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Kerkvoogd!] ontvangt cheque
veilingcommissie

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

In de ochtenddienst van 6 oktober j 1. overhandigde de veilingcommissie aan voor-
zitter W. Paas van de Kerkvoogdij een cheque van f 13.000,-. Dit bedrag was het
netto resultaat van de op 21 september gehouden igfcnmarkt en veiling t.b.v. de
restauratie van de buitenzijde en het dak van de Dcl^skerk.
Mevr. Rodenburg dankte bij de overhandiging alle gulle gevers en de medewer-
kers, die het mogelijk maakten dit mooie bedrag bij elkaar te halen.
De heer Paas sprak zijn dankbaarheid uit, namens de kerkvoogdij, voor het fan-
tastische bedrag.
De commissie zit uiteraard niet stil en denkt al wr aan de volgende veiling,
waarschijnlijk 20 of 27 september 1997.

Vanaf heden tot en met 26 oktober
is er in de galerie van de biblio-
theek Vorden werk te zien van de
bekende kinderboekenillustrator
The Tjong Khing. Deze werd in 1933
geboren in Indonesië. Daar volgde
hij enkele jaren kunstonderwijs in
Bandoeng en nadat hij in 1956 naar
Nederland was gekomen, ook in
Amsterdam.

The Tjong Khing werd als striptekenaar
aangenomen bij de studio's van
Maarten Toonder. Langzamerhand
raakte hij uitgekeken op het stripteke-

nen omdat het medium hem dwong
tot het weergeven van nogal clichéma-
tige types. Sinds 1966 legde hij zich toe
op het illustreren van kinderboeken.
Het werk van hem is verscheidene ke-
ren bekroond. Zo ontving hij bijvoor-
beeld de Gouden Penseel.

In het kader van de kinderboekenweek
heeft Roby Bellemans, direkteur van de
Stichting Kijken, in de bibliotheek voor
de kinderen uit groep 7 en 8 van de ba-
sisscholen verteld over het illustreren
van kinderboeken. Onder ander over
het werk van The Tjong Khing.

Hervormde Gemeente
Zondag 20 oktober 10.00 uur ds. D. van Doorn uit
Almen, bediening van de Heilige Doop.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 oktober 10.00 uur ds. C. Bochanen,
Maasbracht.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 20 oktober 10.00 uur ds. HA Speelman,
Viering HA; 19.00 uur ds. HA Speelman, idem.

RK kerk Kranenburg
Zaterdag 19 oktober 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 20 oktober 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 oktober 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag20 oktober 10.00 uur Gebedsviering, heren-
koor.

Weekendwacht pastores: 20-21 oktober Pastoor
W. Zandbelt. Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisarts 19-20 oktober d r. Haas, Christinalaan 18,
tel. 55 16 78.
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 w a c h t e n w r n e altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 19-20 oktober J.H. Hagedoorn, Lochem.
Tel. (0573) 25 14 83. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis He^üeuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (057^M2592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive 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-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11. b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor 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 06-11, 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.

VOOR UIRKTI- I )K! \ f , I \W H

Füüi i i n K
Telefoon Of,-11

POIITM V O K I -
das en nacht - i0

A86868
BRA dan en nacht 06-11
AM! c lagen nacht 06-11

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11A 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
06-8806 (20ct|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. en mevr.
Mokkink-Kastcel, tel. 556908.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Trailer, t e l e foon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maamiui ' , van
15.30-16.30 uur m de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

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

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden per l oktober: maandag t/m don-
derdag en zaterdag: 9.30-15.00 uur; vrijdag 9.30-
17.30 uur; zondag 20 oktober: 11.00-15.00 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 woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 2248 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.
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zijnen-
bollen
6 halen

Herfstbroodjes
nu

Chipolatavlaai
nu

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

f Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Luei\autö gralis cic.

Brinkhorst l
7207 Bü ZUTPUKN
( i nd . ter re in Revelhorst)

T (0575) 52 28 16
BDVAG

Carnai/a/sverenioi"

Dinsdag 22 oktober

info-avond
optocht
carnaval 1997
aanvang 20.0O uur in
café-rest. 'De Herberg'

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

• Judolessen op maandag
in Vorden, sporthal 't Jebbink.
Voor meer info telefoon (0575)
55 27 42 of (0543) 51 74 67

• GEVRAAGD: goed bruik-
bare allerhande dingen voor
onze boeldag/snuffelmarkt.
Wij komen ze graag bij u op-
halen. Folkloristische dans-
groep 'De Knupduukskes', tel.
(0575) 55 32 02

• Rode Kruis afdeling 'Wel-
fare' houdt haar bazar op
woensdag 23 oktober 1996
van 14.00 tot 16.30 uur in 'De
Wehme', Nieuwstad 32, Vor-
den

• 30 november 't Proat-
huus? JA!!!

• TE KOOP: het hele jaar
door: consumptie-aardap-
pelen, ook voor uw winterop-
slag. Fam. Wijnbergen, Lo-
chemseweg 4, Warnsveld, tel.
(0575) 52 33 93

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

• TE HUUR GEVRAAGD voor
werktfid stel: woonruimte.
Tel. •'5) 46 72 65 of (0573)
2569T1

• TE KOOP: keukenblok, ca.
3 m met bovenkastjes, in-
bouwgaskookplant. Tel. (0573)
45 35 68

• TE KOOP: in zeer goede
staat verkerende houtkachel.
Tel. (0575) 44 16 37

• TE KOOP: grote en kleine
partijen voederbieten, ge-
zond voor paard en koeien.
Tel. (0314) 38 13 36

• Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

25 lage tulpenbollen f 6,95

Gemengd boeket f 9,95
3 Kaaps violen f 5,-

24 Violen f 12,95

DE VALEWEIDE-bloemen

Bij aankoop van zo'n lekkere rookworst

1 pond
ZUURKOOL GRATIS

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

10 speklapjes

f 10,-
WEEKENDVOORDEEL

MAGERE RUNDER-

PRIKLAPJES

500 gram f7,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Schouderham - . _ft

100 gram f 1,49

Snifworst - . _ f t

100 gram f 1,49

+ de 5 bekende vleeswaren
per 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK

ONGEWOON LEKKER

100 g ramf2,85

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 slavinken + 4 hamburgers

f7,95samen

Marktaanbieding:

Bami of Nasi 1 kiio 5,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• TE KOOP: verse noten op
zaterdag 19 oktober van 9-12
uur op Huize Zelle, Ruurlose-
weg 92, Hengelo (Gld.)

• TE HUUR GEVRAAGD voor
werkend stel: woonruimte.
Tel. (0575) 46 72 65 of (0573)
25 69 71

• TE KOOP GEVRAAG D: een
486 computer met 4 mb in-
tern geheugen (om met Win-
dows 3.11 en Word 6 te kun-
nen werken). Telefoon (0575)
46 16 36

PRESliN EERT

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 5522 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

M.M.V DISCO FIRE SOUND

NHETfiffiMNSM

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Staam it te huur bij:

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Ons bedrijf is
vanaf vrijdag
18 l/m zaterdag
26 oktober wegens
vakantie gesloten

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker
Telefoon (0575) 44 13 61



Voor uw warme belangstelling
en medeleven na het overlij-
den van mijn innig geliefde
man, mijn zorgzame vader en
onze vriend,

THEO CLAVER

danken wij u oprecht hartelijk.

Gerrie Claver-Bosman
Mike
Peter
Inge

Hengelo (Gld.), oktober 1996

INTERESSE IN

Chileense
wijnen?
Kom vrijdagavond

van 19.00 tot 21.00 uur

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

Weer of geen weer, de bloemen
blijven groeien. Zodoende dage-
lijks VERSE BLOEMEN waar-
onder prachtige buitenchrysan-
ten. Ook verkrijgbaar kalebassen
en scharreleieren. T.z.t. noten en
kastanjes. Deze week actie:
4 bos voor f 10,-

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

IK ZOEK JOUW
ITALIAANSE VRIENDIN!

Het is alweer zolang geleden
(1 juli) dat ik een Italiaanse
in de nachttrein München/
Rimini/Ancona ontmoette,

maar nog steeds spookt het.
Ze schreef 'Vorden' op een
beslagen venster en zei dat

ze in München werkte.
In Rimini raakte ik haar

(voorgoed?) kwijt.
Alsjeblieft, wil Vordense
vriendin contact met mij

opnemen?
Fred Huiting
Dillelaan 28

9591 CGOnstwedde
tel. (0599) 33 23 18

INTERESSE IN

Spaanse
wijnen?
Kom vrijdagavond

van 19.00 tot 21.00 uur

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

Vergeet
ze niet!

Geef voor de
vei^eten

vluchtelingen

Giro 999
Stichting Vluchteling

Den Haag

: V l u c h t t l i n

Maandag 21 oktober a.s. hopen wij
met onze kinderen en ouders ons
25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Bennie Harmsen
en
Jo Harmsen-Klein Geltink

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.00 tot 18.00 uur uur
in bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Oktober 1996
Nieuwstad 53
7251 AG Vorden
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Vrijdag 25 oktober vieren wij ons 25-
jarig huwelijk.

Gerrit Dekkers
en
Hermien Dekkers-Roeterdink

Wij nodigen u van harte uit op onze
receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

i

De Eendracht 29
7251 GA Vorden
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*| Dankwoord reacties bundel:

\ Gedachten Gedichten
9: ?

I j

Het is voor ons ondoenlijk om alle reacties die ons
bereikten ten aanzien van mijn boekje: Gedachten
Gedichten en het artikel in de krant, persoonlijk te
beantwoorden.
De bloemen, brieven en kaarten kwamen uit alle delen
van het land en hebben ons zeer gesterkt en getroost.
We vinden het opmerkelijkst zoveel mensen met ons
meeleven en daarvoor uit ̂ Bn komen.
Voor alle blijken van meeleven zijn wij u zeer dankbaar.
Uit de reacties blijkt dat het boekje ook dikwijls andere
mensen tot steun is, wat mij bijzonder treft. Het is het
wonder van: 'Gedeelde smart is halve smart'.

FAMILIE R. LUBBERS, Heo l̂o (Gld.)

. .t. tlm . t'. «I-i m
" t " l

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1012

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

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 !?3I

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

Dat wordt een
lekker lapje.

runderstoof-
lappen soo gr.

Rauwkostsalade,
100 gram

/i
•

49
megaburgers

Casselerrib, <• 98 Boemboe-balie ballen * 45
~100 gram 100

Saksische leverworst, ^49 Gegrilde kaasrollade
per stuk 100 gram —«•

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

Schoonmaak- en
^Schoorsteenveegbedrijf

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

NIEUWE
MEUBELS
NODIG?
KOM NAAR OTTEN!

Want OTTEN heeft diverse soorten meubels voor u: bankstellen, kasten,
salontafels, eethoeken, losse fauteuils, tv-stoelen, seniorenfauteuils

en nog veel meer, teveel om hier op te noemen!
Keuze uit vele modellen in meerdere kleuren.
Ruime keus uit vele stoffen in diverse dessins.

OTTEN geeft een leuke inruilprijs voor uw oude meubels,
indien u bij hem nieuwe koopt, mooi meegenomen!

Ook voor het nieuw stofferen van uw huidige bankstel, stoelen of
fauteuils bent u bij OTTEN aan het goede adres. Vraag er eens naar.

l

Kom naar Halle, kom naar OTTEN!
Openingstijden: maandags t/m vrijdags van 09.00-1 8.00 uur;

vrijdags koopavond tot 21.00 uur, zaterdags geopend tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL (0314) 63 12 19

Meubelfabriek Otten b.v,AU



BULLETIN y O R D E N

• liet gemeen tehuis is open : va n maan-
(lag tot: en met:vnjdag van- : • r

stufekenj -i
13.30 tot 20.30 uur; :

vvqensdög van 13.30: tot 1730 uur,
:d0^rdagvan OJO tot lZ30uur, "
vrydag van 1330 tot 20.30 uur, \ :
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. ;
Burgemeester E J.C Kamerling; ;
maandagmorgen van l\M tot 12,00 uur
en volgens afspraak.

; Aartsen-den Harder;
van 9.00 tot 10.00 uur

fspraak.

. Muidenje-Meuienbroeik:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00

. . . .
e>rvo!ge^s ajspraak.

A/spraken kunnen Itelejbmsch
i worden gemaakt by de receptie van het
gemeentehuw,

de heer A.F. Meijerink voor het vergro-
ten van een varkensstal op het perceel
Hoge Slagdij k 2 te Vorden.

de gemeente Vorden voor de recon-
structie van de Industrieweg te Vorden.

heer A. Meijerink voor het vellen van 2
berken op het perceel Zutphenseweg
117 te Vorden.

heer N.H A. van Goethem voor het vel-
len van 6 lijsterbessen en l esdoorn op
het perceel Burgemeester Galleestraat
67 te Vorden.

heer J.W. Martens voor het vellen van l
berk op het perceel Pieter van Vollen-
hovenlaan 9 te Vorden.

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.

ÏT,IJDELIJKE VERKEERSMAAT-

ERGUNNINGEN

Op dinsdag 8 oktober jongstleden heb-
ben burgemeester en wethouders ver-
gunning verleend aan:

G. Weulen Kranenbarg en Zn. B.V. voor
het bouwen van een tankstation met
shop op het perceel Enkweg 3 te
Vorden.

f REGELEN

In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op zondag 20
oktober aanstaande, hebben burge-
meester en wethouders besloten om op
die dag een parj^rverbod in te stellen
voor beide zijcWi van de Branden-
borchweg voor het gedeelte vanaf de
Ruurloseweg tot aan de spoorbaan en
de Wiersserallee af te sluiten voor alle
verkeer behalve voetgangers.
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LGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE FRACTIES VAN DE VORDENSE

GEMEENTERAAD

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN PVDA-FRACTIE
M.J.B. 1997-2000

arvalkosten drukken te zwaar op woonlasten
De PvdA-fractie wil dit jaar eens ingaan op het onderwerp integraal woonlasten-
beleid en hierover een discussie op gang brengen.
Integraal woonlastenbeleid wil zo veel zeggen dat de afvalstoffenheffing en de
rioolrechten niet langer gezien worden als inkomsten waaruit de gemeente spe-
cifieke kosten kan betalen, maar beide milieuheffingen in samenhang beschouwt
met de onroerende zaakbelasting (o.z.b.), d.w.z. de hogere opbrengst van de o.z.b.
bij gelijk tarief gebruikt om de hoogte van één van de andere - of beide - te verla-
gen.
Dat gaat dus in tegen het beginsel "de vervuiler betaalt", omdat daardoor de kos-
tendekkendheid van de milieuheffingen vermindert.

Er zijn een drietal redenen om het onderwerp in discussie te brengen:

1. de inwerkingtreding per 1-1-97 van de wet waardering onroerende zaken (w.o.z.j, als
gevolg waarvan de woningen en bedrijven ingaande 1997 opnieuw zullen worden
getaxeerd;

2. de ontwikkeling van de gemeentelijke lastendruk en
3. de voortgaande discussie over differentiatie van milieutarieven.

hertaxatie onroerend goed
De herwaardering van de w.o.z. zal er waarschijnlijk toe leiden dat bij de o.z.b.
enorme verschuivingen in belastingdruk gaan optreden. De waardeontwikkelin-
gen van bedrijfspanden en woningen wijken namelijk afin die zin dat de gemid-
delde waarde van woningen sneller stijgt dan die van bedrijfspanden. Na her-
taxatie heeft dat ingrijpende gevolgen. Uitgaande van een gelijkblijvende op-
brengst zal dat betekenen dat de opbrengst voor de o.z.b. voor woningen aan-
zienlijk zal stijgen en die voor bedrijfspanden zal dalen. Hier ligt een factor die de
woonlastenproblematiek dus vergroot. Nog ingewikkelder kan het worden als er
naast de verschillen in waardeontwikkelingen tussen bedrijfspanden en wonin-
gen tussen woningen onderling verschillen bestaan. Daarmee wordt niet gedoeld
op de individuele panden - verschillen heb je vanzelfsprekend - maar tussen soor-
ten woningen. Bij een gemiddelde waardestijging van 50% in vijfjaren, zal de
waardestijging van woningen dus toenemen, b.v. tot 60%, omdat dus de waarde
stijging van bedrijven bij het totaal gemiddelde zal achterblijven. Ondanks dat de
gemeente niet profiteert van de gestegen economische waarden (de tarieven wor-
den immers navenant verlaagd) zullen, zo verwachten wij, met name bewoners
van goedkope woningen, opgescheept worden met hogere aanslagen o.z.b.

Hiermee zullen de woonlasten meer stijgen dan zich uit de voorstellen tot o.z.b.
verhoging bij eerste beschouwing laat aflezen.

tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten rijzen de pan uit
De tarieven van de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en rioolrechten zijn de
afgelopen jaren fors verhoogd. Zo zal het tarief voor de afvalstoffenheffing in
1997 t.o.v. 1990 met 502% zijn gestegen. Voor de rioolrechten is dit een percentage
van 474%. Voor de milieukosten moet een tweepersoonshuishouden in 1997 96
gulden (84 gulden voor een eenpersoonshuishouden) meer gaan betalen. En aan
de kostenstijging komt voorlopig nog geen einde! Als we hier ter vergelijking de
ontwikkeling van het o.z.b .-tarief tegenover plaatsen, dan blijft deze belasting
met een toename van 150% daar dus ver bij achter.

Deze kostenexplosie - met name die van de afvalstoffen - kon vanaf het moment
dat de scheiding van afvalstromen op gang ging komen, niet overzien worden. De
wijze waarop deze kosten worden gedekt dient ons inziens nog eens kritisch
onder de loep genomen worden. De redenering achter "de vervuiler betaalt"
wordt thans ten onrechte gehanteerd. Er is namelijk geen sprake van betalen naar
de mate waarin men vervuild. Wanneer niet wordt gedifferentieerd naar de hoe
veelheid afval (wij zien daar nog geen verandering in komen vanwege de nega-
tieve bijeffecten zoals illegale dumping, "afvaltoerisme" en de noodzakelijke hoge
investeringen van een differentiatiesysteem) of naar het waterverbruik (weliswaar
eenvoudiger te regelen, maar hier vormt het ontbreken van elke relatie tussen de
kosten van riolering en het waterverbruik de achilleshiel) moet men afvalverwij-
dering en riolering zien als zuiver collectieve goederen. De vraag die gesteld kan
worden is, waarom uitgerekend deze voorzieningen zouden moeten worden beko-
stigd door het heffen van een gelijk bedrag per huishouden of naar omvang van
dat huishouden. Even goed als straatverlichting of de brandweer is er geen reden
waarom men voor het één een heffing per huishouden zou opleggen en voor het
andere niet.

kiezen voor integraal woonlastenbeleid
De consequentie van deze redenering is dat de afvalstoffenheffing niet meer is
dan een algemeen dekkingsmiddel, dat geheven wordt per huishouden. Voordeel
van deze benadering is, dat er daarmee geen reden is de kosten van ophalen en
verwerken van afval buiten de integrale afweging te houden, met als argument
dat de kosten hiervan toch verhaald kunnen worden via de afvalstoffenheffing.
Het overhevelen van (een deel van) de opbrengsten van de afvalstoffen en de riool-
rechten naar de o.z.b. zal in de zienswijze van de PvdA-fractie een bijdrage kun-
nen leveren tot lagere aanslagen voor gebruikers en eigenaren van woningen.
Huurders van goedkope woningen worden hiermee in de eerste plaats ontzien.
Om die reden willen wij ̂ fc voeren van een integraal woonlastenbeleid bepleiten.
De explosief gestegen mmeukosten - de opbrengst van de afvalstoffenheffing
levert alleen al een hogere begrotingsraming op dan de o.z.b.! - nopen o.i. daartoe.
Wij hopen hiermee een voorzet te hebben gedaan voor voortgaande discussie. Wij
zijn benieuwd naar de reactie van het college en de overige fracties in de raad.
Kan het college hierover op voorhand al een notitie toezeggen?

36-urige werkweek: geerr\olledige herbezetting
In tegenstelling tot de gemeente Vorden profiteert het rijk wel van de hogere
waarden van woningen, als gevolg van de hertaxatie. De opbrengst uit de vermo-
gens- en de inkomstenbelasting stijgt in verband met de aangepaste (huur)waar-
den fors, terwijl de ingebrachte bezwaren en bezwaarschriften tegen de nieuwe
waarden op het bordje van de gemeente terechtkomen.
Ook de invoering van de 36-urige werkweek per januari 1997 is een zaak, geregeld
op nationaal niveau, die direct dan wel indirect doorwerkt in de gemeentelijke
tarieven. Vanuit het oogpunt van werkgelegenheid is zo'n centrale afspraak een
prima zaak, maar het stelt gemeenten al snel voor hogere kosten, zeker als - zoals
het college voorstelt - compensatie geboden wordt in volledige herbezetting met
3.3. f.p. tegen een extra budgettaire uitgave van ƒ 200.000, ofwel een kleine ƒ 60
per belastingplichtige.
Mede vanwege de oriëntatie van schaalvergroting van de gemeente vinden wij een
herbezetting met 50% op dit moment voldoende.

kasteel: vloerbedekking voorlopig niet nodig
Vanwege eventuele herindeling lijkt het ook niet wenselijk om grote uitgaven te
doen in vervanging van meubilair e.d. Op de begroting prijkt hiervoor een behoor-
lijke post. Op vragen van de heer Regelink heeft de portefeuillehouder gezegd
daar zeer kritisch mee om te gaan. Voor vervanging van inventaris in 1997 is
ƒ 150.000 en voor 1998 ruim ƒ 200.000 geraamd, waarvan ruim ƒ 90.000 voor
vloerbedekking. Wij stellen voor voorlopig geen uitgaven te doen, tenzij dit echt
niet achterwege kan blijven.

financiële positie van de gemeente
Hoofdstuk 4. van de m.j.b.: financiële positie van de gemeente heeft u letterlijk over-
geschreven uit de vorige m.j.b.: "De gemeente beschikt over voldoende vermogen
in de vorm van reserves".
Tot twee jaar geleden was dat inderdaad het geval.

Ter illustratie volgt hieronder het verloop van de reserves en voorzieningen over
de periode 1991-1995:

1991
1992
1993
1994
1995

ƒ 13.400.000
ƒ 12.851.000
ƒ 12.227.000
ƒ 11.953.000
ƒ 11.855.000

De situatie aan het eind van het begrotingsjaar 1997 ziet er echter totaal anders
uit. Namelijk:

1996
1997

ƒ 6.400.000
ƒ 5.703.000

Eind 1997 is de reservepositie van de gemeente Vorden dus geslonken tot zo'n 40%
van de omvang van 1991.



bodem van de gemeentelijke schatkist in zicht?
Als we de budgetprognose voor de komende jaren daarin betrekken en rekening
houden met de negatieve saldi van de voorziening wegen (de uitgaven voor groot
onderhoud zullen immers uit de reserves onttrokken moeten worden) dan ziet de
financiële positie van de gemeente Vorden er in het jaar 2000 als volgt uit:

tekort in 2000
voorziening wegen volgens sectorbegroting
dekken van tekort m.j.b. 1997 t/m 1999

ultimo 1997

saldo in het jaar 2000

ƒƒƒ
ƒƒ

679.000
1.687.200

977.000

3.343.200
5.703.000

ƒ 2.359.800

Het hangt er dus maar van af hoe je hoofdstuk 4. van de begroting wilt lezen.
Graag vernemen wij de zienswijze van de andere fracties. Zo niet tijdens deze
begrotingsbehandeling dan graag bij een volgende gelegenheid. In het bijzonder
nodigen wij de fractie van de WD hiertoe uit, omdat het toch deze fractie is die
in haar verkiezingsprogramma geen spaan heel laat van de manier waarop in de
periode 1990-1994 met de schatkist van de gemeente is omgegaan.

openbaar onderwijs: kiezen voor nieuwe bestuursvorm
Intergemeentelijke bestuurlijke schaalvergroting op korte termijn, waarbij onze
openbare basisschool wordt opgenomen, heeft de voorkeur van het college. De
totstandkoming bij gemeenten in de omgeving heeft weliswaar, zo kunnen we
lezen - nog niet de hoogste prioriteit. Die informatie was voor onze fractie nieuw.
Het lijkt dan ook van belang hiervoor draagvlak in de raad te organiseren. Mogen
wij begrijpen dat u bedoelt een voorkeur te hebben voor een Wgr-samenwer-
kingsverband met buurgemeenten? En met welke bestuursvorm? Laat u daarmee
andere constructies vallen, zoals 1. het bestuur gevormd door benw zoals thans
het geval is; 2. uitbesteden aan een commissie ex artikel 82 van de Gemeentewet;
3. openbare rechtspersoon of 4. een stichting. Het "op "afstand" gaan besturen
van de openbare school door een stichting of een (daarop sterk gelijkende) open-
bare rechtspersoon is thans - zo menen wij - mogelijk geworden. De regerings-
fracties stemden recentelijk met een dergelijk wetsvoorstel in. Oprichting van een
stichting of openbare rechtspersoon voor onze openbare school biedt de
gemeente de mogelijkheid het bestuur van de school op grote afstand van de
gemeente te plaatsen. Welke argumenten spreken zich tegen het overbrengen van
de huidige bestuursvorm naar een stichtingsvorm? En waarom zou dat al niet in
1997 kunnen plaatsvinden, zodat ouders een grotere rol kunnen gaan spelen en
het schoolbestuur zich exclusief kan bezighouden met het behartigen van de
belangen van de openbare school?

kerntakendiscussie en sporthal
Positief zijn wij over het gevoerde en te voeren sociale -en welzijnsbeleid. Wij hoe
ven hieraan al een aantal jaren nauwelijks woorden te besteden. Het integrale
woonlastenbeleid kan dit beleid nog versterken. Op het terrein van de sport lig-
gen nog een aantal problemen. Zo houden wij ons als^^neente op dit terrein nog
te veel bezig met uitvoeringszaken, zoals onderhoira van sportvelden en het
beheer van de sporthal. De uitkomsten van de discussie m.b.t. de sporthal betite-
len wij dan ook als teleurstellend. Als dit een voorbode is van een nog te houden
kerntakendiscussie, dan dienen wij ons serieus af te vragen met welke doelstel-
lingen die discussie gevoerd wordt.
De te verwachten besparingen van verzelfstandiging^Éin dan ook te weinig. Als
gevolg van de blijvende zorg voor het gebouw nemenrre exploitatiekosten niet af
maar toe met jaarlijks ƒ 150.000,-. Wij kunnen ons daar niet in vinden.

voorstellen tot wijziging van de begroting
U heeft in onze bijdrage voorstellen tot besparing aangetroffen, t.w.:

besparingen 1997
personeel ƒ 75.000
deelname Halt ƒ 8.000 dekken uit ƒ 4.000 TWSSV en ƒ 4.000 reserve EB
geen verhoging o.z.b. ƒ"/. 11.000

beschikbaar ƒ 72.000

Het rechtstreeks toevoegen van rente aan reserves of voorzieningen is zo goed als
onmogelijk gemaakt door de comptabiliteitsvoorschriften. Dat is een goede zaak,
omdat een groot deel van de begrotingsruimte zich onttrok aan de integrale afwe-
ging door de gemeenteraad van beleidsprioriteiten. Wij zien dan ook geen reden
om aan de reserve eenmalige bestemmingen (EB) nog wel de rente toe te voegen.
Zeker niet als de reserve EB - zoals thans het geval is - de extra functie krijgt van
algemene reserve vanwege het overhevelen naar volgende dienstjaren van saldi
van deze reserve.
Met een toevoeging van de reserve EB aan de gewone dienst komt een bedrag aan
budgétruimte beschikbaar van ƒ 328.000.

geen verhoging gemeentelijke lasten
Hiermee kan de o.z.b.-verhoging achterwege blijven, de afvalstoffenheffing en de
rioolrechten op het peil van 1996 blijven. In plaats van een negatieve uitkomst
van de begroting resteert dan nog een positief saldo van ƒ 32.000.

berekening
besparing ƒ 72.000
rentetoevoeging EB
aan de gewone dienst ƒ 256.000

afvalstoffen
rioolrechten

ƒ 328.000

ƒ 146.000
ƒ 150.000

saldo ƒ 32.000

gemeentelijke herindeling
Het is denkbaar dat de raad van de gemeente Lochem in oktober geen uitspraak
kan doen n.a.v. de brief van Vorden van vorige maand om vóór l november te
reageren. Enerzijds omdat ook in Lochem de begrotingsraad in oktober wordt
gehouden en anderzijds omdat overleg op het raadsniveau met de andere
gemeenten en een eventuele annulering van de afspraken met Ruurlo en Borculo
- vanwege de opstelling van de raad van Borculo - voor Lochem enige tijd vergt,
ook al vanwege een te verwachten herpositionering van de raad van Ruurlo. Wij

dienen hier zorgvuldig mee om te gaan. De termijn van l november 1996 moet
daarom niet al te strikt uitgelegd te worden, om te voorkomen dat op niet-inhou-
delijke gronden een andere weg wordt ingeslagen.

Vorig jaar bij deze gelegenheid stelden wij dat de discussie over de bestuurlijke
organisatie - voor de burger toch al een ver van m'n bed-show - gediend zou zijn
met helderheid, waarbij een gemeente moet opkomen voor de meest gunstige
oplossing voor de eigen inwoners. Dat betekent dat een effectiever uitvoering van
het beleid voor de burgers en een grotere efficiency het belangrijkste uitgangs-
punt moeten zijn. Goedkoper en beter dus. Aangezien wij voorshands van mening
zijn - mede gezien de uitkomsten van het IME-onderzoek van Hengelo en
Steenderen - dat onze eerste optie de beste perspectieven biedt, dient een uiterste
poging gedaan te worden om besluitvorming te bewerkstelligen. Het is niet goed
om emotionele gevoelens te overhand te geven bij het nemen van een voor de
gemeente Vorden zo essentiële beslissing.

Om onze positie in het proces te verduidelijken en te versterken en wellicht om
tevens impasses bij de andere gemeenten te doorbreken, is het gewenst dat de
gemeenteraad van Vorden een (voor het eerst) eigen initiatief neemt. Hoe denkt
het college en de andere fracties er over de gemeenteraad van Lochem en Ruurlo
- gehoord en gelezen de opvatting van de gemeenteraad van Borculo - uit te nodi-
gen gezamenlijk een onderzoek te doen naar samenvoeging en gelijktijdig
opheffing van de bestaande gemeenten, onder de voorwaarden zoals reeds door
deze gemeenten is overeengekomen. Deelname van Borculo - indien alsnog
gewenst - wordt daarbij niet uitgesloten.

LGEMENE BESCHOUWINGEN D66

Het verheugt de fractie van D66, dat de begroting voor het jaar 1997 op tijd door
u aan de raad kon worden aangeboden.
De fractie wil haar tevredenheid uitspreken over de verzorging van de diverse
begrotingen en de samenhang daarvan; geen losbladig systeem zoals vorig jaar.
Dit geldt ook voor de nota's en notities die u het afgelopen jaar tot stand heeft
gebracht.
Het college en de ambtenaren hebben een goede kwalitatieve en kwantitatieve
lijn ingezet met betrekking tot de verzorging, inzichtelijkheid en snelheid. Wij
spraken al eerder onze tevredenheid hierover uit.

De MARAP rapportage is een goede inzet geweest, om per kwartaal inzicht te
geven in het verloop van de diverse posten en we zijn verheugd dat u ons voorstel,
om deze in de diverse commissies te behandelen, heeft overgenomen. Overigens
vinden wij dat de behandeling van de financiële paragraaf van ieder raadsvoor-
stel in de commissie MWPF niet zinvol. Iedere commissie dient de financiële con-
sequenties van een voorstel ten opzichte van de begroting of het beleidsplan zelf
mee te nemen in het advies aan B en W. Wij stellen u voor om op z'n laatst bij het
formeren van een v^fcend college hiermee rekening te houden.

Het ligt voor de hand, deze beschouwingen te beginnen met de bestuurlijke ver-
nieuwing.
D66 heeft bij aanvang gekozen voor een beleid gericht op het lidmaatschap van
de Stedendriehoek. Geen keuze voor een gemeentelijke herindeling met Zutphen
maar voor een indq^fcg met Gorssel en Lochem. De afgelopen maanden hebben
geleerd dat e.e.a. anc^s kan verlopen.
D66 wil het standpunt van de gemeente Lochem afwachten (uiterlijk l november).
Als dan blijkt dat Lochem nog geen keuze heeft gemaakt of een keuze tegen
Vorden, dan zal de D66 fractie volmondig ja zeggen tegen een onderzoek, gericht
op samenwerking, dat tot een fusie kan/moet leiden met de gemeenten
Steenderen en Hengelo.
Dit "ja" zal wat onze fractie betreft, zonder voorwaarden vooraf worden uitge-
sproken.

U geeft ook nu weer aan dat de huisvesting van de gemeentelijke organisatie een
knelpunt blijft. Wij wijzen u op de al eerder door ons gemaakte opmerkingen over
het zelf bouwen van multifunctionele gebouwen, die later kunnen worden afge
stoten c.q. worden verhuurd.
Wij wijzen het college op haar verantwoordelijkheid ten opzichte van haar mede-
werkers(sters) met betrekking tot de inrichting van de werkplekken. Te grote
investeringen lijken niet op zijn plaats als er sprake zal zijn van toekomstige fusie,
maar de werkplek moet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden.

D66 stemt met tevredenheid in met uw opmerkingen over de OZB. De herwaar-
dering zal niet leiden tot een hogere opbrengst ten behoeve van de gemeente. Het
zal wel een mogelijke her- verdeling (door de hertaxatie) tussen de burgers wor-
den. Een trendmatige verhoging van 1% heeft onze volledige instemming.

Dat de regio Stedendriehoek zich gaat bezig houden met een onderzoek naar
tariefdifferentiatie van de afvalstoffenheffing spreekt ons zeer aan, omdat wij
daar al vele malen om verzocht hebben.
Wij dringen er bij u op aan, om zeer attent om te gaan met de claim van de regio
op de verhoging van de begrotingspost voor de restfractie; deze claim baart ons
zorgen.

Daar waar u spreekt over het op andere wijze heffen van de hondenbelasting
zodra er enige financiële ruimte is maakt u ons uitermate nieuwsgierig. Waar
denkt het college dan aan?

De overdracht van middelen m.b.t. huisvesting van het onderwijs, kan grote pro-
blemen met zich meebrengen. Wij vragen het college zo snel mogelijk met een
inventarisatie van de gevolgen van de huisvesting en budgetoverdracht te komen.
Een vinger aan de pols van de decentralisatie huisvesting onderwijs lijkt op zijn
plaats.

Met veel genoegen hebben wij kennis genomen van uw paragraaf 3/5 categorise-
ring annex tracé-studie en vinden dit een zeer belangrijke aanvulling op het
beleidsplan.
De zin " door zorgvuldig en consequent functies aan wegen toe te kennen, krijgt
het wegennet een min of meer vanzelfsprekende opbouw" spreekt uit ons hart.
De effecten van de doortrekking van de N348 en de gevolgen van de tracé-studie
zijn van grote invloed op het te voeren beleid. Hoewel sommige wegen nu
schreeuwen om een fietspad en/of rotonde, kan later blijken dat door het weren
van het sluipverkeer en het verbieden van doorgaand vrachtverkeer, de weg door
het genoemde categoriseringsplan, al bijna een fietspad wordt.



Ook de nota veilig op weg kan niet los worden gezien van het verder te voeren
beleid.
Helaas staat uw voornemen om diverse klinkerwegen te voorzien van een asfalt-
laag haaks op onze gedachte over categorisering.
Door wegen te asfalteren ga je het verkeer in een niet gewenste richting verplaat-
sen.
Nieuwe sluiproutes ontstaan, omdat de snelheid vanzelf hoger wordt. Dit nog
afgezien van het feit dat asfaltwegen vanzelf steeds breder worden en afbreuk
doen aan het landelijk karakter.

De uitkomsten en de toelichting van de RAWEB zijn zorgwekkend. Wat blijkt is,
dat de planning te theoretisch is en steeds weer moet worden afgewacht of de
software van het systeem wel aan sluit bij de werkelijkheid. Misschien is het ver-
standig om te overleggen met gemeenten, die al langer met dit systeem werken.
Het lijkt ons ook niet onverstandig om de inventarisering van de kunstwerken
(viaducten, duikers etc.) mee op te nemen in het RAWEB systeem.

Met groot genoegen lezen wij dat u bent ingegaan op ons verzoek om gemeen-
schapszin met een financiële bijdrage te honoreren. In dit geval de invoering van
een budget voor Kranenburgs belang. Zoals u weet zijn wij van mening, dat zodra
bewoners zich organiseren men daar als overheid op z'n minst met service en een
financiële bijdrage moet inspringen.

De resultaten van ons voorstel, om de belanghebbenden van de muziekkoepel
financieel te ondersteunen, zijn inmiddels bekend. Nogmaals willen wij u, even-
als vorige jaren, attenderen op de bindingskracht door middel van een financiële
prikkel.

Het mogelijk instellen van een zorgspreekuur spreekt ons aan; wij zullen u daarin
steunen.
Reeds nu al horen wij positieve geluiden over het instellen van de kadastrale balie.

De fractie is voor ondersteuning van het HALT project. Sommige rekenkundigen
zouden er op uit kunnen komen, dat de gemeente Vorden misschien wel teveel
betaalt. Maar preventie en de mogelijkheid om van het HALT project gebruik te
maken is een extra hulpmiddel voor de Vordense politie ambtenaren. Vervolgens
is het project streekgebonden en verblijft de Vordense jeugd ook in de ons omrin-
gende gemeenten.

De aanleg van een ontmoetingsplek (Hangplek) voor jongeren spreekt ons minder
aan. Verplaatsing van problemen lost namelijk niets op. Het lijkt ook ons ook niet
zo te zijn, dat jongeren zich laten wijzen.
Het probleem van omwonenden erkennen wij echter wel. Dit probleem is niet
nieuw en zal steeds weer op andere plaatsen terugkomen. Wij denken dat, in
samenspraak met jongeren, gekeken moet worden naar reeds bestaande moge-
lijkheden.

In de nabije toekomst komen wij te-spreken over het door u te ontwikkelen vei-
ligheidsplan. Op voorhand noemt u de mogelijkheid van^et inhuren van bij-
voorbeeld surveillanten, maar omdat u geen enkele inhouoRn het plan kenbaar
maakt is het nu niet zinvol daar op in te gaan. Wel constateren wij dat de rijks-
overheid bezig is de politiesterkte te verhogen.
Nu SORBO definitief ons gebied, helaas, gaat verlaten, verzoekt de D66 fractie u
de planologische invulling van de bedrijfsterreinen te herzien, met in het achter-
hoofd het verschil tussen woon- en werkgebied. Een voorbe^|hiervan kan zijn de
onrust die er rond de invulling van het kruisgebouw is onwRan.

De uitspraak van de wethouder, in de commissie vergadering MWPF, dat zij het
verzoek van D66 om te onderzoeken of een cliëntenraad voor de bijstandsverle-
ning door onder andere cliënten zinvol wordt geacht, zoals b.v. de WVG com-
missie, hebben wij positief ontvangen. Het blijkt dat een commissie zoals de WVG
van belang is.

Ik schrijf 2008. De gemeente Vorden is inmiddels opgegaan in een groter verband.
Aan de orde is sanering van het voormalig terrein van de Sorbo aan de Nieuwstad.
De gemeenteraad heeft grootse plannen en mede gelet op in dat jaar beschikbaar
komende provinciale bijdragen is haast geboden. Een aantal burgers en een instel-
ling liggen echter dwars. Zij zien de plannen als een inbreuk op de opvatting van
de raad dat aan het "Beekdal" niet mag worden gebouwd en zijn van oordeel dat
nu de onderneming Sorbo Vorden toch al lang geleden heeft verlaten de groene
long, in haar oorspronkelijke staat moet worden hersteld.
Het niet op korte termijn kunnen realiseren van de voorgenomen plannen bete-
kent dat geen provinciale bijdragen beschikbaar komen en dat de plannen niet
kunnen worden gerealiseerd.
Ik schrijf 2008, maar het zou ook 1996 geweest kunnen zijn. Of het nu gaat om de
aanleg van een fietspad of om het bestemmen van een gebied tot industrieterrein,
burgers kunnen om hen moverende redenen plannen, die goed voor verkeersvei-
ligheid of goed voor de werkgelegenheid zijn torpederen.
De WD fractie wil hiermee niet aangeven dat het fundamentele recht om in
beroep te kunnen gaan tegen plannen van andere personen of van de gemeente
afgeschaft zou moeten worden. Wel plaatst de WD fractie vraagtekens bij de duur
van procedures, waardoor het burgers en instellingen, ook al hebben ze inhoude-
lijk geen zwaarwegende motieven, mogelijk wordt gemaakt om uitvoering van
voornemens onmogelijk te maken.
In dit verband is 1996 voor Vorden een rampjaar. Het aangekondigde vertrek van
de Sorbo zal op termijn een flinke aderlating voor onze gemeente betekenen.
Teleurstellend daarbij is ook dat binnen de regio Stedendriehoek geen gemeente
in staat bleek om dit van oorsprong Apeldoornse bedrijf een zodanig aantrekke-
lijk aanbod te doen dat het bedrijf voor de Stedendriehoek behouden bleef.

Nu duidelijk is dat Sorbo Vorden gaat verlaten zal de gemeente Vorden dan ook
met plannen moeten komen tot herinvulling van het Sorbo-terrein opdat er op
lange termijn geen verpaupering ontstaat en op het moment dat plannen kunnen
worden gerealiseerd geen onoverkomelijke hobbels moeten worden genomen.

Gemeentelijke herindeling
Discussie over de gemeentelijke herindeling moet eigenlijk nog op gang komen.
De keuze die de meerderheid van de raad van de gemeente Vorden heeft gemaakt
is naar het oordeel van de WD fractie, zoals bekend, een onbegaanbare. Borculo
en daardoor ook Ruurlo hebben duidelijk te kennen gegeven dat een fusie tussen

de gemeenten Lochem, Borculo en Ruurlo en daarbij gevoegd Vorden uitgesloten
is.
Ook Lochem heeft zich zij het indirect, door in een brief aan gedeputeerde staten
te schrijven dat Vorden wat haar betreft deel mag nemen aan de besprekingen
mits de andere partners geen bezwaar hebben, tegen een fusie van de vier
gemeenten uitgesproken.
De deur op een kier houden getuigt van weinig realisme of het moet om oppor-
tunistische redenen zijn. Vorden als een soort joker gebruiken voor het geval dat
Ruurlo en Borculo niet met Lochem verder willen.
De WD fractie blijft dan ook bij haar oordeel dat thans een keuze voor Hengelo
en Steenderen meer voor hand ligt. Dat is niet onfatsoenlijk of getuigt niet van
onbetrouwbaarheid jegens Lochem. Het omgekeerde duidt op naïviteit.

Gemeentelijke organisatie
U stelt voor de gevolgen die de arbeidsduurverkorting voor gemeentelijke organi-
satie heeft geheel door herbezetting te compenseren.
De WD fractie is van oordeel dat zolang de uitkomsten van een onderzoek naar
samenwerking en of fusie met andere gemeenten niet is afgerond er geen nieuw
vast personeel moet worden aangesteld.
Totdat hierover meer duidelijkheid bestaat dient een personeelsstop te worden
afgekondigd, waarbij alleen voor de allergrootste knelpunten tijdelijke krachten
kunnen worden ingezet.

Evenals voorgaande jaren maakt u ook dit jaar weer melding van enkele langdu-
rige ziektegevallen.
De WD fractie vindt dat het structureel beschikbaar stellen van extra middelen
om de gevolgen van langdurig ziekteverzuim op te vangen onjuist. Al eerder vroe-
gen wij aandacht te besteden aan de oorzaken van het ziekteverzuim en om pas-
sende maatregelen tegen te nemen. De WD fractie zou in dit verband een rap-
portage in de commissie Personeel tegemoet willen zien.

Regio Stedendriehoek
Kosten-neutraal zou de fusie tussen Gewest Midden IJssel en Samenwerkingsver-
band Oost-Veluwe zijn, met op lange termijn de efficiency voordelen die schaal-
vergroting zeker mee zou brengen. Dat beeld werd de raad voorgehouden.
Wat wij zien is nu een stijging van de gemeentelijke bijdrage met ƒ 117.000,—,
waarvan naar u schrijft het merendeel voor rekening aan de stijgende milieulas-
ten komt. Erg duidelijk kunt u er overigens niet in zijn.
Voor de WD fractie is deze stijging zonder nadere toelichting onacceptabel.

Verkeersveiligheid
Uw wens om op korte termijn 3 ongevallenconcentraties en wel de kruispunten
"Hackfort", "Beeklaan" en "Mispelkampdijk" aan te pakken heeft de volledige
instemming van de WD- fractie. Zo ook de verkeersremmende maatregelen die u
op de Ruurloseweg in de Kranenburg voorstelt.
De WD-fractie hoopt dat de gemeente hierbij niet in langdurige procedures ver-
zandt, die een realisering van een veilige situatie onnodig vertragen. Kunt u in dit
verband meedelen of u al in overleg bent met belanghebbenden en zo ja hoe dit
overleg verloopt? 4fc
Met belangstelling zien w^le beleidsnota "Veilig op weg", waarin voor een cate-
goriseringsplan en een tracéstudie zal worden gevraagd, tegemoet.

Onderwijs
De gemeentelijke taken op het gebied van onderwijs zullen doordat het Rijk
steeds verantwoordelijkh^Ém en taken bij de gemeente legt, de komende jaren
fors toe nemen, zo schrijWi. Een en ander zal leiden tot een uitbreiding van de
formatie. U merkt op dat u samen met de gemeente Gorssel een onderzoek instelt
om tot een zo efficiënt mogelijk invulling te komen. Dit laatste onderschrijft de
WD-fractie, maar is het wel raadzaam om dit onderzoek tezamen met de
gemeente Gorssel te doen in plaats van ons op een andere gemeente te richten?
Zijn bovendien de middelen die de gemeente ontvangt wel toereikend?
Voorts zou de WD-fractie graag geïnformeerd willen over de stand van zaken met
betrekking tot de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

Riolering
In het totaal moeten er nog zo'n 200 percelen op de riolering aangesloten worden.
U komt met een evaluatie, waarbij een afweging gemaakt zal worden of de
gemeente Vorden wel op de huidige wijze zal doorgaan.
U noemt daarbij een aantal bepalende factoren.
Hoewel de WD-fractie van oordeel is dat goedgekeurde alternatieven niet op voor-
hand moeten worden afgewezen en het milieurendement moet opwegen tegen de
daarin geïnvesteerde gelden, is zij ook van oordeel dat indien een andere koers
mocht worden gevaren, de betrokken eigenaren voldoende garanties dienen te
worden toegezegd, opdat zij achteraf niet de rekening gepresenteerd krijgen.

Ontmoetingsplek voor jongeren
Mogen wij de berichten in de krant geloven, dan zoekt u spijkers op laag water en
zijn er nauwelijks problemen.
Het is de WD-fractie dan ook nog steeds onduidelijk wat u met een ontmoetings-
plek voor jongeren voorstaat. De WD-fractie is althans van oordeel dat een zgn.
"hangplek" zich niet laat creëren. Kunt u duidelijk aangeven wat u met ontmoe-
tingsplek bedoelt?.

Deelname Halt-project
In principe staat de WD-fractie niet afwijzend tegenover deelname aan zo'n pro-
ject. Deelname moet echter wel effecten hebben.
Hoe denkt u dat met de beperkte aanwezigheid van politie-agenten, een dergelijk
project in Vorden succesvol kan zijn?
Wat zijn de ervaringen bij andere met Vorden vergelijkbare gemeenten?
En is het juist dat een aantal gemeenten inmiddels heeft besloten zich uit het
Halt-project terug te trekken?

Preventie activiteitenplan
Als het om mensenlevens gaat is elke gulden te weinig. Maar wat is wijsheid?
De WD-fractie acht het noodzakelijk eerst het preventie activiteitenplan in te
zien voordat zij een oordeel over de uitvoering ervan kan uitspreken. Wel is de
fractie van oordeel dat voor 1997 de raming dient te worden verlaagd.

Woningbouw
Woningbouw in Vorden ligt nagenoeg stil.
Planologische voorbereiding van Vorden-Noord is in volle gang. Wanneer gaat de
eerste spade de grond in en binnen welke termijn kan dit plan volledig worden
volgebouwd?

Hoe ligt het met animo om daar te mogen bouwen?



Sporthal
De conclusies uit het onderzoek dat voor het optimaliseren van de exploitatie een
aantal maatregelen noodzakelijk zijn, zoals uitbreiding/ optimalisering van de
horeca-voorziening en uitbreiding van de kleedaccommodaties, zou de WD frac-
tie kunnen onderschrijven indien de uitbreiding/ optimalisering kan worden
goedgemaakt door extra inkomsten die uit een uitbreiding voortvloeien. Deze
conclusie kan echter niet worden getrokken.

Bovendien vraagt de WD- fractie zich af of het nog wel verantwoord is de sport-
hal voor nog eens 1,5 miljoen te verbouwen. Zou het indien de gewenste uitbrei-
ding dan wel gerealiseerd moet worden, niet veel verstandiger zijn om een
nieuwe sporthal te bouwen?
Wat overigens privatisering met uitbreiding van de hal te maken heeft, ontgaat
de WD fractie. Ook na privatisering zullen na verloop van tijd investeringen
noodzakelijk zijn en zal de gemeente subsidie beschikbaar moeten blijven stellen,
zoals dat bij andere basisvoorzieningen geschiedt.
Hoe denkt u overigens de privatisering nog voor l januari 1997 te kunnen reali-
seren?

Sportvelden
Moet de WD-fractie uit het niet opnemen van een paragraaf over privatisering
van sportvelden concluderen dat dit onderwerp geen aandacht meer van u krijgt?
Wij zijn nochtans van oordeel dat ook deze aangelegenheid in 1997 op de agenda
geplaatst moet worden en vragen u hierover met één A-viertje te komen.

Toerisme
Toerisme zal zich in de komende jaren tot een van de belangrijkste peilers voor
de gemeente Vorden gaan ontwikkelen.
Een WV-kantoor dat de ontwikkelingen bij kan blijven, is hierbij een eerste ver-
eiste.
Bezoekers van onze aantrekkelijke gemeente moeten ontvangen kunnen worden
in een representatief gebouw, waar de WV medewerkers hen op adequate wijze
behulpzaam moeten kunnen zijn. Behulpzaamheid op zich is zeker bij de vele
vrijwilligers en het personeel aanwezig. Het blijft echter behelpen in deze Keulse
Pot, waar men nauwelijks uit de voeten kan. De WD-fractie verzoekt u met klem
om aan dit knelpunt in de gemeente aandacht te willen besteden.
Ook moet de WD-fractie tot haar teleurstelling constateren dat de activiteiten die
er met betrekking tot de Wientjesvoort worden ontwikkeld op een wel heel laag
pitje liggen.
Wij vragen u hier in het komende jaar met meer voortvarendheid aan de slag te
gaan en de raad thans op de hoogte te stellen van de activiteiten die u de laatste
tijd ontwikkeld heeft.

Belastingdruk
Landelijk is de gemiddelde belastingdruk in de periode tussen 1990 en 1996 met
zo'n 96% gestegen.
Door allerlei oorzaken ligt dit percentage in Vorden aanzienlijk hoger. In Vorden
is deze stijging 196%. Ook voor 1997 komt u met opnieuw een aanzienlijke stij-
ging van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. ^fc
De voorgestelde verhoging van de onroerende zaak-berasting blijft beperkt tot
l%.Op zich geeft het college met deze verhoging aan dat de lastenverhoging
beperkt moet blijven.
De WD-fractie is echter van oordeel dat deze trend nu volledig dient te worden
doorbroken en stelt, rekening-houdend met het invoeren van een personeelsstop
en een beperking van de kosten verbinden aan brand^eventie, voor de onroe-
rende zaak-belasting in 1997 niet te verhogen.

LGEMENE BESCHOUWINGEN CDA-FRACTIE VORDEN

In de begrotingsbehandelingen zal de CDA-fractie de volgende zaken aan de orde
stellen:

* inspraakmogelijkheden van burgers en hun organisaties moeten voluit benut
worden door de gemeente om te kunnen besturen met draagvlak

* nieuwe vormen van communicatie moeten worden benut

* het college zal opnieuw de wijken in moeten om de burgers te horen en te laten
(mee)spreken

* een telefonische steekproef kan zeer zinvol zijn om de mening van de bevolking
te peilen (bijv. bij het huisvestingsprobleem van de gemeente)

* we zullen ons moeten bezinnen hoe we de burgers betrekken bij de herinde-
lingsproblematiek

* De gemeente zal moeten kunnen besturen met daadkracht.
Een kerntakendiscussie waarin wordt bezien welke taken de gemeente moet uit-
voeren, wil uitvoeren en wil uitbesteden of wil beëindigen, is nuttig en op korte
termijn wenselijk

* Het CDA wil meer "blauw" op straat, in de vorm van de herkenbare agent, die
weet op welke tijd en op welke plaats "blauw" nodig is.

* Aansluiting bij het "HALT'-project is zinvol. Het voorkomt kleine criminaliteit
en werkt door het "lik-op-stuk-beleid opvoedend.

* Het inrichten van een "hangplek" voor jongeren heeft alleen zin als dat gebeurt
in overleg met de jongeren, de wijk en de politie.

* Het CDA blijft vragen naar aandacht voor verkeersveiligheid, met name voor
jongeren en ouderen.

* Meer snelheidscontroles, inzet van de radargun, fietsveilige routes van
Wichmond naar de Zutpheiise wijk Leesten en van Vorden naar Lochem

* Asfalteren van buitenwegen leidt tot hogere snelheden.
Moeten we de Eldersmaat wel asfalteren? Waarom niet afsluiten voor door-
gaand verkeer?

* Beter eerst de tracé-studie en dan beslissen over asfaltering van de Oude
Zutphenseweg?

* De spoorlijn Winterswijk-Zutphen is voor een levend dorp Vorden van levensbe-
lang!

* Door vertrek van de Nedac-Sorbo wordt het terrein aan de Nieuwstad een moge
lijk alternatief voor woningbouw.

* Het CDA heeft zorg over de geringe belangstelling van bedrijven voor vestiging
in Vorden.
Wat kunnen we doen om bedrijven te werven?

* Is in de toeristisch-recreatieve sector uitbreiding van werkgelegenheid te ver-
wachten? (project Wientjesvoort)

* Wij willen dat de gemeente actiever wordt op het gebied van openbaar aanbe-
steden.

* In overleg met de schoolbesturen zal een goed huisvestingsbeleid voor de scho-
len van de grond moeten komen. De gemeente neemt per l januari 1997 de rol
van de Rijksoverheid over.

* Om een 2-petten-situatie voor de wethouder van onderwijs te voorkomen
wordt het bestuur van de openbare school verzelfstandigd (losgemaakt van de
gemeente).

* Samenvoeging van (sport)verenigingen kan uiteindelijk leiden tot versterking.
Het gemeente bestuur moet aanbieden een bemiddelende rol te willen spelen.

* Vóór ƒ1.5 miljoen wordt geïnvesteerd in grootonderhoud en verbetering van de
sporthal moet ook het alternatief van een nieuwe (kleinere?) sporthal op een
alternatieve lokatie worden onderzocht.

* In principe is beheer en exploitatie van de sporthal géén gemeentelijke taak.

* Het gemeentelijk minima-beleid verdient alle ondersteuning

* Reorganisatie van de thuiszorg was noodzakelijk. Als dit leidt tot wachtlijsten
schieten we te ver door.

* In het najaar van 1997 start de woningbouw in Vorden-Noord.
Het CDA wil versneld bouwen om zo de lange lijst van Vordense belangstellen-
den te verkorten. Met name aandacht voor jongeren en starters.

* Kunnen we begin 1997 niet wat extra bouwen in de Kranenburg en Wichmond-
Vierakker (voor Vordense inwoners!)?

* Bij de invoering van de 36-urige werkweek van het gemeentelijk personeel moet
ook worden onderzocht hoe flexibele werktijd kan leiden tot voorkomen van
piekperiodes en tot ruimere openstelling van het gemeentelijk loket.

De algemene beschouwing van de CDA-fractie is volledig afgedrukt op té vragen
bij de fractie voorzitter (tel. 551157).

NTWERP-BEimMMINGSPLAN "VORDEN NOORD 1995"

Vanaf 9 oktober jongstleden ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Vorden Noord
1995" ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (Koets-
huis).

Doel van het plan
Al in juli 1995 besloot de gemeenteraad om de uitbreiding van de dorpskern van
Vorden te ontwikkelen ten noorden van de Mispelkampdijk, gelegen tussen de
Zutphenseweg en de spoorlijn Zutphen-Winterswijk. Het voorziet in de woning-
bouw (ruim 100 woningen) voor Vorden tot na de eeuwwisseling.

Een afdruk van het (indicatieve) verkavelingsplan hebben wij hieronder weerge-
geven.

Wat is nu eigenlijk een bestemmingsplan?
De basis ligt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In een d icht bevolkt land als
het onze, kan het nu eenmaal niet meer anders, dan dat we met elkaar afspraken
moeten maken over hoe we de beschikbare grond gebruiken.

Die afspraken maken we via ruimtelijke plannen. De procedures hoe die plannen
tot stand komen zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en
het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO).



Ook is in de WRO geregeld hoe u kunt reageren over een op basis van die wet door
de gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan hoe we, met het oog op een goede
ordening van de beschikbare ruimte, die grond en de gebouwen die erop staan
mogen gebruiken.
Mogen, want als een stuk grond bestemd is voor bedrijven wil dat nog niet zeggen
dat dat stuk dan ook binnen de kortste keren volgebouwd moet worden met
bedrijven. Daar staat tegenover dat als er voor een bepaald gebied bijvoorbeeld de
bestemming "Wonen" is vastgelegd, u er niet zonder meer een winkel mag begin-
nen.
Het bestemmingsplan bepaalt niet alleen het gebruik van de grond en gebouwen,
maar is ook een toetssteen voor het verlenen van bouwvergunningen en aanleg-
vergunningen (= toestemming voor bijvoorbeeld het graven van sloten en grep-
pels). De gemeente heeft het recht tegen strijdig gebruik op te treden.

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?
Allereerst bestaat het uit kaarten, plattegronden, waarop duidelijk staat voor
welke bestemming(en) het bedoelde gebied mag worden gebruikt. Daarbij vinden
we dan voorschriften die bijvoorbeeld het soort en de maximale grenzen van de
bebouwing voor dat gebied aangeven. Verder staat erin welke algemene vrijstel-
lingen er zijn en op welke terreinen nog nadere eisen gesteld kunnen worden.
Ook is er een toelichting, waarin uitgebreid staat wat de bedoeling van het gehele
plan is.

Is de gemeente nu helemaal vrij bij het opstellen van een bestemmings-
plan?
Alhoewel het opstellen van een bestemmingsplan een zogenaamde autonome
bevoegdheid is voor de gemeente, moet zij wel rekening houden met plannen op
rijks- en provinciaal niveau. Het Rijk werkt bijvoorbeeld met planologische kern-
beslissingen, waarin zaken van nationaal belang worden geregeld. De gemeente
kan daar met haar plannen natuurlijk geen inbreuk op maken. Hetzelfde geldt
voor de provinciale (streek)plannen.

Hoe komt zo" n bestemmingsplan nu tot stand?
We schreven al dat de gemeente aanvragen om een bouwvergunning toetst aan
het bestemmingsplan. Daarom is niet alleen de manier waarop zo'n bestem-
mingsplan tot stand komt van belang, maar ook uw recht op inspraak en de
mogelijkheden om te reageren (bezwaar te maken) in de Wet geregeld.

Inspraak:
Al tijdens de voorbereidingen krijgt u de gelegenheid uw mening te geven over
het plan. Voor het plan "Vorden Noord 1995" heeft u die mogelijkheid gehad in
januari/februari 1996. De gemeente heeft toen o.a. op 29 januari 1996 nog een
(druk bezochte) inspraak-avond gehouden in het Dorpscentrum.
De reacties die er toen zijn gekomen, zijn verwerkt in het plan. Allen die toen
schriftelijk hebben gereageerd, hebben wij geantwoord en ook nu weer in kennis
gesteld van de ter visie legging van het ontwerp-plan.

Ontwerp-bestemmingsplan A
Voordat we zo'n plan ter inzage kunnen leggen moet d^gemeente, na de ver-
werking van de inspraak-reacties, de rijks- en provinciale instanties de gelegen-
heid geven te beoordelen of het Rijks- en provinciaal beleid voldoende is vertaald
in het plan. Soms moet zo'n plan dan ook nog behandeld in de Provinciale
Planologische Commissie (PPC). Ook de resultaten van de^pverlegsituaties moe
ten in het plan verwerkt worden. ^p

Bij de reacties op de inspraak-procedure hadden wij gepland het ontwerp in sep-
tember ter inzage te kunnen leggen. Zoals zo vaak bleek die planning te ambiti-
eus, maar nu ligt het ontwerp er dan toch.

Wijzigingen t.o.v. voorontwerp-plan
Ten opzichte van het voorontwerp-plan, zoals dat in januari/februari 1996 ter
inzage heeft gelegen, zijn er - vanwege de inspraak-procedure, maar vooral ook als
resultaat van het overleg met de Rijks- en provinciale instanties, enkele wijzigin-
gen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
a. het op verzoek bieden van een mogelijkheid voor de bouw van een (extra)

woning op het perceel Mispelkampdijk 1;
b. het ter plaatse van het perceel Mispelkampdijk 5 iets richting spoorbaan uit

laten buigen van de ontsluitingsweg;
c. het nog niet concretiseren van de noordwestelijke ontsluiting van het plan

(voor gemotoriseerd verkeer) op de Zutphenseweg. Uitbreiding noordwestelijke
gedeelte plangebied in noordelijke richting; opname globale bestemming, met
een uitwerkingsplicht voor burgemeester en wethouders, voor dit gedeelte van
het plan.

Toelichting punt c:
De gemeenteraad zal op 22 oktober aanstaande een voorstel behandelen (Inspraak
verslag Nota " Veilig op weg") voor o.a. het beschikbaar stellen van een krediet
voor een tracé-studie. Die studie zal duidelijkheid moeten bieden op de vraag over
de (on)mogelijkneden om op termijn het doorgaand verkeer zodanig te reguleren,
dat er sprake blijft van een veilig en leefbaar centrum.
Een ontsluiting aan de noordwestzijde van het plan kan niet los worden gezien
van het aanpakken van de op korte afstand gelegen kruising Zutphenseweg/
Rondweg. Ook de relatie met de op het wegvak tussen die kruising en de kruising
met de Mispelkamdpijk/Strodijk eventueel te treffen voorzieningen, in verband
met de uiteindelijk gewenste maximaal toelaatbare snelheidsmaximum van 50
km/u. op dat gedeelte, speelt een rol.

De te kiezen oplossing is evenwel mede afhankelijk van de uitkomsten van- (en
de bestuurlijke besluitvorming over) de tracé-studie. Wij willen in ieder geval
voorkomen op korte termijn opnieuw de verkeerssituatie ter plaatse ingrijpend te
moeten aanpassen.
Gekozen is dan ook voor de oplossing het plangebied aan de noordwestzijde iets
in noordelijke richting uit te breiden (tot en met de kruising) en voor dat gedeelte
een globale bestemming, met een uitwerkingsplicht, op te nemen voor burge-
meester en wethouders.
Het college moet dan binnen de planperiode, en dit zal naar verwachting direct
na de besluitvorming over de tracé-studie plaatsvinden, de bouw- en ontslui-
tingsmogelijkneden , inclusief het al dan niet aanpassen van de kruising Zut-
phenseweg/Rondweg, van het bestemmingsplan voor dit gedeelte nog nader uit-
werken. Binnen die procedure bestaan t.z.t. uiteraard ook weer mogelijkheden
om zienswijzen en bedenkingen kenbaar te maken en zonodig beroep in te stel-
len.
Totdat het college het plan heeft uitgewerkt, kan er in het betreffende gedeelte
van het plan dus ook nog geen woningbouw plaatsvinden.

Zienswijze kenbaar maken/vaststelling plan door gemeenteraad
Gedurende de periode dat het ontwerp-bestemmingsplan "Vorden Noord 1995"
ter inzage ligt kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad.
Vervolgens moet de gemeenteraad het plan vaststellen. Wij verwachten dat dit in
januari/februari 1997 kan plaatsvinden.

Verdere procedure:
Afhankelijk van de reacties (bedenkingen) tegen het door de raad vastgestelde
plan, zal de vervolg-procedure langer, dan wel korter zijn. Bent u het nl. niet eens
met het vastgestelde plan, dan kunt u bij gedeputeerde staten van Gelderland-
bedenkingen kenbaar maken, en als u het ook met de beslissing van dat college
niet eens bent uiteindelijk bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State beroep instellen.

Tenslotte:
Wij hebben geprobeerd u een globaal inzicht te geven in de bedoelingen van een
bestemmingsplan en de betekenis van het plan Vorden Noord 1995 in het bijzon-
der.
Aan de gegevens in deze publikatie kunt u evenwel geen rechten ontlenen.
Woont u in de omgeving van het plangebied, of bent u anderszins belangheb-
bende, komt u dan gerust het bestemmingsplan inzien. Desgewenst zullen de
medewerkers van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening u de
nodige toelichting verschaffen.
Nog een laatste tip: Vaak is het in de periode tussen 09.30 en 11.30 uur het drukst.
Om wachttijden te voorkomen doet u er dan goed aan die periode zoveel moge-
lijk te mijden. Eventueel kunt u - als het toch nog te druk is - een afspraak maken
met een van onze medewerkers.
Het koetshuis is geopend van 08.00 tot 12.30 en op woensdagmiddag tevens van
13.30 tot 17.00 uur. Na telefonische afspraak is het evenwel - bij uitzondering - ook
mogelijk het plan op een ander tijdstip in te zien.

f i NGEKOMEN BOUWAANRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

E.J. Wuestenenk de Voornekamp 21 03-10-96
Vorden

HJ.W. Siemes Ruurloseweg 57 03-10-96
Vorden

D.C. Onstenk Ruurloseweg 43 08-10-96
Vorden

uitbreiden van een
woning
uitbreiden van een
garage/berging
uitbreiden van een
woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen van 18 oktober tot en met 15 november 1996 ter inzage:

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

1. Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost, Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld,
voor het van toepassing worden van het Besluit woon- of kantoorgebouwen
milieubeheer op een reeds opgerichte inrichting ten behoeve van een woonge-
bouw op het perceel Zutphenseweg 73 te Vorden (Villa Nuova);

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. de heer G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wichmond, voor het ongewijzigd blijven
van de mestkelders en het afdekken van een gedeelte van de mestkelders op het
perceel Polweg 6 te Wichmond.
Deze wijziging heeft geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het
milieu.

Lekkerbek van vishandel M. & F.
Ruizendaal uit Bunschoten:
lekkerste van Gelderland
De lekkerste lekkerbek van Gelderland
koopt u bij vishandel M. & F.
Ruizendaal. Dat is de uitkomst van de
voorronde van de verkiezing Lekkerste
lekkerbek van Nederland. Deze verkie
zing wordt georganiseerd door de
Stichting Vakopleiding Vishandel en
het Nederlands Visbureau. In totaal de
den 132 visdetaillisten mee aan de ver-

kiezing. Een mystery-shopper heeft bij
alle deelnemers een lekkerbek gekocht
en onder andere beoordeeld op verpak-
king, bakkorst, geur en smaak.

Daarnaast is kritisch bekeken of de lek-
kerbek geen graten bevatte. De jury
kocht de vis bij de viskraam in
Steenderen. De lekkerbek van vishan-
del M. & F. Ruizendaal kwam in Gel-
derland als beste uit de bus. De ko-
mende weken wordt vishandel M. & F.
Ruizendaal nogmaals bezocht door de
mystery-shopper. Daarna maakt vis-

handel M. & F. Ruizendaal kans op een
plaats in de finale, die op maandag 14
oktober plaatsvindt tijdens de visvak-
beurs in de RAI. Een deskundige jury
zal daar beslissen wie de lekkerste lek-
kerbek van Nederland bakt. Vishandel
M. & F. Ruizendaal is er klaar voor!

Zelhemse herfstkleuren-
wandeltocht
Zaterdag 19 en zondag 20 oktober or-

ganiseert wandelsportvereniging De
Ploeg voor de 36ste keer de herfstwan-
deltochten. De start is vanaf restaurant
Het Zonnetje, Ruurloseweg. Halver-
wege elke route is gelegenheid om te
rusten. Elke deelnemer ontvangt een
routebeschrijving, bovendien is elke
route bepijld. Voor diegene die het
wenst is er een herinneringsmedaille.
Ook een IW stempel is mogelijk. Een
herfstwandeltocht voor iedereen, die
van wandelen, en van de natuur
houdt. Meer informatie: 0575^162096
of 0314-641531.



20 oktober van 11.00 tot 17.00 uur

• De nieuwste meubelcollecties

• Alles voor uw slaapkamer

• Gordijnen, vitrages en zonwering

• Vloerbedekking (1001 soorten)

• Parket (o.a. Bourgogne-eiken en Wicanders-kurk)

• Laminaat

• Accessoires en geschenken

• Offertes gratis en vrijblijvend

Op meubelen altijd 10% korting
Nu bovendien
5% extra contantkorting
(uitgezonderd aanbiedingen)

KOM
VRM-

BLIJVEND
E EN KIJKJE

DE KOFFIE
STAAT KlAAR

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
M E U B E L - E N ~ A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

Tuinopening herfst '96 De Wiersse

In de ontwikkeling van De Wiersse
is de historische continuïteit goed
waar te nemen - grachten, molen-
en visvijvers - gevormd in de mid-
deleeuwen, verwerkt in de 18e en
19e eeuw tot 'gronden van vermaak'
en in de 20e eeuw tot romantische
"wilde tuin'.

Hierbinnen is, naast het huis, een
buxusparterre beplant met rozen, een
lage tuin met borders, stapelmuren en
pergola's, omringd door hoge taxus-
hagen.
Halverwege de rondwandeling komt
men onverwacht een ouderwetse
moestuin tegen, gevolgd door een tun-
nel van beuk die leidt naar een verbor-
gen vijvertje met een fontein van ver-
rassende hoogte.
Openstelling zondag 20 oktober. Hon-
den worden niet toegelaten, ook niet
aan de lijn. Entreegeld wordt geheven

ten bate van het tuinonderhoud.
De tuinen zijn te bereiken via de grote
weg Vorden-Ruurlo, 6,5 km vanaf
Vorden. Er is gratis parkeergelegen-
heid. Nieuw in de serviceverlening is
dat een GVM-pendelbus ieder uur
tussen NS-station Vorden/De Wiersse/
NS-station Ruurlo rijdt. Inlichtingen
telefoon 06-9292.
De grootte van de binnentuin is 4 ha,
12 ha romantische 'wilde tuin', 35 ha
'engels' landschapspark - onderdeel
van een 300 ha landgoed - particulier
familiebezit sedert 1678.
Als gids dient het boekje 'De Wiersse,
beschrijving van tuinen', van Romke
van de Kaa en is in de tuinen verkrijg-
baar.
Groepsbezoek buiten bovenvermelde
openstelling onder leiding van een vak-
kundige gids. Hiervoor contact opne-
men met mevr. Stelling, tel. (0573)
451409.

THEOTERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIËBEDRUF

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

mode voor
het héle gezin

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

Meisjes corduroy bermuda!Baby Boxpakjes
In de maten 92-134 en
in verschillende kleuren

Leuke speelpakjes met voet
en leuke opdruk.

Heren giletsDames blazers
Mooie blazer; alleen in de
kleur zwart. Tuuntepriis ƒ 109,-

Sportief ruitgilet afgezet
met corduroy.

Het bijpassende rokje
koopt u voor slechts ƒ 59,95

Aanbiedingen zijn geldig van 1$~10 t/m 2€-10'96

O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag vanaf 21.OO uur

HITMANIA
DJ: Marcel - LJ: Noci LJght

van 21.OO-22.OO uur

HAPPY HOU R
2 HALEN

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Ook voor bruiloften en partijen tot 400 personen

GPQEPOC0000C1L1 Vo lksun ive rs i te i t
Zutphen e.o.

* Spreken in het openbaar
* Geschiedenis van Zuid-Afrika
* Antieke cultuur
* Inleiding op 'n concert van het Gelders Orkest
* Over opvoeden, voor ouders van kinderen

in alle leeftijden
* Genealogie
* Lezing over de islam

Informatie te/. (0575) 515589, werkdagen 9.00-12.00 uur

Eckhardt

i ten
wfcirtpóotó

• infrarood sauna's

• badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77



Ook dat is Albert Heijn met al die huismerken in A-merk kwaliteit

AH KEUKENROL GROEN 2

AH AFWAS 500 mi.

AH KOFFIEMELK vol/halfvol, SOO gram.

AH GOUDSE JONGE k«o

1,59

1,29

1,19

AH ANANASSCHIJVEN 836 gram 1,79

AH VRUCHTENTHEE diverse smaken 80 gram _ 2,29

BOTERHAMWORST 100 gram

AH GEVULDE SPECULAAS <ooaram

8,90

2,59

SLAVINKEN 100 gram

CLAUSELLINAS MANDARIJNEN kilo

0,99

0,99

1,99

H G IJ n Hengelo (Gld.) Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo met ook: Voordelige fotoservice

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.
»

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf-glas in lood atelier
V4N<IMUv

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55

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

Kan ik met de
nieuwe

OpMaat Hypotheek

... We hebben samen een prima inkomen.

Mijn ironie wil straks een paar jaar stoppen

met werken om voor de kinderen te zorgen.

Dan willen we minder aan onze hypotheek

baaien, kan dat? Ja, dat kOH.

... Allchci net afgestudeerd en direct aan het

werk. Mijn vriend wil meteen een huis kopen.

Kan dat nu al? Want echt gespaard hebben

n-c niet. Ja, dat kan.
...Wc' zijn op zoek naar een hypotheek

waar we later weer uit kunnen putten. Voor

de studiefinanciering van onze dochter bij-

voorbeeld. Kan dat? Ja, dat kOH.

Rabobank
Hengelo (Gld.) - Steenderen - Vorden

U ziet het. Met de nieuwe OpMaat

Hypotheek van de Rabobank kan eigenlijk

alles. Het is een nieuwe hypotheekvorm, die

opgebouwd is uit een lening en een verzeke-

ring. En afhankelijk van uw wensen kunt u

dus sparen of beleggen voor uw eindkapi-

taal. Zodanig dat u altijd maximaal fiscaal

voordeel heeft. Uniek is dat u de OpMaat

Hypotheek op ieder moment kunt aanpas-

sen aan uw wensen en omstandigheden.

Meer weten? Ook dat kan.

Bel met één van onze hypotheekadviseurs:

Vorden,
Regina Oosterveld
telefoon: (0575) 55 78 71

Hengelo (Gld.),
Michel van der Heijde,
telefoon: (0575) 46 84 42

Steenderen,
Erwin Holthausen
telefoon: (0575) 45 81 25

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83
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openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

Hn
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grond-

gebied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, ge-

durende de openingstijden,

ligt vanaf 18 oktober 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

de heer G. Burkink
Polweg 6
7234 ST Wichmond
Polweg 6

om: een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf
met fokvarkens, vleesvarkens en zoogkoeien

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de direkte omge-
ving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-

besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig be-

denkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen
in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 29 november 1996.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de voorzitter van
de afdeling bestuursrecht Raad van State, wil het
besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging
van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 15 oktober 1996
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling
voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkias-nummer), fax
(0575) 55 74 44



Koopjesjagers kunnen nu hun voordeel
halen bij Helmink Meubelen in Vorden.

rWant er moet ruimte gemaakt worden voor
een ingrijpende verbouwing. We gaan ons

assortiment drastisch uitbreiden.
Daarom moet er eerst van alles de winkel
uit: slaapkamers, wandmeubelen, bank-

stellen, eethoeken, fauteuils, tapijt, gordijn-
1 stoffen, dekbedden en overtrekken en nog

veel meer voor waanzinnig lage prijzen.
Profiteer nu van dit opruimingsspektakel,

er is voor elk wat wils!

^^^ i

meubelen
MAAKT HET MOO

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE, VORDEN
opengesteld voor de laatste
keer in 1906 op zondag 20

oktober van 10.00-17.00 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 Vorden

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZE| UW ADVERTENTIE

Definitief afscheid van
het Achterhoek

Museum 194O-1~5

Allerlaatste openstelling
op vrijdag 18, zaterdag 19

en zondag 20 oktober
van 13.30-1

Raadhuisstra
Hengelo (Gld.)

ECHT HET EINDE

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcf-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

NIEUW BIJ HOlTSLAG
• BOUWMATERIALfNBV

Uit voorraad leverbaar PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP

METABO ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
Machines van topkwaliteit voor een redelijke prijs. Toonaangevend voor de professional en
doe het zelver. • Accu boormachines • Klopboormachines • Boorhamers • Haakse slijpers •
Decoupeerzagen • Cirkelzagen • Vlakschuurmachines • Schaafmachines • Bovenfrezen •
Driehoekschuurmachines etc. etc. • met benodigde toebehoren

MERKART1KELEN HANDGEREEDSCHAP

JUNG: Troffels - Voegspijkers - Vloerspanen - Plakspanen - Spackmessen; SANDVIK:
Speedboren - Handzagen - Metaalzaagbeugels; NOOITGEDACHT: Steekbeitels -
Schrijfhaken; SOLA: Waterpassen; STANLEY: Klauwhamers - Sloopbeitels - Drevers -
Handschaven - Stanleymessen - Slaglijnmolens - Rolbandmaten; REX: Steenboren; S.K.F.
Uzerboren; GEDORE: Steek- en ringsleutels; DURATOR: Diamant-doorslijpschijven; RUBI:
Tegelsnijplanken; WITTE: Schroevendraaiers - Schroevendraaier-bits; KNIPEX: Nijptangen
- Draadvlechttangen - Combinatietangen - Waterpomptangen; HECO: Spaanplaat-
schroeven; FISCHER: Pluggen

Stofmaskers - Gehoorbeschermers - Raapborden - Schuurborden

Tevens te huur en/of te koop:
MAKITAGipsplaten-schroefmachine compleet met snelbouwschroeven op band

Kijken is kopen bij

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 0730-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur

O P E

19 oktober
openen wij
ons nieuwe

Vanaf 15.00 uur is iedereen
welkom om onder het
genot van een hapje en een
drankje een kijkje te komen
nemen
De uitstag van de tekenwedstrijd maken wij die middag tevens
bekend. Iedereen die een kleurplaat heeft ingeleverd mag zijn prijs
ophalen!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

.-<i (0575) 55 25 32



Red Devils gaan voor duurrecord uitbreiding AMI kappers-
vestigingen in franchisevorm
in Oost-Nederland

De Red Devils maken zich op voor
hun poging het duurrecord zaal-
voetbal te breken. Van 21 tot en met
24 oktober zullen de Red Devils in
Hotel Inntel proberen om tenmin-
ste 73 uur achter elkaar te blijven
zaalvoetballen.

Zaalvoetballen tot je er bijna bij neer-
valt. De Red Devils hebben daar wel
oren naar. De Zutphense zaalvoetbal-
lers, die louter mensen vermaken en
niet in competitieverband uitkomen,
hopen al voetballend door de tennishal
van Hotel Inntel te draven en daarmee

het Benelux-duurrecord te breken. Dat
record is momenteel in handen van
een club uit Vlijmen en bedraagt 72
uur. Red Devils wil minstens een uur
langer zaalvoetballen.
De recordpoging start op maandag-
morgen 21 oktober. De aftrap zal
worden genomen door de directie van
Hotel Inntel waarna zo'n 500 voet-
ballers uit heel Nederland in vier
dagen tijd tegen de Red Devils zullen
voetballen. Diverse teams uit de regio
doen mee waaronder o.a. van Druk-
kerij Weevers welke als laatste re-
cordpartner zal fungeren.

Ein deutsches Requiem
Op vrijdagavond 8 november a.s. zal
Toonkunst Zutphen en Omstreken een
uitvoering geven van Ein deutsches
Requiem van Johannes Brahms in de
Hanzehof te Zutphen. In de 7 jaar dat
dirigent Willem van Pelt voor het koor
staat, is het de eerste keer dat een werk
uit de Romantiek wordt uitgevoerd.
Brahms schreef het werk in de jaren
1862 tot 1869 ter nagedachtenis aan
zijn moeder en zijn goede vriend
Robert Schumann. De tekst van het re
quiem is niet zoals te doen gebruikelij-
ke in het Latijn gesteld, maar in het
Duits, vandaar de naam Ein deutsches
Requiem. Voor het koor geldt dit re
quiem als een zwaar werk, het aandeel
van het koor is groot, slechts enkele
fragmenten komen voor rekening van
de twee solisten: Marjorie Ginczinger,

sopraan en Ira Spaulding, bariton. Ira
Spaulding is voor Zutphen zeker geen
onbekende. Reeds drie keer zette hij
een prachtige üttstus neer in de
Matthaus Passion met Toonkunst. Voor
Marjorie Ginczinger is het eerste keer
dat zij in Zutphen te beluisteren is.
Voor een werk uit de Romantiek is een
symfonieorkest ^^dig. Toonkunst
prijst zich dan of^gelukkig, dat Het
Amsterdams Promenade Orkest heeft
kunnen contracteren. Dit orkest ken-
merkt zich door een grote veelzijdig-
heid. Het Requiem van Brahms werd al
enkele keren eerder door hen begeleid.

Het is voor het koor een grote ervaring
geweest dit zo monumentale werk van
Brahms in te studeren. Het bestuur
hoopt dan ook van harte, dat het een
evenzo grote belevenis zal zijn dit werk
live in de concertzaal te beluisteren.

Achterhoeks Museum 1940/45
sluit definitief de poort
Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20
oktober is het Achterhoeks Muse-
um 1940/45 te Hengelo (Gld.) voor
het allerlaatst te bezichtigen voor
het publiek.
De collectie van Jean Kreunen welk-
de de afgelopen 3 seizoenen onder-
dak had gevonden in een voormali-
ge supermarkt, moet in opslag.
Daarmee is het materiaal niet meer
toegankelijk voor geïnteresseerden.

Het huidige onderkomen is verkocht
en wordt vervangen door nieuwbouw.
Het bestuur is nog op zoek naar een
geschikt nieuw onderkomen, maar de
enorme huurprijzen zijn niet op te
brengen.
Aan een uniek initiatief komt nu toch
een einde, de belangstelling nam de
afgelopen jaren steeds toe en de reac-
ties waren bijzonder bemoedigend. Dit
alles resulteert jammer genoeg niet in
een nieuw onderkomen, een goede
droge opslag kan men zelfs nog niet
vinden.

Het is niet alleen een gemiste kans
voor de gemeente Hengelo (Gld.) maar
ook voor de hele Achterhoek. Steeds
meer vakantiegroepen en toeristen
hebben de weg gevonden naar het mu-
seum en ook de onderwijsinstellingen
toonden steeds vaker interesse met
groepsbezoeken. Vooral het educatieve
karakter wilde het bestuur gaan uit-
bouwen met het ontwikkelen van les-
brieven, maar dat is nu niet meer mo-
gelijk. Een stuk geschiedenis wordt
daarmee historie.

Het bestuur hoopt de collectie nog bij
elkaar te kunnen houden, maar daar
zijn gezien de ruimteproblemen geen
garanties voor.
De enorm gevarieerde verzameling is
in ieder geval nog in zijn geheel te zien
op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20
oktober aan de Raadhuisstraat 4 in
Hengelo (Gld.). Daarna wordt het
Achterhoeks Museum 1940/45 in de
huidige vorm definitief gesloten. (Zie
advertentie.)

AMI kappers met vestigingen in
Borculo, Lochem, Neede, Vorden en
Winterswijk is van plan om op fran-
chise-basis verder uit te breiden in
Oost-Nederland. Want daar waar
het om schaalvergroting gaat heeft
de franchise-onderneming de toe-
komst. Franchising past bij deze
tijd en heeft vele voordelen. Voor-
waarde is de aanwezigheid van een
in de praktijk geteste succesformu-
le.

Kappersbranche ^̂
De kapperswereld is behd^pijk in be-
weging! Wijzigingen omtrent onder-
meer openingstijden, arbeidsomstan-
digheden en vestigingseisen dwingen
de kapper-ondernemer in toenemende
mate om op een andere j^nier met
zijn/haar bedrijf om te |0n. Alleen
kaptechniek is hedentendage niet
meer voldoende om je als zelfstandig
ondernemer in de branche staande te
houden. De kapper-ondernemer zal
zich in toenemende mate moeten gaan
bezig houden met gebieden als flnan-
cieel-economisch management, perso-
neels-, en marketingbeleid. Zaken waar
hij of zij niet voor is opgeleid. Toch zul-
len dit zaken zijn die in de nabije toe
komst tot de dagelijkse werkzaamhe-
den moeten gaan behoren om rende
ment en continuïteit te waarborgen.
Voor menig (toekomstig) kapper-onder-
nemer geen prettige gedachte.

Franchising
Door na 25 jaar geleden op kleinschali-
ge wijze een eenmanszaak gestart te
zijn, is AMI kappers weten uit te groei-
en tot een organisatie met maar liefst 5
filialen in de omgeving Oost-Gelder-
land. En hierbij zal het niet blijven.
AMI kappers biedt gekwalificeerde
kappers en kapsters de mogelijkheid
om economisch en juridisch geheel
zelfstandig een eigen kapsalon te lei-
den. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van een bepaald concept, een bepaalde
formule. Het betreft hier een samen-
werkingsvorm tussen franchisegever
en franchisenemer. Als franchisene
mer wordt de zelfstandigheid behou-
den, maar kan er een beroep worden
gedaan op de kennis en know-how van
de franchisegever en op de voordelen

van grootschaligheid. De ondernemer
wordt ontlast van veel organisatori-
sche taken die nodig zijn om een kap-
salon goed te laten draaien, waardoor
het de franchise-kapper mogelijk
wordt gemaakt om voornamelijk ere
atief met de consument bezig te zijn.
Dat doen waarin ze gespecialiseerd en
het beste zijn: kappen en modelleren
van haar!

•
Voordelen
De voordelen verbonden aan franchis-
ing zijn groot. Deze voordelen betref-
fen o.a. de naambekendheid die is ver-
bonden aan de commerciële formule;
gebruikmaking van de kennis, erva-
ring en permanente ondersteuning
van AMI kappers. AMI kappers fun-
geert hiervoor als soort van servicebu-
reau ten dienste van de franchisene
mers. Deel hiervan uit maakt een fran-
chisenemers-aanbodpakket waarin o.a.
de volgende zaken worden geregeld: re
klame/automatisering/boekhouding/in
koop/persbeleid/financiering. Verder
zijn er voordelen op het gebied van de
inkoop en reklame door schaalvergro-
ting.

Bijkomend voordeel is de grote betrok-
kenheid van de franchisenemers. Het
is immers hun eigen "toko". Hierin ligt
ook het bedrijfsparool van AMI kap-
pers geborgen: "kleinschaligheid in
grootschaligheid". De franchisenemer
heeft immers zijn of haar eigen zaak,
maar weet zich daarnaast verzekerd
van de steun en voordelen van een or-
ganisatie. Mogelijk nadeel verbonden
aan franchising is het verlies van de ei-
gen identiteit, immers de eigen naam
ontbreekt aan de gevel en een vermin-
derde beslissingsbevoegdheid over de
bedrijfsvoering.

Criteria
Wie als franchisenemer een AMI kap-
perszaak wil beginnen moet aan een
aantal criteria voldoen. De persoon
moet passen in een opgesteld profiel.
Daarnaast moet hij of zij over bepaalde
vaktechnische en ondernemerskwali-
teiten beschikken. Maar minstens zo
belangrijk is, dat hij of zij de sfeer aan-
voelt. De dienstverlening naar de klant
is van heel groot belang.

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



een HR ketel huren!
0575551546

RMSBROBK
installatietechniek vorden

Op zoek naar werk In de

INSTALLATIETECHNIEK

f ^^ [ Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
autocad- tekenaars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

ANBIEDEN*}

Sjerpa-patroon
uit Nepal.

Moderne
variant op
eeuwenoude
Sjerpa-patro-
nen uit de
Himalaya.
'Geheel hand-
geknoopt en m
3 kleurstellin-
gen leverbaar.
Exclusief
Voorkeur-
design.
Karpet 170 x
240 cm

l ers
C-O-L-L -E-C-T- I -E tv o n en

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Maandag 14 t/m zondag 20 oktober

• Alles wat u moet weten over verantwoord slapen
Persoonlijk advies voor individuele wensen • Diverse aanbiedingen

LATTOFLEX BEDSYSTEEM

Kom proef liggen
op het unieke
computerge-
stuurde meetbed

PULLLMAN BOXSPRINGS

Ontdek het comfort van
het slapen op een box-
spring-combinatie

SOFTSIDE WATERBEDDEN

CAS

De laatste ontwikkelingen op het gebied
van slapen op water.

VERSTELBARE LATTENBODEMS

Demonstratie van de vele mogelijkheden
van een verstelbaar bed.

AUPING AURONDE

Comfort, kwaliteit en tijdloos design.

• MA 14 T/M DO 17 OKTOBER VAN 9.00 TOT 18.00 UUR • VRIJDAG 18 OKTOBER VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

• ZATERDAG 19 OKTOBER VAN 9 01 T 16.30 UUR • ZONDAG 20 OKTOBER VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Oktober = Tuinmaand
SKIMMIA 7,50

BUXUS 10 stuks 17,50
HAAGCONIFEREN, groen
ca. 1,5O m hoog, 1O stuks 75,-
TULPENBOLLEN, 50 sL 10,-
RIETEN BOLLENMAND 7,5O
USVRUHOUDER 19,95
VIOLEN, 24 stuks 1O,-

«N HARDEN F~
y•

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

U ZIT ER WARMPJES BIJ
maar ook veilig en koel met onze

ROLLUIKEN
in diverse kleuren, op maat

SLAG
Spoorstraat 28, 7261 AE Huurt

r̂̂ r̂ ;0 °° m BOUWMATERIALEN BV

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 07.30-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur,

zaterdag van 09.00-13.00 uur



9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

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

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

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

Seniorenmiddag
18 september 19%
geslaagd
De door de werkgroep Voorlichting
(S.W.O.V, P.C.O.B. en de K.B.O.) georga-
niseerde Seniorenmiddag was zeer ge-
slaagd. Het programma in de grote
zaal van het Dorpscentrum trok veel
belanstellenden.
Voor de pauze vertelde mevr. I. v.
Noppen, ergotherapeute in het
Verpleeghuis Zutphen (nu Zuytvenne),
wat ergotherapie is en wat de thera-
peute voor mensen die problemen heb-
ben met het uitvoeren van dagelijkse
handelingen, zoals b.v. eten, kleden,
toiletbezoek, schrijven, enz., kan doen.
Zij legde uit dat de therapeut op ver-
zoek thuiskomt en dan samen met de
cliënt bekijkt wat nodig is om zolang
mogelijk zelfstandig te blijven. Zij
geeft b.v. advies over aanpassing van de
woning, aanschaf van een rolstoel of
gebruik van hulpmiddelen. Verder kan
zij met iemand oefenen om gewenste
huishoudelijke activiteiten te kunnen
blijven doen en helpen zoeken naar
nieuwe bezigheden.
Zij sloot haar lezing af met het tonen
en demonstreren van allerlei hulpmid-
delen en de mededeling dat iedereen

kan bellen voor informatie of afspra-
ken naar het verpleeghuis Zuytvenne.
De behandeling is kosteloos.
Na deze interessante informatie volgde
het optreden van het ouderenkoor
"Wij willen zingen" uit Weert; een
koor met 45 leden in de leeftijd van 58
tot 87 jaar. Er werd begonnen met licht
klassieke stukken w.o. het slavenkoor
uit Nabucco van Verdi.
Na de pauze was het programma wat
luchtiger met o.a. zeemansliederen,
die door de aanwezigen gezellig wer-
den meegezongen.
Na afloop kreeg het koor enthousiast
applaus. Een middag voor herhaling
vatbaar!

Reisorganisatie
vakantieweek senioren
Al meer dan 20 jaar bestaat er een reis-
organisatie in Vorden die een vakantie-
week organiseert voor senioren.
De vakantieweek wordt meestal ge-
pland in de maand juni. Het gezel-
schap blijft in Nederland. De leeftijd
van het gezelschap is momenteel tus-
sen de 65 en 88 jaar.
Mocht u belangstelling hebben om
zo'n vakantieweek mee te maken of er
iets meer van willen w^n, dan bent u
van harte welkom op^Pvoorlichtings-

morgen welke wordt gehouden op
dinsdag 5 november a.s. om 10.00 uur
in het "Stampertje" (Dorpscentrum)
Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kon-
takt opnemen met de leiding:
Hr. en mevr. Bekman- Koers, de
Horsterkamp 13, tel. 551850.
Mevr. HJ. Groot Jebbink- Luimes, het
Hoge 57, tel. 552981.

Zonnebloem
Op zaterdag 19 oktober a.s. houdt de
Zonnebloem weer haar jaarlijkse mid-
dag voor ouderen, hulpbehoevenden
en vooral ook rolstoelpatiënten van al-
le gezindten.
Enkele zeer bekende artiesten w.o. Mar-
co Bakker en Justine Pelmelay nemen u
mee met zang en dans op een wereld-
reis.
De middag wordt gehouden in De Han-
zehof te Zutphen.

Opgave en inlichtingen:
voor Vorden:
Mevr. T. Klein Kranenberg, Molenweg 4,
tel. 551347

voor Wichmond/Vierakker:
Mevr. R. Klein Kranenbarg, Ha^forter-
weg 31, tel. 441269

Scouting Groep Vorden
De scouting Groep Vorden of beter ge
zegd de "David lAlford Groep" bestaat
volgende maand 50 jaar. Dit feit zal op
30 november op feestelijke wijze wor-
den gevierd, waarbij de huidige leiding
hoopt dat er die dag ook vele leden en
oud- leden aanwezig zullen zijn.
Om zoveel mogelijk mensen op die reu-
nie bijeen te krijgen wordt verzocht
om zich op te geven bij Bert Turfboer-
Joostenkamp 35-7261 PJ Ruurlo telf.
0573-452848.

Genealogische
Vereniging •
De Nederlandse Genealogische Vereni-
ging afdeling Achterhoek, organiseert
zaterdagmiddag 19 oktober een bijeen-
komst in het Dorpscentrum. De heer
J.F. van der Horst zal aan de hand van
dia's een indruk geven wat er aan col-
lekties in het verenigingscentrum te
Naarden is te vinden. De mogelijkhe-
den die deze collekties bieden bij het
stamboom onderzoek zullen worden
toegelicht. De toegang is gratis.

Bazar in de "Wehme"
Woensdag 23 oktober houdt^p Wel-
fare van het Rode Kruis haar jaarlijkse
bazar in het Verzorgingshuis "de Weh-
me", Nieuwstad 32. Op deze bazar zijn
handwerken te koop die gemaakt zijn
door deelnemers thuis en in de
Wehme. De werkstukken bestaan uit
geborduurde tafellakens, lopers en
schortjes, gehaakte tafelkleden en
kleedjes; verder truien, sokken, knuf-
felbeesten, poppenkleertjes en diverse
andere artikelen. Men vraagt speciale
aandacht voor de tafel met kerstkle-

den. Van de opbrengst wordt nieuw
materiaal gekocht, waarmee ook het
volgend jaar weer gewerkt kan worden.
Voor de kleintjes is er een grabbelton.
Onder het genot van een kopje koffie
of thee met cake kan men gezellig bij-
praten met vrienden en bekenden.

Bazar in De Wehme
Woensdag 23 oktober houdt de
Welfare van het Rode Kruis haar jaar-
lijkse bazar in het verzorgingshuis "De
Wehme" aan de Nieuwstad 22 te
Vorden. Op deze bazar zijn handwer-
ken te koop die gemaakt zijn door deel-
nemers thuis en in de Wehme.
De werkstukken bestaan uit gebor-
duurde tafellakesn, lopers en schor-
tjes, gehaakte tafelkleedjes, truien,
sokken noem maar op. Ook is er een
speciale tafel met kerstkleden.
Van de opbrengst wordt nieuw materi-
aal gekocht, waarmee ook het volgend
jaar weer gewerkt kan worden. Voor de
kleintjes is er een grabbelton met leu-
ke prijsjes.

Theater onder molen
Woensdagavond 16 en 23 oktober een
nieuw programma voor de herfstva-
kantie op het thema Griezelen bij
'Verhalen en muziek':
- het Ierse verhaal over de volksheld

Chu'chu'lain;
- het Achterhoekse verhaal 'Het du-

vel tj e';
- de dood van Ruurlo;
en het fameuze Lied van de Pharao, in
1946 geschreven door Mr. Moestafa, op-
getekend en gezongen door Henk Döll
in de stijl der veertiger jaren. Naast
Henk Döll werken mee: de troubadour
Gery Groot Zwaaftink, Diny Hiddink
en Peter Hoefnagels, en de Flamenco-
gitaristen Jan Guichelaar en Arnold
Slaghek.

H.V.G. • Wichmond
Het is al weer enige weken geleden, dat
men gestart is met de H.V.G.-avonden.
De eerste avond werd men beziggehou-
den met hersenwerk. Men werd crypto-
grammen en logische puzzels voorge-
schoteld die lang niet makkelijk wa-
ren. Woensdag 2 oktober stond in het
teken van de ouderenmiddag. Tevens
werd de heer Lubbers uit Hengelo
(Gld.) uitgenodigd die vertelde over de
oude melkfabriek die in 1900 werd op-
gericht. Het was een geslaagde middag.
De eerstvolgende H.V.G.-avond is op 16
oktober.

Mooie Idndermodeshow In een bomvolle zaak hield Visser Mode weer haar bekende kindermodeshow.
Lisa, Emiel, Sharon, Rachelle, Jeroen, Jacco, Marleis, Lise en Torn lieten zien wat
de najaarsmode voor de jeugd te bieden heeft.
In een 6-tal nummers lieten ze verschillende kleurthema's de collecties van o.a.
Cakewalk, Barbara Farber, Pointer, La Pagayo, Salty Dog, Bird Dog en Rags. In de
show werd ook duidelijk dat er nu 2 afdelingen met kinder- en jeugdmode zijn.
De ene met de vrolijke kleurrijke kindermode, de andere met de wat stoerdere
jeugdmerken. Al met al een zeer geslaagde, door Reina Groenendal ingestudeer-
de show waar men echt van heinde en verre komt om te kijken wat Visser Mode
de jeugd op modegebied te bieden heeft.

Alsnog de foto behorende bij de seniorenshow van Visser Mode.



Een spetterend begin voor een
betere toekomst •
De prijswinnaars, v.l.n.r. de dames Anouk Waarle, Kim Groot Kormelink, Suzanne
Timmer en Marleen Wormgoor.

Voor de leerlingen van 't Beeckland
college te Vorden was het gisteren
een spannende dag. Welk groepje
van de school gaat naar het landelij-
ke project "Codename Future" in
Den Haag... Winnen we een Award?!
Dat was voor hen allen een groot
vraagteken.

Welk groepje het beste actieplan had,
dat naar het landelijke project
"Codename Future" kon, moest giste
ren nog uitgezocht worden. Alle twaalf
groepjes moesten hun actieplan aan de
jury op school presenteren. Het was
een groot succes en een feestelijk ge
heel. Het was voor de jury dan ook erg
moeilijk om er het beste actieplan uit
te pikken, maar uiteindelijk als beste
actieplan in de categorie maatschappij
was het project "zwerfjongeren". Dit
plan was bedacht door Kim Groot
Kormelink, Susanne Timmer, Anouk
Waarle en Marleen Wormgoor.
Als troost voor de overige leerlingen
werd als afsluiting op school een groot
feest gehouden, maar voor het winnen-
de groepje en de "Young Reporters" be
gon het nu pas echt. De reis kon begin-
nen, per trein naar Den Haag en vervol-
gens met de tram naar het Con-
gresgebouw. Eenmaal in het gebouw

aangekomen constateerden zij, dat net
een enorm groot project was en dat het
zeer serieus genomen werd. De organi-
satie en de presentatie was tot in de
puntjes uitgewerkt.
Er waren ook een heleboel bekende
Nederlanders, die als juryleden optra-
den, zoals: Ron Brandsteder, Hedy
d'Ancona en de voorzitter minister
Dijkstal en nog vele anderen. Bij de
prijsuitreiking droeg Erika Terpstra
haar steentje bij.
Maar waar het natuurlijk allemaal om
draaide was het winnen van de felbe
geerde Future Award 1996. Een geldbe
drag van f 5000,- was natuurlijk van
harte welkom om het actieplan aanko-
mend jaar uit te voeren. Wat duurde
het toch lang! De spanning was te snij-
den en wat schrokken wij toen de naam
van 't ^»kland college door de zaal
galmde. Jaaa! We hebben er ook één ge
wonnen. De Young Reporters vlogen
naar voren samen met de winnende
ploeg. Het feest kon echt beginnen.
Maar w^betreft de Young Reporters...
zij mod^pi nog even zweten om een
verslag te schrijven voor "Codename
Future". Het feest dreunde voor hen al-
leen in de verte. Maar genoten hebben
ze zeker. Wat ons betreft volgend jaar
weer...

Handtekeningenactie
'Veiligheid voor fietspad rechtdoor'
Een aantal bewoners van de Ruurloseweg heeft in een brief aan de gemeente
raad van Vorden hun bezorgdheid uitgesproken over de uitwerking van het ge
deelte van het fietspad Kranenburg/Vorden dat binnen de bebouwde kom van
Vorden valt. Het betreft de geplande oversteek bij de nieuw aan te leggen ver-
keersremmer en het vervolg hiervan richting rotonde.
Door deze actie willen de bewoners de gemeente Vorden verzoeken om dit plan
te heroverwegen en eventueel het fietspad door te trekken tot aan de rotonde
zodat dit in z'n geheel aan de zuidkant van de Ruurloseweg komt te liggen.

Omdat er al veel over deze problematiek geschreven en gepraat wordt,
willen de actievoerders hun protestbrief ondersteunen met een handte-
keningenactie voor het gehele dorp Vorden.

Vanaf dinsdag 17 oktober zullen er handtekeningenlijsten te vinden zijn
bij de supermarkten Super Vezo, A&P, Aldi en Super Grotenhuis. Tevens
in de bibliotheek en in het Dorpscentrum. Voor de Kranenburgse bevol-
king zal er in de zaal van Gasterij Schoenaker gelegenheid zijn om te te-
kenen. Dit alles gedurende l week.

Als u vindt dat de huidige plannen niet door moeten gaan, ondersteun dan het
protest van de actievoerders van de Ruurloseweg en zet een handtekening op
een der lijsten.

Plattelandsvrouwen
Dinsdag 15 oktober organiseert de
Agrarische commissie van de Platte
lands H.V.G vrouwen een bezoek aan
de tingieterij in Alphen aan de Maas,
waarna s'middags een paardenmelke
rij in het plaatsje Zeeland wordt be
zichtigd.
Afgelopen week hebben de dames van
de PI. vrouwen een fietstocht gemaakt.
Voor s'middags stond er een wandeling
op het landgoed Hackfort op het pro-
gramma.

Welkoop opent de
100' winkel!
Op 8 oktober is in Geldermalsen de
100e Welkoopwinkel geopend door mr.
S.W. van Schaijck, burgemeester van
Geldermalsen. Welkoop is een landelij-
ke winkelformule met een breed assor-
timent. Iedereen die van tuinieren, die
ren en het buitenleven houdt, kan voor
de daarbij horende artikelen als tuin-
en dierbenodigdheden, werk- en bui-
tenkleding en doehet-zelf-produkten

bij Welkoop terecht. Uiteraard kloppen
de professionele agrariër en de hobby-
boer ook met succes aan. De Wel-
koopformule staat voor kwaliteit, ser-
vice, vakmanschap en veel keuze. De
openings van de 100° Welkoopvestiging
wordt ook in de Welkoopwinkel Vor-
den gevierd met fantastische aanbie
dingen en leuke activiteiten.

Slagerij Vlogman
onderzocht
klantgerichtheid
Recentelijk heeft slagerij Vlogman een
onderzoek gehouden om de klantge
richtheid te toetsen aan de werkelijk-
heid. Opmerkelijk was de bereidheid
van de zo spontane medewerking.
Binnen het onderzoek stonden een
aantal vragen centraal die allemaal te
maken hadden met ervaringen die de
klant opdeed bij slagerij Vlogman.
Deze ervaringen heeft men in grote lij-
nen kenbaar gemaakt. De uitslag, wel-
ke in de winkel ter inzage ligt, geeft
aan dat Slagerij Vlogman prima wordt
beoordeeld.

Lokaliseert wat u
echt interesseert

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Allerhand
in 't Saksenland

n:

foto auteur

Het land van Kleef aan de Nederrijn heeft altijd een bijzondere band
met Nederland gehad. Beide kennen veel raakvlakken in geschiedenis
en cultuur. Heel lang was de taal Nederlands en het dialect daar kent
vele uitdrukkingen die men ook in het Saksisch terug vindt. Vandaar
dat we nog wel eens een bezoekje brengen aan dit gebied. Niet alleen
voor de cultuur maar ook voor de natuur. Vooral het Reichswald is
een mooi wandelgebied waar het prettig toeven is. In dit gebied is in
februari 1945 nogal hevig gevochten. Na de oorlog is een groot ge-
deelte van het Reichswald gekapt. Het werd door de Engelsen en
Canadezen als oorlogsbuit beschouwd. Van de totaal 6000 ha bos ver-
dween ongeveer 4000 ha. Na 1948 werd een groot gedeelte weer inge
plant, 1600 ha bleef echter kaalslag. Daar kregen veel vluchtelingen
uit Silezië, Pommeren en Oost-Pruisen, die hun huizen gedwongen
moesten verlaten, kans om een nieuw bestaan op te bouwen.
Nierswalde en Reichswalde zijn de plaatsen die toen nieuw werden
gebouwd. Dat er in dit gebied zwaar gevochten is daarvan getuigen
nog de oorlogs kerkhoven zoals het Canadese in Groesbeek en het
Britse in het Reichswald. Dat laatste kerkhof heeft nog iets bijzon-
ders. In de toegangspoort ziet men namelijk een eenhoorn afgebeeld.
In de natuur zult u dit dier nooit tegenkomen want het is uit een of
andere mythologische sage voortgekomen. Al wel heel oud want
Aristoteles en Plinius noemen de eenhoorn ook al. Dat men het hier
bij het Britse kerkhof vindt zal wel komen omdat het in het rijkswa-
pen van Groot-Brittannië als schildhouder dient. In de rechtertoren
van de ingang bevindt zich een boek met alle namen van de gevalle-
nen die hier begraven zijn. Tevens ligt er een gastenboek. Zet uw
naam er maar in als u er een bezoek brengt.

H.G. Wullink.



Oké, ze mogen even branden

maar dan...
gauw uitblazen en weer verder gaan
De Nederlandse Brandwonden Stichting

organiseert al 25 jaar campagnes om

brandwonden te voorkomen, verbetert

de behandeling van brandwondpatiënten,

doet wetenschappelijk onderzoek,

beheert de Nationale Huidbank

en werkt nauw samen met de

drie brandwondencentra

in Nederland.

Nadere informatie:

(0251) 27 55 55

Postbarïkrekening

Bankrekening:

70.70.70.643

t.n.v. Nederlandse

Brandwonden Stichting

te Beverwijk

N E D E R L A N D S E

B R A N D W O N D E N
ST ICHT ING

DANKZIJ u AL 25 JAAR ACTIEF!



Den Haag leent opnieuw van
Vorden
De gemeente Den Haag kent bijna drieduizend straatnamen, maar Vorden
is daarbij niet vernoemd. Omdat er al een Vondelstraat en een Voornsestraat
zijn, zou een Vordenstraat maar verwarring geven. Toch heeft Qen Haag na-
men uit Vorden gebruikt. De eerste keer gebeurde dat in 1950 toen in de
Moerwijk honderden huizen werden gebouwd en veel nieuwe straatnamen
werden genoemd naar kastelen en buitenplaatsen. Zo ontstonden een
Hackfortstraat, Medlerstraat en Wildenborghstraat, in 1952 gevolgd door de
Suiderasstraat.
In 1996 is de bouw van weer een nieuwe wijk Wateringse Veld gestart. Waar
nu nog tuinbouwkassen staan komen honderden huizen. Voor de eerste
buurt die gebouwd wordt (Parkbuurt Oosteinde) waren 47 straatnamen no-
dig en opnieuw werd gekozen voor het thema kastelen en buitenplaatsen.
Daarbij kwam ook Vorden er weer aan te pas en zo kent Den Haag sinds 3
oktober een Onsteinlaan en een Enzerincklaan, al is dat dan ook nog maar
op papier. Maar voor Gelderland houdt het daarmee niet op: kijken we iets
verder dan Vorden, dan zien we op de lijst ook een Loenermarkstraat, een
Liemerslaan, een Voorstondenstraat, een Graafschapplantsooen en een
Montferlandsingel prijken.

C.V. De Joppetrappers
De Jubileumcommissie van Carnavals-
vereniging "De Joppetrappers" heeft
het voor elkaar gekregen om een té
gekke avond te organiseren. Niet
minder dan de Achterhoekse rockband
Kas Bendjen is gecontracteerd. Zij ver-
zorgen op zaterdagavond 19 oktober
a.s. een geweldig optreden in "De
Nieuwe Aanleg" te Almen. In de voor-
verkoop zijn er nog kaarten verkrijg-
baar bij eetcafé "De Sluis" in Eefde en
bij café-restaurant "De Nieuwe Aanleg"
in Almen.

Uitvoering leselkapel
Op zaterdagavond 19 oktober a.s. ver-
zorgt de leselkapel haar jaarlijkse uit-
voering in zaal Ketz op de Veemarkt in
Doetinchem. Als vanouds zal een pro-
gramma gebracht worden met zowel
de bekende Böhmische, alswel de Tsje-
chische Egerlander muziek. Deze keer
zal er ook een goochel-artiest optre-
den. Ten bate van het instrumenten-
fonds wordt er weer een verloting ge-
houden.

Weekendrecept
Vlogman
Gestoofde runderlappen
Bereidingstijd: 1J2 uur.

Stooftijd: 2-2 i/2 uur.

(ADVERIENTÏEJ

Benodigdheden voor 6-8 personen:
800 gram runderlappen, 160 gram margarine of boter, 4 eetlepels geurige
azijn of eenvoudige rode wijn, 2 kruidnagels/2 kleine laurierblaadjes,
peper, zout, 2 grote in lange, dunne snippers gesneden uien, 80 gram
bloem, 6-8 middelgrote in plakjes gesneden wortel, a/2 liter vleesbouillon
van l tablet, 4 eetlepels uitjes uit-'t-zuur of Amsterdamse uitjes, 3 eetlepels
droge rode wijn, aroma, 3 eetlepels gehakte peterselie

Benodigd keukengerei:
Grote braadpan met goed sluitend deksel, steel- of koekepan, potlepel, voor-
verwarmde schotel.

Bereidingswij ze:
1. Smelt de helft van de margarine in de braadpan en laat het heet worden.

Bak de runderlappen aan alle kanten snel bruin.
2. Giet er langzaam, langs de rand van de pan, zoveel kokend water bij dat

het vlees juist onder staat.
3. Bjreng het water opnieuw aan de kook en voeg de azijn, kruidnagels,

laurierblaadjes, 1J2 theelepel peper en naar smaak zout toe.
4. Zet het deksel op een kiertje op de pan, zodat daaruit op de getemperde

warmtebron, in 1/2.
1/4 uur al het toegevoegde water weer verdampt. Keer

gedurende die tijd het vlees af en toe.
5. Voeg de uien toe en laat die glazig worden. Doe de plakjes wortel bij het

vlees in de pan.
6: Verwarm de margarine in de steel- of koekepan tot het schuim begint

weg te trekken. Voeg de bloem toe en roer tot de margarine en de bloem
kastanjekleurig geworden zijn. Neem de pan van het fornuis.

7. Schenk de bouillon al roerende bij de gebruinde bloem. Blijf roeren tot
een gladde saus ontstaat en schep die met de uitjes en de wijn bij de run-
derlappen.

8. Schep alles goed door. Temper de warmtebron zodra de saus kookt en
laat het vlees in de nu goed gesloten pan 2 uur of langer stoven tot het
gaar is. Vul in die tijd de saus eventueel met weinig warm water aan.
Verwijder de laurier en de kruidnagels.

9. Proef de saus en voeg daaraan naar smaak peper, zout en aroma toe.
Serveer het gerecht op een voorverwarmde schotel in de saus en be
strooid met peterselie.

Tip van de kok:
Vervang de worteltjes, als die duur of niet verkrijgbaar zijn, door 400 gram
in repen gesneden winterpeen.
Bedenk dat op deze wijze bereid rundvlees l of 2 dagen na de bereiding nog
beter van smaak is. Maak een extra hoeveelheid klaar als er van een voor-
delige vleesaanbieding kan worden geprofiteerd.

Slager Vlogman

Herfstkamp Rolskiën
In het laatste weekend van de herfstva-
kantie organiseert de Nederlandse
Skivereniging in samenwerking met
RLVIJ een Rolski-kamp in Warnsveld.
Het kamp is zowel bedoeld voor erva-
ren jeugdige rolskiërs tot 14 jaar als
voor kinderen, die nog nooit op de rols-
ki's hebben gestaan. Het programma is
zeer gevarieerd. Uiteraard wordt er
rolski-les gegeven. Maar ook mountain-
biken, steppen en schaatsen staan op
het programma. Het kamp staat onder
leiding van Rita van Driel, assistent
bondscoach van de Nederlandse
Skivereniging. Alle 9 jeugdleden van
de Rolski- en Langlaufvereniging
Veluwe-IJsselstreek nemen deel aan het
kamp. De overige deelnemers komen
uit andere delen van het land. Het
kamp duurt van vrijdagmorgen tot
zondagmiddag. Het verblijf is in de
kampeerboerderij 't Olthof van de
Fam. Wagenvoort aan de Dennendijk.
Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. Aanmelden kan tot 23 oktober
a.s. bij de voorzitter van RLVIJ, Martien
Pater: tel. (0575) 554228/552701.

handeling' ingevoerd die aan medicij-
nen f 40,- per patiënt kost. Memisa zet
zich ervoor in om zoveel mogelijk 'kor-
te-duurbehandelingen' mogelijk te ma-
ken.

Dood-gewoon?
Op een verjaardagsvisite is de dood wel
eens onderwerp van gesprek. Meestal
gaat het dan over het overlijden van ie
mand die we kenden. Maar ons eigen
sterven? Of dat van ons nog levende
dierbaren? Daar praten we niet zo ge
makkelijk over. De Commissie Vorming
en Toerusting organiseert een aantal
gespreksavonden over dit onderwerp.
Om er eens dood-gewoon over te pra-
ten. Op 16 en 30 oktober, en 13 en 27
november o.l.v. Rien Baauw in de
Voorde. Deze avonden zijn niet be
doeld voor mensen die een recente er-
varing met verlies hebben gehad.

Levensdans ^fe
In onze westerl^wereld zijn de men-
sen erg gericht op praten en op kennis.
Op deze avond draait het daar niet om,
maar gaan we iets heel anders doen, nl.
dansen. Ervarij|^n en belevingen ui-
ten in eerHudige bewegingen.
Techniek is niet vereist. Komt u het
eens proberen? Leiding: mw. A.
Reichard uit Warnsveld, op 17 oktober
in Withmundi in Wichmond.

TBC bedreigender dan aids en
alle tropische ziekten tezamen:

Memisa voert actie
De ziekte TBC rukt op en eist meer Ie
vens dan aids, malaria en alle andere
tropische ziekten tezamen. Na veertig
jaar komt er een einde aan een periode
waarin het aantal TBC-besmettingen
terugloopt. Momenteel staat een derde
van de wereldbevolking bloot aan be
smettingsgevaar. De Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) schat dat daar
de komende tien jaar nog eens 300 mil-
joen mensen zullen bijkomen. De me
dische hulporganisatie Memisa voert
dit najaar actie om TBC te bestrijden.
De door Memisa uitgezonden artsen en
verpleegkundigen komen in derdewe
reldlanden steeds meer in aanraking
met TBC. De ziekte neemt daar drama-
tisch toe doordat veel mensen besmet
zijn met het HlV-virus waardoor hun
weerstand is afgenomen. Een tweede
oorzaak is de toename van het aantal
vluchtelingen door politieke onrust en
geweld. De ziekte neemt ook toe in uit-
eengevallen staten in Afrika, Azië en
Oost-Europa omdat de gezondheids-
zorg daar te wensen overlaat. Een an-
dere reden is het toenemende drugge
bruik, vooral onder mensen die geen of
een slechte toegang hebben tot ge
zondheidszorg. Dat er tegenwoordig
gemakkelijk grote afstanden worden
afgelegd is ook een oorzaak voor de
verspreiding van de tuberkelbacil.
Lange tijd werd er te weinig aandacht
en geld besteed aan TBC-bestrijding.
Nu er een grote epidemie heerst, wordt
versneld een effectieve 'korteduurbe

Zonder drukwerk
geen buurtnieuws.

Rarc.mr.cU.

OKTOBER

Iedere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

15 NBvP Excursie
16 HVC Wichmond. Schrijven, een

ambacht?
16 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 HVG Dinie Hiddink

Boekbespreking
17 HVG Wildenborch. Mevr. Diny

Hiddink
17 PCOB in de Wehme. Prof. dr. IA

Diepenhorst
19 Concert Sursum Corda + Pr.

Juliana, Zelhem in het
Dorpscentrum

20 Openstelling de Wiersse
21 Vrouwenclub Medler, excursie
21 NBvP Doe-avond
22 Soos Kranenburg
23 Welfare Bazar Wehme
23 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
23 NBvP Handwerkochtend
24 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 ANBO Informatiebijeenkomst over

natuurgeneeskunde in
Dorpscentrum

25 Revue NBvP ZMO, Jong Gelre in
Dorpscentrum

26 Slaatjesaktie Sursum Corda
27 Vorden zingt in de Dorpskerk
28 NBvP Doe-avond
30 HVG Linde. Rondje Kerkeraad
30 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
31 HVG Wichmond Kringmiddag in

de Kapel te Vorden
31 HVG Linde Kringmiddag in de

Kapel
31 HVG Dorp Kringmiddag in de

Kapel
31 Themadag Vrouwenraad

Dorpscentrum

NOVEMBER

ledere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

1-2 Revue Jong Gelre, Dorpscentrum
4 Vrouwenclub Medler, Doe-avond
5 Soos Kranenburg, 't Wapen van 't

Medler
6 Welfare Handwerken, Wehme
6 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum

8-9 Toneeluitvoering TAO
Wildenborch

9 Slipjacht in de Reep'n
9-10 Clubtentoonstelling Vogelvriend

in Dorpscentrum
13 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
18 Vrouwenclub Medler, dhr.

Poorterman
19 Soos Kranenburg, 't Wapen van 't

Medler, dhr. Gabriël
20 Welfare Handwerken, Wehme
20 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
20 HVG Wichmond, lezing over

China
21 Bejaardenkring, de Wehme
21 HVG Wildenborch, dia's uit

Australië, dhr. Rossel
24 VAMC St. Nicolaastoer, 't Wapen

van 't Medler
27 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink
27 HVG Dorp, Sinterklaasavond



SPORT-
NIEUWS

V o e t b a l

Vorden wint geflatteerd
Vanaf de beginfase nam Vorden gelijk
het initiatief in handen. Mark Sueters
fungeerde deze middag als hangende
spits en aanvallende middenvelder,
hetgeen hem goed afging. Na ca tien
minuten maakte de verdediging van
Alexandria op de rand van de 16 meter
een verdedigingsfout. Het 'specialisten-
duo' Dennis Wentink en Rob Enzerink
kwamen beide vanuit de achterhoe-
de(!) om via het been van een verdedi-
ger te scoren 0-1. In de 32e minuut lan-
ceerde Udo Hey met een pass over de
hele Mare van der Linden die de bal
met de borst opving en diagonaal
scoorde 0-2. In de slotfase van de eer-
ste helft voorkwam de doelman van
Alexandria een grotere voorsprong van
Vorden, al moet gezegd worden dat de
kansen van Mark Sueters en Ronnie de
Beus goals hadden moeten zijn. Alex-
andria had in deze eerste helft geen
antwoord op het Vordenspel al kwa-
men ze enkele malen dreigend voor
Marinho Besselink.

Na de thee stond er een meer agressief
spelend Alexandria in het veld. Vorden
kwam onder druk en verdedigde
slecht. Na 5 minuten bracht Wilco
Weyer met een hard schot de stand op
1-2 nadat de Vorden-verdediging ach-
ter elkaar knullig de bal verspeelde. De
aanvallen van de gastheren hield aan
en Vorden ontsnapte telkens aan de ge
lijkmaker die op dat moment verdiend
was. In de 65e minuut werd er onvol-
doende rugdekking gegeven in de
Vordense defensie. Het gat moest nota
bene door middenvelder Ronnie de
Beus worden gedicht ten koste van een
overtreding. Terecht kreeg hij hiervoor
rood van de uitstekend leidende
scheidsrechter. De bal kwam op de stip
en de door Hans de Wit ingeschoten
werd door een uitstekend reagerende
Marinho Besselink gestopt. Hieruit
putte Vorden moed en zette twee wis-
selspelers in. Peter Hoevers en Dick
Smit werden vervangen door Ronald
Visser en Erik Oldenhave. Alexandria
bleef echter het doel van Marinho
Besselink onder vuur nemen. De verde-
diging was niet opgewassen tegen de
snel uitgevoerde en afwisselende aan-
valsgolven. Het bleef echter 1-2.
Doordat ook een speler van Alexandria
na tweemaal geel met rood kon ver-
trekken kwam Vorden enigszins onder
de druk uit en dit resulteerde in enke-
le uitgespeelde aanvallen. Een paar mi-
nuten voor het einde ondernam
Ronald Visser vanaf de zijkant een solo
welke hij besloot met een schot in de
korte hoek waarmee hij de keeper to-
taal verraste. Via de verste paal ging de
bal in het net en Vorden was binnen:
1-3. Hierdoor kwamen de mannen van
trainer Peter Jansen in een iets ruimer
puntenaantal al moet gezegd dat deze
overwinning meer het resultaat van
het collectief was dan van goed spel.
A.s. zondag krijgt Vorden koploper V
en K uit Twello op bezoek.

UITSLAGEN ZATERDAG 12 OKTOBER
Vorden Al-Reunie Al 15-0; Veldhoek
Bl-Vorden BI 3-4; Vorden B2-Dierense
Boys BI 1-5; Ratti Cl-Vorden Cl 2-3;
Vorden Dl-Be Quick Dl 3-6; Lochem
E2-Vorden El 4-6; Markelo E2-Vorden
E2 4-3; Vorden E3-Ruurlo E3 5-1;
Vorden Fl-DEO Fl 1-3; Be Quick
Fl-Vorden Fl 12-0; Zutphania
Fl-Vorden F3 9-5.

UITSLAGEN ZONDAG 13 OKTOBER
Alexandria 1-Vorden l 1-3; Eibergen

2-Vorden 2 1-1; WVC 5-Vorden 3 0-3;
Vorden 4-Socii 3 2-1; Erica 76
6-Vorden 5 0-; Vorden 6-Baakse Boys 4
7-3.

PROGRAMMA ZATERDAG 19 OKT.
Sp. Brummen D2-Vorden Dl; Vorden
El-SSSE El; Vorden E2-Sp. Rekken E2;
Reunie E3-Vorden E3; Diepenheim
Fl-Vorden Fl; Vorden F2-Gazelle
Nieuwland Fl; Vorden F3-Wilhelmina
SSS F6.

PROGRAMMA ZONDAG 20 OKTOBER
Vorden l -V en K 1; Vorden 2-Grol 3;
Vorden 3-KSH 2; Vorden 5-Eerbeekse
Boys 5; Steenderen 4-Vorden 6.

Ratti verliest opnieuw
Nadat vorige week onverdiend met 2-1
van Steenderen werd verloren, stond
afgelopen zondag De Hoven op het pro-
gramma. De koploper begon sterk aan
de wedstrijd en zette Ratti volledig on-
der druk. Met snel combinatiespel wer-
den de spitsen van De Hoven regelma-
tig bediend, De sterk keepende Hans
Bos wist echter de schade beperkt te
houden en Ratti ging met 0-4 de rust
in.
Na de thee kreeg Ratti wat meer grip
op de wedstrijd, wat resulteerde in
meer ruimte voor De Hoven welke hier
goed gebruik van maakte en wist uit-
eindelijk met 0-9 te winnen. Ratti
speelde de wedstrij^uplichtmatig uit.
Volgende week sta^P^orssel op het
programma. Misschien dat hier een
puntje gehaald kan worden.

UITSLAGEN ZATERDAG 12 OKTOBER
Ratti Al-DEO Al 2-^atti Cl-Vorden
Cl 2-3; WarnsveldseBoys D2-Ratti Dl
0-2; Ratti El-Reunie E3 12-1; Warns-
veldse Boys F4-Ratti Fl 0-12.

PROGRAMMA WOENSDAG 16 OKT.
Ratti Dl-Wilhelmina SSS D3.

PROGRAMMA ZATERDAG 19 OKT.
SVBV E l -Ratti El; Ratti Fl-Zutphen F2;
Wilhelmina SSS 7-Ratti 5.

PROGRAMMA ZONDAG 20 OKTOBER
Gorssel 1-Ratti 1; De Hoven 5-Ratti 2;
Ratti 3-Be Quick 6.

Socii
UITSLAGEN 12 OKTOBER
Socii F-Brummen F 0-2; Be Quick
E-Socii E 7-0; Oeken C-Socii C 1-8;
Zutphen A-Socii A 4-1.

UITSLAGEN 13 OKTOBER
EGW l-Socii l 3-3; Socii 2-Rietmolen
2 2-1; Vorden 4-Socii 3 2-1; Oeken
5-Socii 5 3-0; SVBV 6-Socii 6 7-0; Socii
4-Steenderen 41-3.

PROGRAMMA 19 OKTOBER
Erica 76 E-Socii E; Socii F-Lochem F.

PROGRAMMA 20 OKTOBER
Socii 1-GSF '63 1; Grol 6-Socii 2; Socii
3-Witkampers 5; Erica '76 7-Socii 4;
Socii 5-Erica '76 8; Socii 6-Warnsveld-
se Boys 5.

Volleybal

Deventer. Door DeVolCo onder druk te
zetten met een moeilijke service en
goed aanvalsspel, dwong Dash de fou-
ten af en kon zo deze set met 15-13
winnen.
DeVolCo, dat hun eerste wedstrijd over-
tuigend had gewonnen, was nu wakker
geschud en bracht zijn hoofdaanvaller
in stelling. Via harde klappen van deze
linksvoor konden zij Dash aftroeven en
de tweede set met 15-7 winnen.
In de derde set leek het aanvankelijk
dezelfde kant op te gaan. DeVolCo
stond al snel met 9-1 voor maar opge-
zweept door het publiek en enkele dis-
cutabele beslissingen van de scheids-
rechter, lieten de Vordense heren zich
van hun beste kant zien. De blokkering
deed nuttig werk en ook de verdedi-
ging stond goed. Met een spannende
inhaalrace werd de derde set met
15-12 gewonnen.
De vierde set verliep voor de heren van
Dash teleurstellend want DeVolCo kon
met een 15-3 zege een vijfde set af-
dwingen. Die vijfde set ging gelijk op
totdat DeVolCo door middel van een
moeilijke sprongservice uitliep van 2-2
naar 7-2. DeVolCo kon deze marge
handhaven en won de vijfde set met
15-10 en derhalve de wedstrijd met
3-2.
De eerste wedstrijd van Dash op het ce-
ner-court leverde dus het eerste punt
in deze competitie op. Volgende week
spelen de heren in Schalkhaar tegen
SVS2.

Volco 2-Dash/Sorbo l
De dames vertrokken vol goede moed
naar Ommen. Elly Nijenhuis viel in
voor Marjan Lijftogt. |fe
De eerste set werd er afta^rend ge-
speeld en ging verloren met 15-8.
De tweede set lukte het de dames niet
om de set in winst om te zetten 15-12.
In de derde set had Volco echter geen
schijn van kans en Dash/Sorbo won
met 15-4.
De vierde set viel Dash terug in het ou-
de spel en verloor met 15-2. Dit resul-
teerde in een 3-1 nederlaag.
Aanstaande zaterdag 19 oktober spelen
de dames thuis tegen de dames van De-
volco/Snoeyink.

UITSLAGEN 12 OKTOBER
Meisjes: Devolco 2-Dash l 0-3. Dames:
Devolco 4-Dash 2 0-3; De Lange/Volco
2-Dash/Sorbo l 3-1; Dash 3-DVO l 3-0;
Dash 5-ABS 2 3-0; Dash 6-SVTerwolde
6 3-0; Dash 7-ABS 5 3-0. Heren: Dash
1-Devolco 3 2-3; Dash 2-Keizersprong
l 0-3; Dash 3-SC Gorssel 2 2-1.

PROGRAMMA
16 oktober: heren-recreanten Devolco
2-Dash 1.
18 oktober: dames-recreanten Dash
1-Overa 1; heren-recreanten Dash
2-Epse 1.
19 oktober: heren SVS 2-Dash 1; WSV
3-Dash 3; Devolco 4-Dash 2. Dames
Heeten 5-Dash 6; Dash 2-SVWilp 1;
Dash 3-WIK 1; Dash 4-SVHarfsen 3;
Dash 5-SC Gorssel 1; Dash 7-WIK 5;
Dash/Sorbo-Snoeijink/DeVOKo. Meis-
jes: DVO l-Dash 2; WSV 2-Dash 1.

P a a r d c s p o r t

Dash heren De Graafschap
Afgelopen zaterdag speelde Dash zijn
tweede competitiewedstrijd. Ditmaal
was DeVolCo 3 te gast in Vorden.
In de eerste set speelde Dash geconcen-
treerd tegen de ervaren heren uit

Op zaterdag 5 oktober werd in Neede
een samengestelde wedstrijd gehou-
den. Hier behaalde Janneke Heuvelink
met Polly een tweede prijs in de klasse
B.
Op zaterdag 12 oktober werd in Bath-

men een samengestelde wedstrijd ge
houden. Hier werd Inge Regelink met
Lady vierde in de klasse L.

B r i d g e

Bridgeclub Vorden
UITSLAGEN MAANDAG 7 OKTOBER
1. mevr./heer Meijers 61.7%; 2. mevr.
Hendriks/de heer Gille 60.4%; 3. heren
Busscher/Graaskamp 59.6%.

UITSLAGEN WOENSDAG 9 OKTOBER
Groep A: 1. mevr. Hendriks/de heer v.d.
Veen 59.8%; 2. heren Den Elzen/Hissink
55.8%; 3. mevr. Van Gastel/de heer Ber-
geman 54.5%.
Groep B: 1. mevr./de heer De Bruin
65.5%; 2. dames De Jonge/Krukziener
63.1%; 3. dames Bergman/Gerichhau-
sen 61.9%. ,

Dammen

Dostal/Vorden wint
Dostal/Vorden heeft ook de derde wed-
strijd in de nationale hoofdklasse win-
nend afgesloten en blijft aan de kop
van de ranglijst. Maas van 't Hoog uit
Hengelo was dit keer met 8-12 het
slachtoffer.
HenkGrotenhuis opende de score met
een remise. Hij meende in het midden-
spel de aanval van zwart onder contro-
le te krijgen maar dat bleek wat tegen
te vallen. Toen de muziek uit de stand
was, werd remise gegeven (1-1).
Gerrit Boom had een goede aanvals-
stand opgebouwd, maar zoals wel va-
ker gebeurd, liet hij zich combinatief
de kaas van het brood eten. De tegen-
stander combineerde naar dam met
een kansloze stelling voor Boom als re-
sultaat (3-1).
Nina Jankovskaja trok de stand weer
recht. Zij viel na 20 minuten in voor
Merins die nog niet was komen opda-
gen en uiteindelijk pas 40 minuten na
aanvang van de partijen arriveerde.
Jankovskaja kreeg een kansrijke klas-
sieker. De tegenstander kreeg nog een
doorbraak maar na wederzijdse damaf-
name resteerde een gewonnen stand
voor Nina (3-3).
Hendrik van der Zee boekte een goede
overwinning op Jos Stokkel. Hij forceer-
de een verre maar ijzersterke voorpost
die uiteindelijk tot winst leidde (3-5).
Na een rustige remise van Beresvili
(4-6) moest Gerrit Wassink opgeven te-
gen oud-wereldkampioen Harm Wiers-
ma (6-6). Na een remise van Johan Haij-
tink (7-7) gaf de tegenstander van Eddy
Budé eindelijk op (7-9). Budé stond al
in de tijdnoodfase gewonnen nadat een
doorbraakoffer van de tegenstander
niet goed uit bleek te pakken.
Een verrassing voor de Twentenaren
was de overwinning van Henk Ruesink.
In een naar het leek dunne nen remise-
achtige stelling bleek het eindspel
plotsklaps gewonnen te zijn (7-11).
Henk Hoekman kwam in een nadelig
eindspel terecht, maar dit werd snel re-
mise gegeven, gelet op de stand op het
scorebord (8-12).
1) A.L. Jung-N. Jankovskaja 0-2; 2) E.
van Hattem-H. Grotenhuis ten Harkel
1-1; 3) J. Krajenbrink-J. Beresvili 1-1; 4)
J.H.A. Goudt-G. Boom 2-0; 5) H. Wiers-
ma-G. Wassink 2-0; 6) A. Ottink-H.
Ruesink 0-2; 7) W. Sytsma-H. Hoekman
1-1; 8) J.M. Drent-E.M.J. Budé 0-2; 9)
J.H, Stokkel-H. van der Zee 0-2; 10) L.
Faber-J. Haijtink 1-1. Einduitslag 8-12
voor Dostal/Vorden.

PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Aanstaande vrijdag speelt het tweede
team een uitwedstrijd tegen DCH Har-
derwijk. Vorig jaar verloren de Vorde-
naren van Harderwijk.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
De uitslagen van de gespeelde wedstrij-
den voor de onderlinge competitie wa-
ren als volgt: G. Hulshof-B. Rossel 2-0;
J. Masselink-B. Hiddink 1-1; H. Graas-
kamp-T. Slütter 1-1.



Ratti in nieuwe trainingspakken

A.PETERS
VORDEN

Onlangs bood schildersbedrijf Peters de zondag 1-selectie van Ratti nieuwe trainingspakken aan. Bij het behaalde kam-
pioenschap was dit door dhr. Peters reeds toegezegd. Voor de moeizame competitiestart van het elftal is dit toch 'n mooie
opsteker.

Fjordenpaarden rijdelf in Vorden •

Afgelopen zaterdag werd er voor de
vierde maal een lange afstandswed-
strijd voor Fjordenpaarden gehou-
den. Een kleine 30 deelnemers
meldden zich zaterdagmorgen bij
de Fam. Smallegoor aan de Almen-
seweg, waar ook de start en finish
was.

Wedstrijdleider Henk Smallegoor had
een parcours van 25 km en 40 km uit-
gezet, verdeeld over 3 gedeelten, in het
"Grote Veld".
Het parcours was voor iedereen goed te
rijden, al was het soms behoorlijk
zwaar.

De paarden werden vooraf, tijdens en
na de wedstrijd gekeurd door dieren-
artsjan Breukink om te voorkomen dat
ze niet te zwaar belast worden.
De deelnemers waren verdeeld in vier
categorieën, namelijk 40 km en 25 km
aangespannen of onder het zadel.
Er werd gestreden om de "Braamzicht"-
wisselbeker, beschikbaar gesteld door
de Fam. Smallegoor.
Alle deelnemers waren na afloop van
de wedstrijd zeer tevreden, mede te
danken aan het mooie weer, maar be
nieuwd naar de uitslag.

Uitslag lange-afstandswedstrijd 1996:

Aangesp. 40 km: 1. L.J.H. Koot uit
Koudekerk a/d Rijn in 3 uur en 19 min.,
2. R.J. Bartels uit Beerterveld 4.17, 3. Hr.
Bosch uit Enschede 4.19. 25 km: 1. G.
Snelting uit Doetinchem 2.30, 2. J.B.
Slotboom uit Neede 2.36, 3. A. Jonker
uit Vriezenveen 3.07.

Onder het zadel: 40 km: 1. Denise
Erdmann uit Haaksbergen 3.05, 2.
Martin Vlaanderen uit Eemnes 3.30, 3.
Andrea Sonderen uit Arnhem 3,32. 25
km: 1. Jo-Ann van Nielen uit
Hellevoetsluis 2.01, 2. Louise van der
Stelt uit Vorden 2.30, 3. Marleen Kuiper
uit Nunspeet 2.33.

Herfstvakantiefietstocht
Op woensdagmiddag 23 oktober orga-
niseert de Vereniging Natuurmonu-
menten een fietsexcursie over het
landgoed Hackfort. Vertrek vanaf de
watermolen op het voorplein van kas-
teel Hackfort aan de Baakseweg 8 te
Vorden. De fietstocht wordt geleid
door medewerkers van Natuurmonu-
menten en duurt ongeveer 5 uur (ca.
23 km), wat de tocht minder geschikt
maakt voor kleine kinderen op een ei-
gen fiets. Deelnemers dienen zelf te
zorgen voor een (betrouwbare) fiets.
Aangeraden wordt om een banden-
plakset mee te nemen en kleding aan
te passen aan het weer. Neem zo moge
lijk een verrekijker mee. Vooraf aan-
melden is noodzakelijk, bij het WV te
Vorden, tel. 0575-553222. Er is een
maximum aantal deelnemers.

Herfstkleuren
In de herfst kan men met alle zintui-
gen genieten van de overgang der sei-
zoenen, ook op de fiets. De kleur van
afstervende bladeren, het zachte licht,
de geur van rottend blad en humus en
de pracht van paddestoelen en spinne-
webben. De natuur neemt afscheid van
de zomer en bereidt zich op allerlei
manieren al voor op de winter. Takken
van bomen en struiken buigen door
vanwege hun vracht aan bessen, roze-
bottels, hopbellen, beukenootjes en ei-
kels; het zijn zaden van planten en bo-
men maar tegelijkertijd zijn ze ook
(winter-)voedsel voor veel vogels en an-
dere dieren. Eikels zijn bijvoorbeeld
erg geliefd bij eekhoorntjes en Vlaam-
se gaaien.

Oud cultuurlandschap
Het landgoed Hackfort is een oud cul-
tuurlandschap. In de loop der eeuwen
is het land op veel manieren door de
mens in gebruik genomen, geculti-
veerd en verfraaid. Akkers, graslanden,
bossen, houtwallen, beeklopen en la-
nen wisselen elkaar af. Een fietsexcur-
sie biedt een uitstekende gelegenheid
om van deze variatie te genieten. De
excursieleiders vertellen het een en an-
der over de geschiedenis en opbouw
van het landgoed, over vroeger en hui-
dig gebruik van de landerijen en over
de planten en dieren die hier voorko-
men. Zij vertellen natuurlijk ook over
het beheer en de wijze waarop de vele
waardevolle landschapstypen en -ele-
menten in stand worden gehouden.

Eiergooiwedstrijd
Bij Gasterij Schoenaker was afgelopen
zondag de Kranenburgse eiergooiwed-
strijd. Door het prachtige weer waren
er veel mensen op afgekomen en zeer
succesvol. Er waren 21 teams op afge-
komen. De uitslag: 1. 28 mtr. Herbert
Rutgers - Andre Bargeman; 2. 26 mtr.
Geert Wesseling en Susan Hubers; 3. 25
mtr. Wim Bos en Nico Lichtenberg. De
origineelste prijs ging naar Gerben
Mullink en Ewald Ernst.

Herfstrit
"De Graafschaprijders"
De Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijders" hield zondagmid-
dag een Herfstrit(orienteringsrit) met
een lengte van bijna 50 kilometer. De
rit die was uitgezet door Herman Cort-
umme en Erik en Mario FQeinreesink
voerde de deelnemers geheel door de
omgeving van Vorden. Start en finish
waren bij gasterij Schoenaker waar
Bert Regelink na afloop aan de volgen-
de personen de prijzen overhandigde:
A-Klasse: I P.J. van Huffelen, Epe 113
strafpunten;2 D. Hermsen Goch 141
str;3 J. Luiten, Hengelo 142.
B-Klasse: l G. te Veldhuis, Halle 263; 2
G. Siemes, Zutphen 285; 3 G. Dissel-
horst, Raalte 331.
C-Klasse: l M. A. Veldhuis, Wij hè 99 str;
2 G. van Veldhuizen, Vorden 173; 3 A.
Wessels, Raalte 181.
Aanmoedigingsprijs W. Kraayenhof,
Apeldoorn 352. In totaal deden er 39
equipes deel. De volgende rit wordt ge-
houden op 15 december (pannekoeken-
rit).



' EXTRA BELEGEN KAAS
500 gram

* BELEGEN NAGELKAAS
500 gram

'BREBION SCHAPENKAAS
zacht van smaak, 100 gram

* PINDA'S
vers gebrand, 500 gram

' WILD ZWIJN PATE
100 gram

* GEDROOGDE TOMATEN
100 gram

6.95

6.75

3.45

3.50

2.89

3.25

OKTOBER WIJNMAAND:
zie speciale aanbiedingen in de winkel!!!

KAAS-/NOTEN-/WIJNWIIMKEL

TEEUWE
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern 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.

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Meiden die gek zijn van paarden nodigen
wij uit te komen kijken bij Deco Home.
Er is behang en randen met paarden en
pony's in allerlei soorten en kleuren. De
behangrand hiernaast komt uit de collectie
Boys & Girls en is gecombineerd met
hemelsblauw en terra-kleurig behang.
Du^Bioud je van paarden dan ben je
welkom bij Deco Home.

/aeccN
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Td.: 0575 464000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON

Herfstaanbiedingen

Echte Limburgse vlaaien
keuze uit ruim 30 soorten

en goed voor 12 royale punten

Deze week:

KERSEN SPECIAAL VLAAI
calorie-arm en gewoon geweldig lekker

voor maar f 17, 5 O

Nieuw!
Heeft u ze al geproefd? die verrassend lekkere

COCO BANANA
weer eens heel wat anders

gewoon proberen, voor maar f 4y95

Zaterdag op onze feestelijke dag
ontvangt elke 25e klant

een heerlijke
bosvruchtenvlaai
a f 8,95 cadeau

Voor de kinderen hebben we
een leuke verrassing

Maak keuze uit meer dan 50 soorten
brood en broodjes,

voor u elke dag vers van de
Echte Warme Bakker
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

T

A u t o b e d r i j f W i s s e l i n k b ied t

DEMONSTRATIE-AUTO'S
Opel Corsa 1.41 Fresh 5-deurs Ceramic blauw met.
Opel Tigra 1.41 16V Optie Apache met
Opel Astra 1.6i Fresh 5-deurs Oliv Grey met
Opel Vectra 1.81 16V GL North Cape met.
Opel Omega 2.0i 6V Stationwagon Diamond GL
Marseille rood met.

JONG GEBRUIKTE AUTO'S
Opel Corsa Ui Swing 3-deurs Rood
Opel Astra 1.6i Stationwagon Young Rood
Opel Vectra 1.6i Expression 5-drs. Nautilusbl. met.
Opel Tigra 1.4i 16V Optie Ceramic Blauw met
Nissan 1 00 NX Lichtblauw met.

•UUAUTO'S
Audi 80 1.8i 90 pk open dak groen
Fiat Uno45S1 1.1 motor Feil Rood
Ford Escort 1.6i CLX 5-deurs Grijs met
Nissan 100 NX LPG-mstailatie Rood
Opel Astra 14001 GL Spectra! blauw met
Opel Omega 2.0i Pearl grijs met

•&• WISSE
Zutphen: Vispoortplein 4 - Tel. (0575) 51 66

bj. 1996
bj. 1996
bj. 1996
bj. 1996

bj. 1996

bj. 1994
bj. 1994
bj. 1994
bj. 1995
bj. 1994
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bj. 1991
bj. 1992
bj. 1991
bj. 1991
bj. 1991

^^^^^^ ^^^^
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10.000 km
6.000 km
8.000 km
2.000 km

6.000 km

9.900 km
45.000 km
69.400 km
30.000 km
57.000 km

137.500 km
40.900 km
85.000 km

11 2.000 km
68.000 km
72.500 km

vU
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aan

f 19.950-
f28.950,-
f 28.250-
f32.950-
f 26.950,-

f 14.950,-
f 12.500,-
f 19.950-

f 19.950.-

f 14.950,-
f 19.950 -

e
46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Monuta
Als de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
Uitvaartcentrum: Het lebbink 4, Vorden

(0575)552749
dag en nacht bereikbaar

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000
KANKERBESTRIIDING

NEDERLANDSE KANKERBESTRI|DING/KWF,
SOPHIALAAN 8, 1075 BR AMSTERDAM.

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

DEZE WEEK
OP DE VORDENSE MARKT:
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