projectgroep in beeld brengen welke
taken de Regio Stedendriehoek nu ge-
zamenlijk uitvoert en hoeveel ambte
naren zich daarmee bezig houden.

Jong Gelre Toneel Krato
Zondagmiddag vond er rondom de
boerderij van Henri en Henny Rietman
een agrarische wedstrijdmiddag plaats
die georganiseerd werd door de AJK uit
Vorden en Warnsveld. Voor dit gebeu-
ren bestond een goede belangstelling.
De jongens en meisjes bekampten el-
kaar op tal van aktiviteiten.
De uitslagen waren als volgt:
Veebeoordeling: l Gerard Harmsen; 2
Reinoud Maalderink; 3 Erik Helmink.
Trekken behendigheid: l Jan Berenpas;
2 Erik Helmink; 3 Martin Helmink.
Spijkerbroek hangen: l Henri Rietman.
Gewicht schatten kalf: l Bert Lammers.
Buksschieten: l Erik Hulstijn. Bloem-
schikken: l Joke Rossel.

Toneelvereniging Krato brengt op vrij-
dag 7 en zaterdag 8 november het blijf-
spel "Boer'n op vrijerstoer'n" op de
planken. Beide avonden hebben plaats
in Gasterij Schoenaker. In tegenstelling
tot andere jaren is er geen voorstelling
op zaterdagmiddag.
Het blijspel "Boern'n op vrijerstoer'n"
is geschreven door Herman van der A.
In totaal doen er twaalf spelers aan
mee die op dit moment druk bezig zijn
met het onder de knie krijgen van de
teksten. Tevens is er al begonnen met
de voorbereidingen voor het volgend
jaar, want dan bestaat toneelvereni-
ging Krato 25 jaar. Er zal dan een spe
ciaal programma worden samenge-
steld.

Afgelopen zaterdag 11 oktober werd
er voor de vijfde maal in Vorden een
lange- afstandswedstrijd voor
Fjordenpaarden gehouden. Een
"kleine" 30 deelnemers meldden
zich zaterdagmorgen bij de familie
Smallegoor aan de Almenseweg
waar ook de start en de finish was.
Wedstrijdleider Henk Smallegoor
had een parcours van 25 en van 40
kilometer uitgezet verdeeld over
drie gedeelten.

Het parcours in "Het Groote Veld" was
door de regen behoorlijk zwaar gewor-
den. Op sommige plaatsen hadden
zich grote waterplassen gevormd. Voor
de Fjordenpaarden echter geen pro-
bleem!. De paarden werden vooraf, tij-
dens- en na de wedstrijd gekeurd door
dierenarts Erik Stoelhorst. Dit om te
voorkomen dat de paarden niet te
zwaar werden belast. De deelnemers
waren verdeeld in vier categorieën na-
melijk 40 km en 25 km aangespannen

of onder het zadel. Er werd gestreden
om de "Braamzicht" wisselbeker die
door de familie Smallegoor beschik-
baar was gesteld. De deelnemers toon-
den zich na afloop zeer kontent over
de perfecte organisatie.
De uitslagen waren: Aangespannen 40
kilometer: l L.J.H. Koot uit Koudekerk
a\d Rijn 3 uur en 34 minuten; 2 D. v.d.
Graaf, Gramsbergen 4 uur en 19 minu-
ten; 3 A. Jonker, Vriezenveen 4 uur en
40 minuten. Aangespannen 25 kilome
ter: l J. Slotboom, Neede 2 uur en 28
minuten; 2 Anita Pardijs, Gelselaar 2
uur en 31 minuten; 3 G. Snelting,
Doetinchem 2 uur en 42 minuten.
Onder het zadel 40 kilometer: l Denise
Erdmann uit Enschede 2 uur en 59 mi-
nuten; 2 Martin Vlaanderen, Eemnes 3
uur en 5 minuten. Onder het zadel 25
kilometer: l Louise van der Stelt,
Vorden l uur en 51 minuten; 2 Maaike
ter Horst, Doetinchem 2 uur en 7 mi-
nuten ;3 Nathalie Verbeek uit Enschede
2 uur en 26 minuten.

Plattelandsvrouwen
De agrarische commissie van de
Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen in vorden houdt op 21 okto-
ber een ochtendexcursie naar het zui-
veringsschap en de slibverwerking in
Zutphen. Op de bijeenkomst van
woensdag 22 oktober is de Coberco te
gast. Allereerst zal het een en ander
van de zuivelgeschiedenis van de
Coberco verteld worden. Na de pauze
volgt een produktpresentatie, waarbij
uiteraard ook geproefd kan worden. De
avond heeft plaats bij De Herberg.
Maandagmiddag 27 oktober wordt een
bezoek gebracht aan het nieuwe WOG-
pompstation "Olden Eibergen" in
Eibergen. De officiële opener hiervan
werd op 10 oktober veWftht door
Commissaris van de Koningin Kanv
minga. De jaarlijkse feestavond an de
GLTO, Jong Gelre en de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen is op
vrijdag 31 oktober. Jong^^lre voert
dan de revue "Generatie ^n sensatie"
op. De feestavond heeft plaats in het
Dorpscentrum.

Keuzemogelijkheden
bij geldautomaat
ABN AMRO uitgebreid
Vanaf deze week beschikt de ABN AM-
RO geldautomaat aan de Raadhuis-
straat l over een nieuwe keuzemoge
lijkheid. Gebruikers van de automaat
kunnen nu zelf kiezen in welke biljet-
ten zij hun geld willen opnemen. ABN
AMRO is de eerste bank in Nederland
die deze keuze biedt.
Tot voor kort konden gebruikers kie
zen uit drie vaste bedragen, of zelf een
bedrag opgeven. Daarbij bepaalde de
automaat in welke coupures het geld
werd uitgegeven. Nu is er de keuze uit
zes vaste bedragen of een zelf opgege-
ven bedrag. Nieuw is vooral de moge
lijkheid om de automaat bij het ge
vraagde geldbedrag drie keuzemoge
lijkheden te laten bieden voor wat de
coupures betreft. Een geldbedrag van
bijvoorbeeld honderd gulden kan dan
worden opgenomen als één biljet van
honderd gulden, als twee biljetten van
vijftig gulden of als vier biljetten van
25 gulden. Volgens ABN AMRO voorziet
deze service in een behoefte bij gebrui-
kers en winkeliers. Voor deze laatsten
is het soms lastig om wisselgeld in
voorraad te hebben voor de biljetten
van honderd gulden waarmee vaak
wordt betaald.
Op dit moment beschikt ongeveer
tweederde van de ABN AMRO geldauto-
maten over deze nieuwe service. In de
loop van de komende anderhalf jaar
zullen alle geldautomaten van de bank
de mogelijkheid tot coupure-keuze bie-
den. Zie ook advertentie.

Woningstichting Thuis
Best vanaf januari
verder als 'de Stiepel'
De woningcorporaties Thuis Best en
Stichting Woondiensten Lichtenvoorde
bundelen hun krachten en werken
vanaf l januari 1998 samen onder de
naam Woningcorporatie De Stiepel.
Het werkgebied van de nieuwe organi-
satie beslaat de gemeenten Hengelo
(G), Lichtenvoorde, Vorden en Zelhem.
Directeur van De Stiepel wordt de heer
L.H.G. Westerbroek. "De fusie vloeit
voort uit het streven naar een beter so-
ciaal en maatschappelijk volkshuisves-
telijk rendement. Door samen te wer-
ken kunnen we professioneler en effi-
ciënter invulling geven aan wat wij
zien als onze hoofdtaak: werkzaam
zijn in het belang van de volkshuisves-
ting en in het bijzonder voor degenen
die niet zelfstandig in een passende
woonruimte kunnen voorzien."
De volkshuisvesting is aan het verande-
ren. In de nabije toekomst zal er geen
sprake meer zijn van strikt afgebaken-
de werkgebieden. "Als grote, krachtige
organisatie kun je succesvoller op die
ontwikkelingen inspelen", aldus Wes-
terbroek. "Wij willen ons profileren als
een marktgerichte en klantvriendelij-
ke woningcorporatie. Door de huurder
als klant te zien en hem behulpzaam
en met goede adviezen tegemoet te tre
den, werken we aan een vruchtbare en
duurzame relatie. Zo kunnen we onze
positie verder versterken, wat uiteinde
lijk natuurlijk weer ten goede komt
aan onze klanten, de huurders." De
nieuwe woningcorporatie telt een klei-
ne 4000 verhuureenheden.

Verkoop Unicef
Vanaf deze maand start de verkoop van
Unicef-artikelen zoals kerstkaarten,
agenda's, kalenders en corresponden-
tiemappen. De opbrengst hiervan gaat
naar projekten die met kinderen in
nood in de hele wereld te maken heb-
ben. Kinderen die door oorlog, honger,
ziekte, gebrek aan voorzieningen heel
veel te kort komen.
De verkoop van de Unicef-artkelen ge
beurt dit jaar op een andere manier.
Van 6 oktober tot 17 november ver-
koopt mevrouw A. van Burk van de
Beatrixlaan 14 aan huis. Zij is telefo-
nisch te bereiken op 55 17 32.
Van 17 november tot 17 december
neemt mevrouw L. van Hassel dit van
haar over. Zij heeft een winkel in de
Dorpsstraat 5 met tweede hands kle
ding. In die periode kunt u bij haar te
recht. De winkel van mevrouw Van
Hassel is geopend op donderdag, dins-
dagmiddag en .vrijdagochtend. Vanaf
17 december tot 15 januari kunt u weer
bij mevrouw Van Burk terecht.
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WOONMAAND
Wij hebben de allernieuwste najaarscollectie weer binnen

• Gordijnen in kleurrijke dessins en
warme tinten

• Tapijten en de mooiste kleuren
• Sfeervol wonen en slapen

(met o.a. de nieuwste dekbedovertrekken)

• Mooie karpetten
(zowel synthetisch, sisal, wol, speelkarpetten etc.)

• Moderne tafelkleedjes en sierkussen
• Grand foulards
• De leukste cadeaus in onze snuffelhoek

Kortom, de moeite waard om eens te komen kijken.
Uw komst wordt tijdens deze oktober-woonmaand dan ook
beloond met

op bovenstaande artikelen

>E WONER
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Sport- en
g&zondheids-
studio Vorden

BURG. GALLEESTRAAT 673 • 7251 EA VORDEN
TEL (0575) 55 40 91

100e

Wilt u net als Mare profiteren van al
onze activiteiten voor één prijs?
Kom dan snel langs

fitness
aerobics e.d.
sauna, turks bad
spreekuur fysiotherapeut
kinderopvang

per maand
voor slechts 52,50

1-1-2
ALS ER IETS NIET KLOPT MET

112 DAAR RED JE LEVENS MEE

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

AEROBIC DANCE
CENTRE RUURLO

Lesrooster
(vanaf 1 oktober 1997)

maandag: 17.30-18.15 uur kidsaerobics vanaf 8 jaar
18.30-19.30 uur steps
19.45-20.45 uur total body conditioning

dinsdag: 09.00-10.00 uur total body conditioning
dinsdagavond (in de muziekschool):

19.00-20.00 uur aerobics in de maand november
(accent op Reebok, Versa, Latino)
20.00-21.00 uur bodysculpting (alleen oefeningen)

donderdag: 09.00 - 10.00 uur aerobics
17.45-18.30 uur kidsaerobics vanaf 11 jaar
18.30-19.30 uur steps
19.45-20.45 uur total bodyconditioning

* met ingang van 26 oktober zondags van 20.00-21.00 uur
streetdance.

* met ingang van 28 oktober dinsdags van 10.00-11.00 uur
slankadvies/metingen.

* met ingang van 30 oktober donderdags van 21.00-22.00 uur
slankadvies/metingen.

* alle lespsen worden gegeven in het boogschuttersgebouw
achter de sporthal, behalve de lessen op de zondag- en dins-
dagavond, deze worden gegeven in de muziekschool.

* 3 proeflessen voor hfl. 15,-.
* 3 kids-aerobicslessen voor hfl. 10,-.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN TEL: (0573) 45 33 54
(aanmeldingen hebben voorrang)

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

Kwekerij

HERFST-
AANBIEDING

2.°°

Omdat het herfst-
vakantie is, zijn

we vrijdag ook de
gehele dag open

Buxus
per stuk

Buxusvormen
pyramide of bol, vanaf

Bolconiferen
vanaf

Restpartijen coniferen en
planten tegen aantrekkelijke
prijzen

15.°°

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Telefoon (O575) 46 28 92
Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak

ZorgGroepOostGelderland

G

Tonny Jimiëtfs
AUTOSCHADE
JSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Nieuw thema: STIEFOUDERSCHAP
Dé ZorgGroep organiseert in samenwerking met de Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland op donderdag 30 oktober 1997 een thema-avond over stief-
ouderschap voor ouders/opvoeders in een stiefgezin.

In Nederland zijn ongeveer 150.000 stiefgezinnen, dat wil zeggen gezinnen van
een alleenstaande ouder en een stiefouder. Jaarlijks komen daar zo'n 10.000 stief-
gezinnen bij.
Tweede huwelijken zijn vaak complexer dan de eerste huwelijken. In een stiefge-
zin ontstaan soms subculturen, leden van het oude gezin nemen het voor elkaar
op. Kinderen missen de andere ouder of voelen zich soms door de komst van de
stiefouder op de tweede plaats gezet.
Stiefouders hebben vaak medelijden met de kinderen die al veel hebben meege-
maakt.
Soms denken zij ten onrechte dat de problemen die kinderen hebben door hun
komst veroorzaakt zijn. Kortom een stiefoudergezin is een ander soort gezin met
andere spelregels.

Maakt u deel uit van een stiefgezin en heeft u vragn over dit soort situaties, dan
kunt u terecht op deze thema-avond over stiefouderschap. Onder deskundige lei-
ding worden bovengenoemde facetten onder de loep genomen. Er is alle gelegen-
heid voor het stellen van vragen. U kunt nuttige ervaringen en tips met elkaar uit-
wisselen.

Plaats: Amphionstraat 67 (Hof van Thebe), Doetinchem; datum: 30 oktober.
Voor aanmeldingen en nadere informatie kunt u bellen met onze 24-uurs bereik-
bare zorgcentrale 0900-8806 (22 cpm). U kunt inschrijven tot uiterlijk 16 oktober
a.s. en u ontvangt een bevestiging van ons.



Fotoreportage opening vanaf vandaag op internetsite Weekblad Contact:

Trefpunt Graafschap-West geopend

De burgemeesters van Hengelo, Steenderen en Vorden hebben maandagavond de opening verricht van TrefPunt Graafschap-West. Deze opening vond
plaats in hotel-restaurant Herberg De Gouden Leeuw in Bronkhorst. De medewerkers van de Rabobank hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan
TrefPunt Graafschap-West, het virtuele dorpsplein op Internet. Inmiddels heeft de Rabobank qua vorm en inhoud een zodanig niveau bereikt, dat het net
officieel kon worden geopend. De redactie van Weekblad Contact was afgelopen maandagavond aanwezig in Bronkhorst. Voor een uitgebreide fotore-
portage kan iedereen vanaf vandaag terecht op de site van Weekblad Contact:http://www. weevers.nl/contact

Informatie-bijeenkomst Kookcursus voor
over Minas op 16
oktober in de Boggelaar
Minas komt eraan en kan voor de vee-
houder belangrijke gevolgen hebben.
Het Bureau Heffingen verwacht van de
veehouders voor l november de aan-
melding. Hierbij is het van groot be-
lang dat men voor zijn bedrijf de juiste
keuze maakt. Derhalve zal de contact-
commissie Vorden- Warnsveld donder-
dagavond 16 oktober in zaal "De
Boggelaar" een informatiebijeenkomst
beleggen.
Pieter Brouwer van DLV Rund-
veehouderij Zelhem zal deze avond een
inleiding houden over onder meer de
spelregels van Minas, wat betekent het
voor mijn bedrijf en hoe kan ik er op
inspelen.

mannen van
start in november

Achtste plaats in laatste wedstrijd Dutch Open voor zijspanduo:

Zesde plaats in eindklassement
voor Leo Kuipers en Koen Kruip

Collecte
De collekte voor het Prinses Beatrix
Fonds heeft in Vorden 5.148 gulden op-
gebracht. De organisatie zegt hierbij al-
le gevers en collektanten hartelijk
dank voor het behalen van dit resul-
taat.

De stichting Wel Ouderen Vorden
start in November een kookcursus voor
mannen. Belangstellenden kunnen
zich hiervoor opgeven bij het kantoor
van de SWOV of bellen met 55 34 05.
Veel ouderen wilj^ zolang mogelijk
zelfstandig blij venW voor zichzelf zor-
gen. Het verrichten van eenvoudig
huishoudelijk werk is hierbij door-
gaans geen punt, maar voor mannen,
die nooit gekookt hebben is het klaar-
maken van een warme maaltijd dik-
wijls wél een probleem. Velen nemen
dan genoegen met een boterham met
een ei of een kop soep, terwijl een goe-
de maaltijd, zeker voor ouderen, erg
belangrijk is.
Gelukkig is het bereiden van een een-
voudige maaltijd in een paar lessen te
leren. Door zelf te koken kunt u niet al-
leen kiezen hoe en wat u wilt eten
maar u zult ook ontdekken dat het een
leuke bezigheid is. Voor diegenen die
een partner hebben is het natuurlijk
handig om bij ziekte de kooktaak over
te kunnen nemen.

Het Leidsch-Vordense zijspanduo Leo Kuipers en Koen Kruip is in de laatste race
om de Dutch Open achtste geworden. In het eindklassement zijn ze als zesde
geëindigd. In het Europees Kampioenschap zijn ze uiteindelijk achttiende gewor-
den in het algemeen klassement. Foto: Henk Teerink.

't Beeckland winnaar Gelderse Jeugdprijs
Dinsdag 7 oktober begon een nieu-
we Codename Future jaar voor
scholengemeenschap 't Beeckland
in Vorden. Een betere start hadden
zij niet kunnen wensen want die-
zelfde ochtend zond de KRO in haar
programma De Ontbijtshow de
beelden uit die die dag ervoor in
Vorden werden gemaakt.

In dit programma werd aandacht be-
steed aan de videodocumentaire en les-
brief die vier leerlingen van 't Beeck-
land in samenwerking met een groep
dak- en thuislozen uit Nijmegen heb-
ben gemaakt. Deze groep leerlingen
won in 1996 een geldprijs van f 5.000,-
om het project dat zij hadden bedacht
te kunnen financieren. Op 23 juni
1996 overhandigden zij het eindresuk
taat aan staatssecretaris Netelenbos
die hiervoor naar Vorden was geko-
men. Het project heeft grote belang-
stelling uit de onderwijswereld gewekt

en inmiddels stromen de aanvragen
voor deze documentaire en lesbrief uit
het hele land binnen.
Of dit gegeven de leerlingen van alle
derde klassen extra heeft gestimuleerd
zal altijd een vraag blijven. Een feit is
wel dat er door hen de afgelopen we-
ken keihard is gewerkt om ook in dit
nieuwe Codename Future jaar weer
een goed figuur te slaan. Op dinsdag 7
oktober ging deze nieuwe lichting leer-
lingen op stap om in het kader van
Codename Future plannen te ontwik-
kelen voor een betere toekomst in hun
directe leefomgeving. Dierenartsen,
winkeliers, banken en zelfs de interna-
tionale popgroep The Party Animals
werden benaderd en gevraagd mee te
werken aan de door de leerlingen be-
dachte plannen.
Op woensdag 8 oktober werden uit el-
ke klas de twee beste plannen gepre-
senteerd aan een jury die werd aange-
voerd door wethouder Aartsen. Deze

jury maakt het de versschillende groe-
pen leerlingen door hun kritische vra-
gen verre van makkelijk. Maar dat een
goede voorbereiding het halve werk
blijkt te zijn, bleek al snel toen diezelf-
de jury het toch wel erg moeilijk vond
om de drie beste plannen van de school
te kiezen. Uiteindelijk won het plan
om gehandicapten meer te laten parti-
ciperen met "gewone mensen", een
plan om een hangplek te creeëren om
zo drugsgebruik tegen te gaan en een
plan om seksueel overdraagbare aan-
doeningen beter bespreekbaar te ma-
ken.

Na het bekend worden van deze uitslag
reisde een groep van ruim twintig leer-
lingen en docenten af naar het stad-
huis van Arnhem. Daar aangekomen
konden zij gelijk de handen uit de
mouwen steken om een stand op te
bouwen waarin zij hun plannen pre-
senteerden. Ook hier volgde weer op-

nieuw een jurering en opnieuw moes-
ten de leerlingen vragen beantwoor-
den over het hoe en waarom van hun
plannen. En opnieuw bleek dat er met
de leerlingen van 't Beeckland niet te
spotten valt, want na rijp beraad van
de jury bleek dat de groep van Peter
Mooy, Roy Kusters en Gaston Winkel de
hoofdprijs had gewonnen met hun pro-
ject over seksueel overdraagbare aan-
doeningen. Zij vinden dat er meer dan
genoeg foldermateriaal over dit onder-
werp is verspreid, maar dat deson-
danks deze informatie de "boodschap"
bij de jeugd nog steeds niet goed over-
komt. Door middel van het ontwikke-
len van vormingstoneel voor de be-
treffende doelgroep denken zij dit
manco in de voorlichting wat betreft
dit onderwerp te kunnen opheffen.
Peter Mooy, Roy Kusters en Gaston
Winkel gaan op 24 november naar Den
Haag om daar mee te doen aan de
Nationale Jeugdprijs.



tuincentrum
^

bekijken op onze

Grondtestdagen
{monster meenemen)

Informatie over herfst-/
winterklaar maken

van uw vijver.

Vele aanbiedingen,

Gratis kopje koffie/
warme chocolademelk

najaars-
show
op vrijdag 17 zaterdag 18
en zondag 19 oktober

VORDEN

OPENINGSTIJDEN
tijdens de show
vrijdag 9.00 t/m 20.00 uur
zaterdag 9.00 t/m 17.00 uur
zondag 10.00 t/m 17.00 uur
Tot ziens!

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen

BouwCenter hardpointhandzaag

professionele
'Supergun' kitspuit

thermostatische
douchemengkraan

Prijzen incl. BTW

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 bouwwink»!: 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

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Parket van Tarkett
per m
al vanaf
(10 jaar garantie) 59,-

Open woensdag t/m zaterdag

Lochem
Parket $ Tapijt

(centrum) • Tel. (0573) 25 89 52

H E R advertentie
geldig t/m

25 oktober 1997

CITY LIFE
pu l lover AKMO-

WORKS
kabel
pullover
tuuntepriis

CITY LIFE
stretch
pantalon

mode
voor het
héle gezin

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-
ERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-
LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

fashion

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE, VORDEN:
opengesteld voor de

laatste keer dit jaar op
zondag 19 oktober

van 10 tot 17 uur.
Entree f 7,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.

Pendelbus
NS station Vorden/de Wiersse/

NS station Ruurlo
tussen 11 en 17 uur.
Inl. 06 9292 of VW

Iedere zaterdag grote

POMPOENEN

SIERKALE-
B ASSEN-
VERKOOP

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B. V.
Oude Zutphenseweg ia, Vorden
Tel. (0575) 55 14 64/Autotel. 06-54323046

Eikels
15 ct/kilo

alleen kleine partijtjes

Af te leveren bij
Drukkerij Weevers

Nieuwstad 30
Vorden

Eikels afleveren
via achteringang

drukkerij



Wij zijn
driejaar!!!

Wij vieren onze verjaardag^
slechts 1 dag, maar

iet

oktober kunt u met ons
; want op

Restaurant Asya
Zütphenseweg 1
Vbrden
Teiefoon (0575)55 42 22

insdag kost
elke schotel maar

en op
donderdag kost

elke pizza maar

f2,50

f2,50
Deze actie is geldig in de maand oktober 1997
Tip: bel uw bestelling even van tevoren door, dan hoeft u niet te
wachten

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Kom snel naar «
de Keurslager en haal de ^

actiefolder!
Hierin vindt u alle informatie hoe u in

aanmerking komt voor veel voordeel
én kans maakt op prachtige prijzen.

Deze actie loopt tot en met
15 november 1997.

SieMatic
keuken

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zütphenseweg 16, Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modem design ...
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

Sf. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

MEDEDELING

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon (0575) 55 13 63

a.s. woensdag 15 oktober

Aanvang 20.00 uur
overige datums volgen

Voornemen bodemsanerinaJ^oekoekstraat I te
Vierakker (gem. Vorden)
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben
een melding op grond van artikel 28 Wet
bodembescherming (Wbb) ontvangen van de
bodemverontreiniging, gelegen aan de Koekoekstraat l
te Vierakker (gemeente Vorden).

Het betreft het voornemen van SUBAT om over te gaan
tot het saneren van de met minerale olie en vluchtige
aromatische koolwaterstoffen verontreinigde grond en
grondwater. De verontreinigde grond wordt volledig
ontgraven, het verontreinigde grondwater wordt
onttrokken en gezuiverd.

Beschikking
Op grond van de Wet bodembescherming moeten
wij in een beschikking vaststellen of er sprake is van
een geval van ernstige bodemverontreiniging
(artikel 29 Wbb). Bij ernstige gevallen moeten wij
tevens de urgentie vaststellen (artikel 37 Wbb) en
het saneringsplan beoordelen (artikel 39 Wbb).

De ontwerpbeschikking hebben wij ter inzage gelegd.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze naar voren te brengen. Gelet op de bij de
eerdergenoemde melding overgelegde gegevens en gezien
het feit dat geen inspraakreacties zijn binnengekomen
hebben wij vastgesteld, dat er sprake is van een urgent
geval van ernstige bodemverontreiniging. Er vindt
verspreiding van verontreinigd grondwater tot buiten de
terrreingrenzen plaats.

Tevens hebben wij het overgelegde saneringsplan
goedgekeurd.

Dit besluit hebben wij inmiddels bekendgemaakt
door het in week 42 toe te zenden aan de melder
en de andere belanghebbenden.

Een kopie van deze beschikking ligt ter inzage in de
bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 1 1 te
Arnhem, en bij de gemeente Vorden, tel. (0575) 55 74 74.

provincie
Gl DEiRLAND

Mogelijkheid van bezwaar en
voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de datum van
bekendmaking van dit besluit hiertegen bezwaar maken
door het indienen van een bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan ons
college, ter attentie van de griffier van de Commissie
bezwaar- en beroepschriften. Postbus 9090. 6800 GX
Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift"
vermelden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en
tenminste te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het

bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage)
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen,
indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde
spoed dat vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van
het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het
behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte
en de wijze van betaling van dit griffierecht kunt u
informatie verkrijgen bij de genoemde afdeling van de
Raad van State, tel. (070) 362 48 71.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
mevrouw J.E. van der Zwan of mevrouw H.M.W. Alink,
tel. (026) 359 99 81 of 359 99 89, van de onderafdeling
Bodemsanering van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem, 3 oktober 1997 -
nr. MW97.27003-6022034

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

J. Kommingo - voorzitter
drs. C.PAG. Crasborn - griffier
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