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Wandkleed weg uit Dorpscentrum
Er heerst grote verontwaardiging over een besluit van het bestuur van het
Dorpscentrum. Dat besluit betrof het grote wandkleed dat achttien jaar ge-
leden namens alle Vordense vrouwenorganisaties in rond 400 werkuren is
gemaakt. Dat gebeurde indertijd door een aantal dames onder leiding en
naar een ontwerp van de Larense naaldkunstenares Judith Hosli. Het be-
stuur van het Dorpscentrum besloot onlangs dit wandkleed te verwijderen
in verband met een 'renovatie'. Maar ieder kan volgens de dames zien dat
het slechts ging om een schilderbeurt van de hal en het verhangen van een
mededelingenbord waardoor het kleed moest verdwijnen. Reden genoeg
voor de verontwaardiging van de dames die toestemming kregen van het
bestuur het wandkleed van vier bij twee meter, dat voor oud vuil op de zol-
der lag, weg te halen.

De dames vragen zich af: hoe kan een
bestuur van enkele personen, dat na-
mens de Vordense gemeenschap het
Dorpscentrum beheert, zonder enig
overleg met de makers en schenkers
zo'n kunstwerk opruimen? Enkele da-
mes die indertijd veel tijd hebben ge-
schonken aan de vervaardiging van het
kleed willen daarom een aktie starten
voor 'eerherstel' ervan. Ze vinden dat
dit besluit van het Dorpscentrum-be
stuur moet worden herroepen. Ze
zochten een tijdelijke plaats voor het
kleed zodat alle inwoners van ons dorp
kunnen zien dat het hier niet gaat om
een simpel broddelwerkje maar om
een waardevol kunstwerk waarvoor in-
dertijd door de Vordense bevolking bo-
vendien een bedrag van ruim f 2.000.-
bijeen is gebracht. Een artistiek verant-
woord en met liefde gemaakt werkstuk
dat zo'n behandeling zeker niet ver-
dient.
Die plek is gevonden. Dank zij de me
dewerking van de directrice van de

Openbare Bibliotheek zal het kleed
daar enkele weken worden geëxpo-
seerd. En wel zo dat het aan de voor-
kant van de bibliotheek vanaf de straat
zichtbaar zal zijn. Helaas kan het in de
bibliotheek geen vaste plaats krijgen
omdat alle wanden zijn bezet door boe-
kenstellingen. Maar dat willeri de da-
mes ook niet. Het geschenk van de be-
volking is indertijd gemaakt voor het
tot stand komen van het Dorpscen-
trum. Dan hoort het wandkleed ook
daar te hangen.

U kunt het wandkleed vanaf heden be-
wonderen in de bibliotheek. Na l janu-
ari (de bibliotheek is tussen Kerst en
Nieuwjaarj«sloten) kunt u bovendien
uw handM^ning plaatsen op een lijst
die in de bibliotheek ligt en daarmee
aangeven dat u het er mee eens bent
dat het wandkleed hoort te hangen op
de plaats die er indertijd voor is geko-
zen, namel^f de hal van het Dorpscen-
trum. •

Kerstwinterwandeling
Kranenburgs Belang hield afgelopen
zondag voor haar leden een kerstwin-
terwandeling. Ruim zeventig deelne-
mers maakten een mooie wandeling in
de omgeving van het Kiefskamp. Mid-
winterhoornblazers luisterden onder-
weg de wandeling op, terwijl bij de fa-
milie Kornegoor een pauze was inge-
last voor een hartversterkertje. Hier
werd ook de mogelijkheid geboden om
kerststukjes te maken. Vooral door de
jeugd werd hier volop gebruik van ge-
maakt. Aan het eind van de wandel-
tocht genoot men bij Gasterij Schoen-
aker van een prima stamppotbuffet.

Videoband Concordia
leuk als kerstcadeau
Muziekvereniging Concordia heeft vo-
rige maand een videoband op de markt
gebracht. Op deze band met als titel
"Zo was het vroeger" zijn beelden te
zien die dateren van voor de oorlog. In
1958 is er in Vorden en film gemaakt

over de verenigingen en scholen. Ook
die zijn te zien op deze videoband die
verkrijgbaar is bij de ABN AMRO Bank,
speelgoed- en huishoudzaak Sueters en
Loga. Volgens Paul Bunkers van
Concordia is de videoband een leuk ca-
deautje voor de kerst. Het geld dat
Concorida met deze videoband ver-
diend, is bestemd voor de opleiding
van de jeugd. Verder hoopt Concordia
met dit geld instrumenten te kunnen
aanschaffen voor de jeugd.

Kerstconcert
Op zondag 22 december zal er in de
Willibrorduskerk in Vierakker een con-
cert worden gehouden. Medewerking
zal er worden verleend door het 20+
koor, het gemengd koor van de NH ge-
meente uit Wichmond en het Vordens
Mannenkoor. De entree is gratis, maar
er zal na afloop wel een deurcollecte
worden gehouden voor de restauratie
van de kerk. Na het concert is het
Ludgerusgebouw open voor een gezel-
lig samenzijn.

GEMEENTE
VORDEN
GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP 27 DECEMBER 1996,
2 EN 3 JANUARI 1997.

Op vrijdag 27 december 1996, donderdag 2 Januari en vrijdag 3 Januari 1997 Is
het gemeentehuls gesloten.

OP DONDERDAG 2 JANUAR11997 IS DE BURGERLIJKE STAND GEOPEND VAN
09.00 TOT 10.00 UUR.

TIJDENS DEZE OPENSTELLING KAN ALLEEN AANGIFTE WORDEN GEDAAN
VAN GEBOORTE EN OVERLIJDEN.

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

Hervormde Gemeente
Zondag 22 december 10.00 uur ds. B. Seelemeijer
uit Steenderen; 19.00 uur Kerstsamenzang Raad
van Kerken in de N.H. Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
/omlag 22 december 10.00 uur ds. S. Gerbrandy,
Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 22 december 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur Kerstsamenzang, R.v.K. in
N.H. Kerk.

RK kerk Kranenburg
/uterdug 21 december 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang met boeteviering.
Zondag 22 december 10.00 uur Woord- en
Communieviering m.m.v. Rouw- en trouwkoor.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Woensdag 18 december 19.00 uur Bocteviering, Da-
meskoor.
Weekendwacht pastores: 22-2.J december pas-
toor H. Jaspers, Zutphen, tel. 52 70 80.

Huisarts 21-22 december dr. 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 wachten, j^rne altijd éérst bellen
voor overleg.

i.ttur.

Tandarts 21-22 december J.H. Hagedoorn, Lochem,
tel. (0573) 25 14 83. Spreekuur alleen voor spoed-

k-n zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

^Ŵhoekseweg 8, tel. (057^^pt592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor'spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

l la. Onderhoudsklachtcn en technische /aken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op a f s p r a a k .
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20c t /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huro voor thuisverpleging '.'A uur per dag, t e l . (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk t e l . (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kasteel, tel . 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
I-lke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kanloor, R a a d h u i s
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
/utphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 5521.',').
spreekuur maandag t /m vri jdag N.30 l ) . :5 ( ) uu r .

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter. telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maa i ida i ; van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouween t rum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres t e l . (K> 8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Geepend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur,' donderdag 1:5.30 17.30 u u r ,
vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmoiid
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: ma. 13.30-16.00 uur ; di./wo./do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-17.30 u u r ; /a
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vr i jdag 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 22 48 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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DECEMBER NADERT zto EIND.
HET is WEER BIJNA KERSTMIS.

WAT DOEN WE MET HET ETEN ?
GEZELLIG FONDUEN, GOURMETTEN OF STEENGRILLEN ?
UW SLAGER MAAKT ER EEN GEZELLIGE SCHOTEL VAN.
PRECIES ZOALS U HET HEBBEN WILT.

OF TOCH EEN SFEERVOL KERSTDINER ?
ROLLADE IN ALLE SOORTEN EN MATEN,
GEKRUID NAAR UW SMAAK EN OUDERWETS
GEKNOOPT.

slagerij an
rodenburg

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 55 14 70

OF TOCH LIEVER NOG ZOW LEKKERE SPECIALITEIT,

ZOALS VORDENSE VARKENSRUG, EEN ROLLADE MET

VRUCHTEN, GEVULDE VARKENSHAAS EN KERSTHAM-OM

ZELF TE BRADEN.

WlJ GARANDEREN U EEN VERZORGDE AFWERKING EN HOUDEN GRAAG REKENING MET

UW PERSOONLIJKE WENSEN.

Ons Rundvlees
Een Klasse Apart
Biefstuk
Ribstuk
Rosbief
Lendestuk
Rollade
Entrecöte
Sucade
Priklapjes

Kip en
Kalkoen
Maiskip
Kippepoten
Kipfilet
Drumsticks
Kalkoen
Kalkoendijen
Kalkoenfilet
Kalkoenrollade

BESTELT U OP TIJD,
ZODAT WIJ AAN ELKE
BESTELLING VEEL
ZORG EN AANDACHT
KUNNEN GEVEN

VOOR DE VROEGE

VOGELS ZIJN WIJ

DINSDAG

24 DECEMBER OM
HALF ACHT
GEOPEND!

Heerlijk mals
Varkensvlees
Filetrollade
Fricandeau
Varkenshaas
Varkensmuis
Schnitzels
Kotelette suisse
Varkensoesters
Varkensvlinders

Fijne Vleeswaren
en Snacks
diverse soorten Ham

diverse soorten

Gebraden vleeswaren
Farmerbacon
Parmaham
Coburger
Saucijzenbroodjes
Pizza's
Rookvlees

Lams- en
Kalfsvlees
Lamszadel
Lamsbout
Lamsshoarma
Lamskotelet

^Calfsfricandeau
^alfshaas
Kalfsrollade
Kalfsschenkel

Pafé's en
Sauzen
Bourgondische
Griekse
Kerst
Peperpaté
Knoflooksaus
Ravigotte saus
Pepersaus

Wij wensen u hele
fijne en vredige

Kerstdagen

Jan en Nel
kinderen

en medewerkers



Blij en trots zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Remco

Hij is geboren op 12 decem-
ber 1996.

Dirk en Willy
ter Harmsel

Vogelzang 18
7234 SZ Wichmond

In ons verdriet om het heen-
gaan van mijn dierbare man
en vader mochten wij uw har-
telijk medeleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze
oprechte dank.

Familie W. Harmsen-
van 't Ende

Vorden, december 1996

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.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 8 a 10 uur per
week. Tel. 55 34 36

• HSV de Snoekbaars afha-
len vergunning. Dit kan in
sporthal 't Jebbink en wel op
vrijdag 20 dec.'96 van 19.00-
21.00 uur of zaterdag 21 dec.
'96 van 10.30-11.30 uur

• 1e Kerstdag grote Kerst-
bingo, aanvang 19.30 uur,
café geopend 18.00 uur. Café
d'Olde Kriet, Wichmond

• Wie zou mij tijdelijk (een
paar maanden) enkele uren
per week kunnen helpen in
de huishouding? Brieven on-
der nr. V 39-1, bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• A.s. zondag 22 december
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Wich-
mond

• In samenwerking met
bridgeclub Vorden gaat op 7
januari 1997 een beginners-
cursus van start. Voor opgave
en inlichtingen tel. 55 43 91
• Te koop: mooie kerstbo-
men, alle maten. Peppelman,
Kerkhoflaan 1a, Vorden, tel.
(0575) 55 27 28

• Te koop: Kerstbomen. H.
Heuvelink, Oude Borculose-
weg 16, Warnsveld

• 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

• Gevraagd in mooie omge-
ving Achterhoek nabij Vorden:
zelfst. hulp in de huish.
(vrl.) voor 6 dagen in de week
(zondags vrij). Ruime ervaring
met huishouding vereist. Leef-
tijd min. 30 jr. Tel. (0575) 55 69
37 (bellen tussen 08.30 en
11.00 uur 's-morgens)

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

^^^

Op 17 december is het 25 jaar gele-
den dat wij in het huwelijk zijn getre-
den.

Jan en Dirrie Slotboom

Samen met onze kinderen en u wil-
len wij dit vieren op zaterdag 21
december a.s.

Wij nodigen u hierbij uit op onze
receptie van 15.00 tot 18.00 uur in
party-centrum Langeler, Spalstraat
5 te Hengelo (Gld.).

Kieftendorp 11
7255 HG Hengelo (Gld.)

Op 30 december zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Gert Walgemoet
en
Dini Walgemoet- Busch

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan en heten u daarom van
harte welkom op onze receptie die
gehouden wordt van 14.30 tot 16.00
uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorps-
straat 34 te Vorden.

Brandenborchweg 10
7251 MC Vorden

^:^:^M^^:^;^:^^;^:^;!*^ff>^^:::*r^t:::^:^r:*^K7l"7TC7W7K?K7*"H"l"l"l"ls""K™W"K?KW7l*7K

Maandag 9 december 1996 is te Aalten plotseling
overleden onze geliefde schoonzuster en tante

GRADA KONING-RENSINK
WEDUWE VAN H. KONING

op de leeftijd van 73 jaar.

Jteden: Familie Koning

Correspondentie-adres:
H. te Lindert,
Tammeldijk 4
7122 LK Aalten

THUIS BEST

Woningstichting Thuis Best
is de gehele dag gesloten

op:

donderdag 19-12-1996
vrijdag 27-12-1996
donderdag 2- 1-1997
vrijdag 3- 1-1997

Reparatieverzoeken kunt u 's-morgens tussen 8.00 en
10.00 uur op de normale wijze indienen bij telefoon-
nummer (0575) 46 14 00. Na 10.00 uur kunt u alleen
uw zeer dringende mededelingen inspreken op de
band.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een gelukkig 1997!

• Te koop: openhaard-kap
in klokvorm + vuurrooster,
uitgevoerd in koper en
smeedijzer. 4-zijdig zichtbaar
vuur. Vierkant plm. 100 cm,
lengte plm. 175 cm. Tel.
(0573) 45 21 29

• Te koop: rundieren bank-
stel, 3-zits + 2 x 1-zits in zeer
goede staat. Tel. (0575) 46 15
13

• Te koop: mooie Kerst-
bomen, middelgroot. Fam.
Eggink, Zutphenseweg 93, tel.
(0575) 55 26 07

• Te koop: aardappelen,
Gloria, Parel, Bildstar en Su-
prise; rode, witte, savoye,
bloem- en boerenkool,
knolrapen en uien, winter-
wortelen en voederworte-
len. A. Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden, tel. (0575) 55 68 76

• Kerstzangspel 'Als appel-
bloesem in de winter'. 22 de-
cember Dorpskerk Vorden,
aanvang 19.00 uur

Zelfs Joseph drinkt

POLIGNAC

COGNAC
deze week

ƒ32,50
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

Brood- en
Banketbakkerij

Berendsen
Dorpsstraat 11

7251 BA Vorden
tel. 0575 - 55 13 73

Kerstbestellijst '96
Inleveren uiterlijk 21 december

x Kerststol klein
x Kerststol groot
x schwarzwalderkirschstol
x mini stelletjes
x tulband
x Kerstcake
x luxe rozijnenbol
x suikerbrood
x 10 ges. minibroodjes
x 10 ges minibroodjes m. zaad
x stokbrood wel/niet zelf afbakken

... x roomboterkerststaaf

... x roomboterkerstkrans

... x Kerstkransjes 250 gr.

... x Kerstkranzen p. pakje 8 stuks

... x schuimkransjes <

... x baveroisetaartje

... x chipolatapudding wel/niet opgemaakt

... x apfelstrudel

... x kersttaarten v.a. f 17,50 (slagroom)

... x schuimkerstklok

Maak er samen met uw bakker fijne feestdagen van

'HET HOGE'
S C H O O L M E T D E B I J B E L

Vrijdag 20 deceiftr a.s.
willen we met alle kinderen van
school het Kerstfeest vieren
in de Dorpskerk.

We beginnen om 13.3f̂ mir.

Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Er is kinderoppas in 'De Voorde"

POTTENBAKLESSEN
Keramische vormgeving en

clraailcs
dinsdag, woensdag, donderdag-

avond en vrijdagavond.

Info:
Pottenbakkerij ErikWindig

Z.E.-wcg 44, Baak
Telefoon (0575) 44 19 95

Ook kinderpartijtjes of een
apart cadeau

Dat leuke bistrootje?
Of toch liever dat
eetcafé?

geschenkbon

Voor een diner
naar eigen wens

In verband met Kerst en Oud en
Nieuw zijn onze openingstijden
op een aantal dagen aangepast
Maandag 23 en dinsdag 24 december 1996:

Onze kantoren te Vorden, Hengelo, Steenderen, Baak en
Keijenborg sluiten om 17.00 uur

Woensdag 25 en donderdag 26 december 1996:
Al onze kantoren zijn beide Kerstdagen gesloten

Dinsdag 31 december 1996:
Al onze kantoren zijn geopend van 9.00 tot 12.00 uur

Woensdag 1 januari 1997:
Al onze kantoren zijn Nieuwjaarsdag gesloten

Uw betalingsopdrachten welke wij uiterlijk maandag 23 de-
cember 08.00 uur hebben ontvangen, worden nog in 1996
verwerkt, zowel bij u als opdrachtgever alsook bij de
begunstigde.

Wij wensen u gezellige Kerstdagen en een voorspoedig 1997

Rabobank
Graafschap-West

kantoren te
Vorden, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
Keijenborg, St. Janstraat 44
Baalc, Wichmondseweg 13a
Wichmond,
Baron van der Heijdenlaan 3



£G E M E E N T E B V
^ (0575) 5S!^|| ; :

• Telefax gemeente: (0575) 55^74 44. ;T

:ll J-f et gefneèn tehuis i$ open va n maan-
dag tot m met vrijdag van
#.00 tot 12.30 uur - óp woensdag
Wvan 13,30 tol 17.00 uur.

• Open ingstijden bibliotheek:
^èr inzage liggende stukken)
dinsdag van 13 30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 M 3730 uur,
40na>rdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur, ,
zaterdag van 10,00 tot 12.00 uur.
Burgemeester H J. C. KamerHng;
niajSn^agmorgert van 11.00 tot 1.2.00 uur
en volgens ins

W^Üipuder M Aart5en«d^n Harder';
aVMtierdügmof^n van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak,

Wethouder P, Midderye-Meulenbroek: • 'f:
4ondérdagmorgen van 10.00 tot 11,00
uur i \ '*, -: y : :

: ; T' ; :
en volgens afspraak, •

Jcwrtnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van Het
geitteèntënuis.

ERGUNNINGEN

Op 10 december 1996 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

- Rouwen beheer B.V. voor het bou-
wen van een opslaghal voor stalin-
richting op het perceel Handelsweg
11 te Vorden.

- de heer A. Fokkink voor het bouwen
van een dierenverblijf op het perceel
Wiersserbroekweg 8 te Vorden.

- MD meubelen, voor het geopend
hebben van de winkel MD meubelen
op 26 december 1996; ook de overige
winkels mogen geopend zijn op 26
december van 11.00 tot 17.00 uur.

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
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

'N,IEUWJAARSRECEPTIE DINSDAG 7 JANUARI 1997.•
Burgemeester en wethouders houden op dinsdag 7 januari 1997 een
Nieuwjaarsreceptie in het gemeeentehuis van Vm:den. Iedereen is
van harte welkom. De nieuwjaarsreceptie begint ̂ ^20.00 uur en ein-
digt ongeveer 21.30 uur.

ERDIEN TWEE KWARTJES PER INGELEVERDE KERSTBOOM!!

Evenals voorgaande jaren mag de schooljeugd Weer kerstbomen inleveren op
woensdag 8 januari 1997 tussen 13.30 en 16.30 uur.

In Vorden kunnen de kerstbomen worden ingeleverd bij de gemeentewerf aan Het
Hoge, In Kranenburg is een inzamelplaats op het terrein van de voetbalvereniging
Ratti, in Wichmond kunnen de bomen op het feestterrein worden ingeleverd.

In 1995 zamelde de schooljeugd 720 bomen in, in 1996 585.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

Bargeman
Vorden b.v. Ruurloseweg 53

Vorden 09-12-96 bouwen van een
bedrij fsruimte/kap-
schuur

het Onstein b.v. Onsteinseweg 15
Vorden 09-12-96

H.W Oldenhave hoek Deldense- 11-12-96
broekweg/Spieker-
weg, Vorden

Unigro Nederland
b.v. Dorpsstraat 18

Vorden 11-12-96

verbouwen van een
woning

bouwen van een
woning en een kap
schuur

bouwen van een erf-
scheiding

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening in het koetshuis.

OUWEN DIERENVERBLIJF OP HET PERCEEL DE BANENKAMP 15 TE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid van artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan het plan voor:

- het bouwen van een dierenverblijf aan de Banenkamp 15, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie D, nr. 2362.

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
19 december 1996, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

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

.EGIONAAL AFVALSCHEIDINGSDEPOT EN STORTPLAATS ARM-
HOEDE

Op eerste en tweede kt^kag en Nieuwjaarsdag zijn het afvaldepot en de stort-
plaats gesloten. Vrijdag^^ december van 08.00 -12.00 en 12.30 - 16.00 uur en op
zaterdag 29 december van 09.00-13.00 uur kunt u wel terecht op het afvalschei-
dingsdepot in Zutphen en de stortplaats Armhoede in Lochem.

'N.IEUWE AFVALWIJZER VOOR 1997/1998

De nieuwe afvalwijzer 1997/1998 van de gemeente Vorden ziet er anders uit, heeft
een andere kleur (roodbruin) en wordt in de periode van maandag 16 tot en met
vrijdag 27 december huis-aan-huis verspreid, in het buitengebied mogelijk samen
met ander drukwerk.

Heeft u na l januari 1997 geen afvalkalender ontvangen belt u dan zo snel moge-
lijk met de

Regionale Afval-Informatie-Lijn, tel. 0570-637755; bereikbaar op werkdagen van
09.00 -12.00 en 13.00 -15.00 uur.

De Vakman Barendsen valt in de
prijzen bij Bison Schouderklop

800 deelnemers veldtoertocht

De Vakman Barendsen uit Vorden is
in de prijzen gevallen bij de actie
"Bison Schouderklop". In totaal de-
den meer dan 4OO doe-het-zelf za-
ken mee aan deze actie. De Vakman
Barendsen behaalde een zevende
plaats. Tijdens een feestavond in
Geertruidenberg ontving bedrijfs-
leider Johan Dekkers van de Vak-
man Barendsen een oorkonde.

Ruim zes maanden geleden werd de ac-
tie Bison Schouderklop in het leven ge
roepen door de fabrikant van Bison
Lijmen en kitten. De actie was bestemd
voor alle winkels die lijmen en kitten
van Bison verkopen. De vierhonderd
zaken werden de afgelopen maanden

bezocht door een mysteryman die de
winkels beoordeelde op de presentatie
van de Bison produkten. De tien best
geëindigde bouwmarkten en doe-het-
zelf zaken werden door Bison uitgeno-
digd voor de feestavond in Geer-
truidenberg.
Hier werd de uitslag bekend gemaakt.
In de categorie Bouwmarkten ging de
eerste prijs naar Formido Heinenoord.
Dit houdt in dat zij de titel "Bison
Bouwmarkten van het jaar 1996" mo-
gen voeren. De titel "Bison Doe-Het-
Zelf-Zaak van het jaar 1996" voor
breedpakketzaken werd gewonnen
door Plus Klus IJsselstein. De Vakman
Barendsen uit Vorden werd zevende in
deze categorie.

Het was afgelopen zondag een
drukte van belang bij het gemeen-
telijk sportpark aan de Oude
Zutphenseweg in Vorden. De VRTC
"De Achtkastelenrijders" organi-
seerde deze dag een veldtoertocht
waaraan ruim 800 personen mee-
den zoals Jan Weevers en Christan
Hofman Zij reden deze tocht om
lekker in conditie te blijven.

Volgens Harrie Eggink van de organise-
rende vereniging is met een deelne-
mersveld van 800 coureurs in feite de
"limit" bereikt. "We kunnen het nu
nog net leuk houden. We hebben een
prachtig parkoers met vele mogelijkhe-
den. Zo kunnen we ervoor zorgen dat
we na een smal bospaadje vervolgens
overgaan in een brede zandweg zodat
men elkaar goed kunnen passeren. Op
"file" rijden in een bos zit natuurlijk
niemand te wachten. Een groter deel-

nemersveld is dan ook zeer zeker niet
onze bedoeling", aldus Eggink.

Eenmaal gestart bij de akkomodatie
van de voetbalclub "Vorden" reden de
deelnemers door Mossel, Kamphuizen
richting Groote Veld. Vervolgens via de
Paasberg in Lochem weer "binnen-
door" terug naar Vorden. De deelne-
mers konden kiezen uit twee afstan-
den: 30 en 42 kilometer. Deze laatste
afstand is speciaal in het leven geroe-
pen voor de jeugd en dames. Want ook
in Vorden merkt men dat steeds meer
en meer dames hun vrije tijd op de
fiets doorbrengen. Zondagmorgen
kwamen er zo'n 50 aan de start.
Overigens is men bij de "Achtkastelen-
rijders" bijzonder goed te spreken over
de samenwerking met de voetbalclub
"Vorden" die deze dag kleedgelegen-
heid en douches beschikbaar stelt voor
de fietsende sporters.



SALADES
Huzarcnsaiade

Rundvieessalade
Party salade

DOYENNE

HANDPEREN
1/2kilo

KOOLSALADE
£50 gram

2,98

Vele soorten

VERSE KRUIDEN
o,a, pasmcurn, dille,

koreancler, enz.

GOUDREINETTEN
2 kilo

G EMIENGDE SLA

Prettige
Kerstdagen

PADDESTOE N PRE IS AL AD Eo,a,
Kastanjecharnpignpns

Pieds de Mouton
Ganthaféilen Aanbiedingen geldig donderdag 19 december

t/m dinsdag 31 december

FAM J H N
Burg. Galleestraat 3

7251 EA Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17

organiseert een

KERST-
KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
op donderdag
19 december

Plaats:
kantine De Ark

Aanvang: 20.00 uur

Laat uw

drukwerk

Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse

leveranciers o.a.

GEBOORTE
VERLOVING
HUWELIJK
JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU
Voor het

vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

DRUKKERIJ
WEEVERS

Kerst-
openstelling

winkels

maandag 23 dec.
Koop a vond

dinsdag 24 dec. •T v;: ; tot 16.00 uur ; :
l woensdag 25 d ec . . ;

g® SlOtOü Cl e Kerstdag)
donderdag 26 dec.

(2e Kerstdag)

Vbrclense
Ondernemers

Vereniging

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

DIA-
KLANKBEELD

Boem van Gistern
'Alles geet veurbiej'

Vrijdag 27 december Vorden
aanvang 2O.OO uur Hotel Bakker
entree f 7,50 (voorverkoop Suetera ff 5,-)



Betaalbare mode voor het hele gezin"
Vorden. In de afgelopen zeventien jaar
heeft de winkel in Vorden en wijde om-
streken een heel goede naam verwor-
ven. "Vanuit de hele regio komen hier
mensen winkelen. Zutphen, Keijen-
borg, Ruurlo, Hengelo, Laren, noem
maar op. En ook veel toeristen komen
later weer bij ons terug. Dat zijn ze in
de stad vaak niet gewend, dat er een
praatje gemaakt wordt en dat ze aan-
dacht krijgen".
Uiteraard bloeit Tuunte Fashion van-
wege haar eigen kwaliteiten zoals het

enthousiasme van het zeven leden tel-
lende team. Maar ook door die van de
gehele Vordense middenstand. "Je ziet
bijvoorbeeld steeds meer klanten uit
Zutphen. Ze vinden Vorden een gezelli-
ge plaats, waar je van alles kunt krij-
gen. Het heeft een heel goed winkelbe-
stand en een heel actieve onderne-
mersvereniging. Dardoor komen de
mensen hier graag naar toe. En dus
ook naar Tuunte Fashion voor betaal-
bare mode voor het hele gezin", aldus
Truus Tolkamp.

De winnaar van de kleurplaatwedstryd en filiaalhoudster Truus Tolkamp.

De Tuunte heeft vorige week woens-
dag het jubileumjaar afgesloten
met de prijsuitreiking van de kleur-
plaatwedstrijd. Begin oktober werd
er in deze regio een speciale krant
uitgegeven ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van de weverij en
confectiefabriek van de Tuunte en
het zilveren jubileum van Tuunte
Fashion. Bij de negen vestigingen
van Tuunte kwamen er vele honder-
den tekeningen binnen. In Vorden
waren dat er al ruim driehonderd.

Afgelopen woensdag werd bij alle ne
gen vestigingen de prijzen van de
kleurplaatwedstrijd uitgereikt.
Bij Tuunte Fashion in Vorden gingen
de prijzen naar Dimitri Terink (4),
Hanneke Kamphuis (6) en Leshly de
Jong (9). Ze onvingen de prijzen uit
handen van filiaalhoudster Truus
Tolkamp. Ze liet weten dat het voor de
jury een hele moeilijke keus was.
"Jullie waren allemaal heel er erg
goed", zei ze. Truus Tolkamp is sinds
1979 de filiaalhoudster van Tuunte in Het personeel van Tuunte Fashion in Vorden.

Clubshow pluimvee- en konijnenvereniging Voréen

In het weekeinde van 20 tot 22 de-
cember houdt de Pluimvee- en
Konijnenvereniging haar jaarlijkse
clubshow in zaal „De Herberg" te
Vorden. Ruim 320 hoenders, duiven,
watervogels en konijnen zijn inge-
schreven voor het jaarlijkse hoogte-
punt van deze bloeiende vereniging
die ongeveer 90 leden telt.

De grote verscheidenheid in grootte en
kleur is voor elke bezoeker fascinerend
om te zien.
Op vrijdag 20 december zullen 6 keur-
meesters de dieren kritisch beoordelen
op bouw, bevedering, kleur en conditie
en van een predikaat voorzien.
Daarnaast zal er in elke categorie een

kampioen worden aangewezen.
Enkele van de ingezonden dieren heb-
ben de afgelopen maanden op diverse
regionale en nationale tentoonstellin-
gen ereprijzen gewonnen, waaronder
een nationale titel.

Kind en dier
Om de jeugd bij deze sportfokkerij te
betrekken wordt er evenals vorig jaar
tijdens de jubileumshow een wedstrijd
gehouden voor kinderen met hun lie-
velingsdier. Ongeveer 20 kinderen zul-
len zaterdagmorgen 21 december met
hun dier naar De Herberg komen voor
een beoordeling. Raseigenschappen
spelen geen rol, het gaat hier vooral
om de omgang en de verzorging. Een

paar weken terug zijn de deelnemers
aan huis bezocht door een deskundige
jury waarbij ook de huisvesting in de
beoordeling is meegenomen.

Ruilbeurs
Op zondagmiddag 22 december is er
een ruilbeurs van flippo's, telefoon-
kaarten, sigarenbandjes en postzegels
waarbij men dan tevens de show kan
bezoeken.

Tijdens de show kunt U inlichtingen krij-
gen over deze fascinerende hobby van
deskundige fokkers. De show is gratis
toegankelijk voor het publiek. Voor ope
ningstijden zie advertentie in dit blad.

Verschijning
Contact
eind 1996
In week 52 (23-27 decem-
ber) verschijnen voor het
laatst in 1996 alle vier edi-
ties van Contact.

• Edities Warnsveld en
Hengelo verschijnen op
24 december
copy binnen donderdag
19 december voor
12.00 uur

• Edities Ê.uurlo en Vorden
verschijnen op
24 december
copy binnen vrijdag
20 december voor
9.00 uur

In week l (30 december/
3 januari) verschijnen al-
leen de edities Ruurlo en
Vorden op vrijdag 3 janu-
ari. Copy binnen maandag
30 december voor 12.00 uur.

In week 2 (6-10 januari) ver-
schijnen alle vier edities
van Contact op de normale
dagen. Hiervoor gelden de
normale aanlevert ij d e n.

De redactie



IN DE GROTE ZAAL

TRAIN
M.M.V. DISCO FIRE SOUND

IN DE KELDER:

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 16 DECEMBER T/M ZATERDAG 21 DECEMBER 1996

ONZE ULEESTOPPERS:

VERS TAM KONIJN

KALFSOESTERS OF KALFSSCHNITZELS

MAGERE VARKENSROLLADE

VARKENSHAASJE

per kilo van 17,90 voor 9,80

per 100 gram van 4,19 voor 2,99

per kilo van 14,90 voor 9,8U

per 100 gram van 3,29 voor 2,49

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

SPAANSE HANDSINAASAPPELEN

BLEEKSELDERIJ

VERSE ANANAS

AVOCADO

PAPRIKAMIX verpak,

net è 2 kilo van 4,98 voor

per stuk van 1,98 voor

per stuk van 3,98 voor

per stuk van 1,49 voor

per 3 stuks van 2,98 voor

VOOR UW ONTBIJT:

TRIO WIT OF BRUIN

WITTE-OF TARWEBOLLEN

LUXE VERWENBROODJES

VERGEER JONG BELEGEN KAAS

BRIE VAN DE MAT

STEGEMAN TARTAARWORST

PARMAHAM .*«

zak a 6 stuks

zak è 10 stuks

per kilo van 11,98 vooj

per 100 gram van 1.S

per 100 gram van 2,99 voor

per 100 gram van 4,89 voor

woî

•V

UIT ONZE KERSTFOLDER:

2,98
1,49
2,98
0,99
1,98

2,29
0,99
2,99
9,98
1,69
2,39
3,98

6,99MAITRE PAUL SLAGROOMTAART diepvries 900 gram van 8,49 voor

MAITRE PAUL SCHWARTZ WALDERSNITTE Q nn
diepvries 400 gram van 4,69 voor 0,99

MORA BLADERDEEGHAPJES diepvries doos a 250 gram van 4,99 voor 4,49

MONA GEZINSPUDDING n... .f zonder saus van 2,75 voor 2,39

EDAH CHOCOLADEMOUSSE beker 80 gram van 0,79 voor 0,59

EDAH KWARK naturei 450 gram van 1,59 voor 1,39

KERSTKALKOENSALADE schep™ per 150 gram van 4.29 voor 2,99

UIT ONZE WAARDEBONFOLDER:

MONA BAVAROIS diverse smaken

LINERA HALFVOLLE ROOMBOTER

ABEE ZALM- OF KIP-KERRIESALADE

COMPAXO BOERENMETWORSTRING

750 ml 4,99

NU MET BON 1,50 KORTING

250 gram 2 stuks 3,98

NU MET BON L-KORTING

bak è 500 gram 5,98

NU MET BON l,- KORTING

475 gram 6,19

NU MET BON 150 KORTING

De 3 principes van Edah: • Prettig winkelen
• Compleet assortiment • Scherpe prijzen.

De openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.
|h de Edah-winkel staan wij met KERS7ARTIKELEN en KERSTBAKJES.

Bij inlevering van deze bon geven wij F 2,50 KORTING op 'n kerstbakje.

Fam. Groot Roessink.
<?^f3>

&*

Voor kerstbomen en diverse kerstartikelen: Vordensewêg 84, Hengelo (GId.).

H si at r Uil h LJ i cd v •

Sa/on Marianne, Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden,
telefoon (0575) 55 14 23

In verband met de
Kerstdrukte zijn wij
maandag 23 dec.
extra geopend

Donderdag 2 januari zijn wij i.v.m.
inventarisatie gesloten

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12

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.

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

BOOMKWEKERIJEN

M.G. SPIEGELENBERG B.V.
VOOR ALLE BEPLANTINGEN

Oude Zutphenseweg 5a, Vorden
Telefoon (0575) 55 14 64/Fax (0575) 55 11 05

KERSTBOMEN
Fijnspar, Koreana (exclusief), Omorika,
Blauwspar, Kerstbakjes

U koopt bij ons al een graftak vanaf f 12,50

IMOETIE
PRAKTIJK VOOR HUIDVERZORGING

wenst u
Prettige Feestdagen!

en een
'natuurlijk mooi'
en gezond 1997

Vakantie van 21-12 '96
t/m 5-1-'97

ANS JONGBLOETS



Johan Stekelenburg
Dunnv de Mnnk

Prinses Margriet: Dit geweldige team mag ik aanvoeren. Als hun
'coach' heb ik alle teamleden gevraagd zich persoonlijk te verdiepen
in het werk van het Rode Kruis. Ik vraag u: kijk op zaterdagavond
21 december. Dan kunt ook ü zien waarom het Rode Kruis uw hulp
zo goed kan gebruiken.

Marco Borsato

Kat ja Schuurman

Paul Rosenmöller

Kijk en
doe mee!

Kijk naar het leukste programma van het jaar.
Zaterdagavond 21 december, 20.00 uur, RTL4.

Doe mee. Dan maken we samen één groot
Kerstkado voor die mensen die dat heel hard
nodig hebben.

Joop van den Ende

De opbrengst van het programma Het Kerstkado komt ten goede aan HET N E D E R L A N D S E RODE K R U I S



Gasterij
Schoenaker

CAFÉ-B l U ART-ZAAL

Ruurloseweg 64, 7251 LV Kranenburg, tel. (0575) 55 69 57, fax (0575) 55 69 56

24 december
uit nachtmis koffie met gratis kerstbrood

25 december
gewoon geopend

's middags vanaf 15.00 uur kerstman met verrassing

31 december en 1 januari
de hele nacht geopend met nieuwjaarswensen

0.00 uur prachtig vuurwerk

1 januari
gewoon geopend

25 januari

ALLEZ MAMA
PS. Zalen vanaf 10 t/m 400 personen. Zaal gratis.

CONTACT
een goed «n

graag gelezen blad

r€& GT

Loolaan 88, 7261 HV Ruurlo
Tel: (0573) 45 39 80
Fax: (0573) 45 39 93
Mobiel: (06) 53 38 51 56

Persoonlijke financiële planning
Fiscale advisering
Pensioenen
Beleggingen
Hypotheken

Wij wensen u prettige feestdagen

A l t . E S O N D E R E E N D A K

WONINGSTOFFEERDERIJ
JENK VELS

IENGELOHWestendorpseweg 9
7004 J D Doetinchem
Telefoon (0314) 63 15 17

Fa. G. Onstenk
eiken meubelen
Wichmondseweg 2
7255 KX Hengelo (GId.)
Tel. (0575) 46 35 04
Fax (0575) 46 46 92

HOUDEN OPEN HUIS
maandag 23 en dinsdag 24 december van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag 27 en zaterdag 28 december van 10.00 tot 21.00 uur

De Kerstdagen zijn wij gesloten

Ons assortiment bestaat uit o.a.
eiken en grenen meubelen, senioren slaapkamers

vloerbedekkingen, gordijnen, vitrages
lamellen, laminaat, parket, tafelkleden

U vindt ons op hot Industrieterrein, Molenenk 20, Hengelo (GId.)

CAFÉ-RESTAURANT-ZALEN ^

De Cuifel
Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurlo
Telefoon (0573) 45 13 12

in het van Ruurlo

Voor de Kerst
en
Oudejaarsdag
bestel vroegtijdig uw

SALADES
IJSBUFFETTEN
KERSTMENU'S
etc.
Wij bezorgen het graag

In ons restaurant
serveren wij 2e Kerstdag

vanaf 15.00 uur

Kerstmenu's
| la carte

Gfaag::allëen op "r esèrvefii ng

1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag
zijn wij gesloten

feestdagen

Kerstmarkt
Kerstbomen* (uit eigen kwekerij) 5,00

Kerststerren £ 7,50
Grote Kerstster 4,95
Prachtige kunstkerstboom 1,50 m 99,95
Kerststukjes 7,50
Graftakken *t . 12,50
Hyacinthen 3 stuks 4,50
Oase'S 3 blokken voor 5,00

Groot assortiment Kerstartikelen

Bloem-
bollen

half geld

ORDEN

Ruurloseweg 65a
Vorden

Telefoon (0575) 55 36 71
* Kerstboom kan voor vervoer

worden ingepakt

Q_
CD
O

CD

CD C

CD

Co ö)

Wij zijn een dynamisch architektenburo met
een vaste kern van 11 medewerkers.
Het opdrachten pakket kent een grote diversi-
teit in utiliteits- en woningbouwprojekten.
De werkzaamheden zijn voor een groot deel
geautomatiseerd, er wordt gewerkt met het
systeem AutoCad.

Voor spoedige indiensttreding zoeken wij een

Administratief
medewerkster
voor 15 uur per week

Werktijden: maandag t/m donderdag van
13.30 t/m 17.15 uur.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
Tekstverwerking en correspondentie, telefoon-
en postverzorging, lichtdrukwerk en
administratie.

Middelbaar opleidingsniveau en u dient volle-
dig zelfstandig te kunnen werken met VVP60.

Schriftelijke sollicitaties aan:
Architektengroep Gelderland b.v.
Kastanjelaan 6
7255 AM Hengelo (GId.)
tel. (0575) 46 20 69
fax (0575) 46 11 89



Monique Wolbert exposeert bij Bloenibinderij Kettelenj in Vorden:

44Ik wil niet de kunstenares uithangen"
Monique Wolbert houdt tot eind de-
cember een expositie in het tuin-
huis van Bloembinderij Kettelerij
aan de Zutphenseweg 64 in Vorden.
In totaal zijn hier achttien schilde-
rijen te zien van de 36-jarige schil-
deres uit Hengelo. Ongeveer vijf
jaar geleden besloot Monique
Wolbert haar baan op te geven om
zich helemaal te kunnen richten op
haar creatieve kant. En dat was te-
kenen en schilderen. Verder mag
Monique Wolbert graag zingen.
Nadat ze enkele jaren het boeg-
beeld was van de inmiddels opgehe-
ven formatie "Big Mama's Mad" uit
Hengelo zingt ze momenteel bij de
jazz- en bluesformatie "The
Hotsnacks". Ondanks het feit dat
Monique Wolbert veel met "kunst"
bezig is, ziet ze zichzelf niet als kun-
stenares. En zo wil ze ook absoluut
niet genoemd worden. "Ik ben ge-
woon een heel normale vrouw.
Getrouwd, moeder van twee kinde-
ren. Maar ik ben wel een vrouw die
doet wat ze leuk vindt", zegt
Monique Wolbert.

- Op de expositie hangen veel schilderijen
met daarop afbeeldingen van kinderen. Wat
heb jij met kinderen?
"Wat ik met kinderen heb? Nou, in de
eerste plaats heb ik natuurlijk zelf kin-
deren. Twee jongens: Bram en Jaap.
Het leuke aan kinderen is dat ze nog
spontaan en naïef zijn. Naar mate kin-
deren ouder worden verdwijnt dat
vaak. Dan zijn ze lang niet meer zo on-
bevangen. Jonge kinderen daarentegen
doen dingen vanuit hun gevoel en dat
spreekt mij enorm aan. Want dat doe
ik in principe ook. Tenminste dat pro-
beer ik zoveel mogelijk te doen."

-Je bent dus zelf ook nog een kind.
"Gedeeltelijk is iedereen nog een kind.
Ook volwassenen. Maar niet iedereen
Idat dat blijken. We verstoppen het en
laten het verstand spreken. Ik doe daar-
entegen heel veel dingen vanuit mijn
gevoel. Ik schilder. Ik teken. Ik zing. En
of het nou bij mijn leeftijd past of niet,
ik trek me daar niets van aan. Er zullen
best wel mensen zijn die daar anders
over denken, maar dan hebben ze pech
gehad. En dat geldt voor meer dingen.
Ik zal een voorbeeld geven. Als ik nog
even een boodschap in het dorp moet
doen en ik heb een oude broek aan,
dan ga ik me dus niet eerst omkleden.
Wat dat betreft houd ik me dus niet
aan de regeltjes. Ik wil gewoon mezelf
kunnen zijn. Begrijp je? Ik wil ook dat
de mensen mij accepteren zoals ik ben,
zoals ik me voel en zoals ik doe. En als
ze dat niet kunnen, dan moet ik maar
niet met die mensen omgaan. En zij
niet met mij."

- Heb je altijd zo gedacht?
"Ja, dat wel. Maar ik heb nu veel meer
de kans om dingen te doen die ik leuk
vind. Toen ik nog bij mijn broer op het
architectenbureau werkte, kwam het
gevoel wel steeds meer op het tweede
plan te staan. Ik gaf daar cursussen in
het tekenen met de computer. Ik vond
dat heel erg leuk om te doen. Maar op
een gegeven moment kwam ik er ach-
ter dat het dat toch niet was. Dat com-
merciële past helemaal niet bij mij. Ik
deed heel erg weinig dingen vanuit
mijn gevoel. Het was meer tekenen
vanuit een bepaalde techniek.
Constructief tekenen. En als ik ergens
één gesprek voerde, dan hoorde ik me-
zelf praten. Ik baalde dan gewoon van
het commerciële verhaaltje dat ik weer
afdraaide. Het nadeel van dat werk was
ook dat alle creativiteit in mij verloren
ging. Ik was zo druk met m'n baan, dat
ik niet meer toekwam aan de dingen
die vanuit m'n binnenste komen.
Daarom heb ik vijf jaar geleden ook
een punt gezet achter die baan."

- En toen begon het hoofdstuk Big Mama's
Mad.
"Ja, dat is het begin geweest van mijn
creatieve periode. iiÉchreef in die tijd
ook de meeste lieo^s voor Big Mama's
Mad. Dat ging echter in zo'n tempo,
dat het net leek alsof de liedjes al op de
plank lagen. Als we dan weer gingen
oefenen met de bar4, dan moesten de
jongens altijd vresAÉk om mij lachen.
Want ik kwam elk^^eer weer met wat
nieuws. Een hele leuke tijd was dat. Ik
heb in die periode ook geen moment
spijt gehad van het feit dat ik mijn
baan had opgezegd. Integendeel zelfs.
Ik voelde me veel gelukkiger".

- Was je dan zo ongelukkig?
"Nee, dat niet. Maar in die periode
daarvoor kwam ik vanwege mijn werk
niet toe aan dingen die echt belangrijk
voor me waren. De liet ik gewoon lig-
gen, omdat ik zonodig moest. Dat is
het eigenlijk geweest. Ik heb ooit het
VWO gedaan. Mensen gaan er dan van-
uit dat je aan carriereplanning doet.
Om eerlijk te zijn was het aanvankelijk
ook mijn bedoeling om na het VWO te
gaan studeren, maar doordat ik een
paar keer werd uitgeloot voor medicij-
nen en diergeneeskunde is daar niets
van terecht gekomen. Maar ik heb dus
altijd wel het idee gehad dat ik zono-
dig moest studeren. Want dat wordt
van je verwacht als je het VWO hebt ge
daan. En eigenlijk duurt het een tijdje
voordat je er achter komt dat dat ge
voel niet zozeer vanuit jezelf komt
maar meer vanuitje omgeving".

- Naast zingen houd je je ook bezig met te-
kenen en schilderen. Is dat iets van de laat-
ste jaren of heb je daar altijd belangstelling
voor gehad?
"Dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan.
Het is alleen wel zo dat ik er nu veel
meer tijd voor heb. Zodra ik het huis-
houden heb gedaan, begin ik met een
schilderij of ga ik tekenen. Ik heb er nu
gewoon veel meer tijd voor. Het is al-
leen wel zo dat ik me de laatste tijd
veel meer bezig houdt met tekenen in
plaats van schilderen. De werken die
op dit moment bij Kettelerij hangen,
zijn over het algemeen allemaal schil-
derijen. Er hangen slechts een paar te
keningen bij. Ik heb van die periodes.
En op dit moment vind ik tekenen met

krijt, verf en houtskool gewoon heel
erg leuk. Maar het kan heel goed zijn
dat ik me over een aantal maanden
weer helemaal richt op schateren".

- Hoe zou je het werk willen omschrijven
dat op de expositie hangt?
"Dat vind ik vreselijk moeilijk. Want ik
doe maar wat. Ik werk vanuit mijn ge
voel. Maar als je het per soAi een be
paald hokje wil stoppen, da»R het vol-
gens mij over het algemeen expressio-
nistisch. Het gaat over mijzelf. Hoe ik
me voel. Maar van de andere kant zijn
heel veel dingen zijn ook weer niet ex-
pressionistisch. Het is gewoon heel erg
moeilijk om de stijl te omschrijven. Ik
houd mij eigenlijk ook niet aan een be
paalde stroming. Het is gewoon wat
mijn gevoel mij ingeeft."

- Als ik afga op de expositie werkje veel met
de kleur blauw. Klopt dat?
Nee, dat is toeval. Ik werk juist veel met
de kleur rood. Over het algemeen zijn
het de warme kleuren die terug komen
in mijn schilderijen. Blauw is daaren-
tegen een hele kille kleur. Dus het is
puur toeval dat er veel werken hangen
met de kleur blauw. Wat er nu hangt,
is natuurlijk ook niet helemaal mijn ei-
gen keus geweest. Ik heb die schilderij-
en samen met een medewerkster van
Kettelerij uitgezocht. Met z'n tweeën
hebben we een keuze gemaakt en ge
keken wat er qua sfeer het beste bij de
kerst past. En dan kom je tot een hele
andere samenstelling. Weet je wat ik
trouwens graag nog eens zou willen
doen? Een expositie samenstellen met
als thema "De Vrouw". Want op heel
veel schiderijen van mij zijn vrouwen
te zien. Dat zou een uitstekend thema
kunnen zijn. En dan kom je tot een hè
Ie andere keus".

- Wat heb jij met vrouwen?
"Dat weet ik niet. Ik ben eigenlijk dol
op mannen. Dat weet natuurlijk ieder-
een. Maar dat kun je maar beter niet in
het verhaal zetten".

- Waarom niet?
"Oh, wat erg. Ik moet zoiets natuurlijk
ook gewoon niet zeggen. Maar ik doe
het toch. Ach, wat maakt het ook uit.
Ik ben nou eenmaal zo. En dat moeten
de mensen die het verhaal lezen ook

maar pikken. Maar om terug te komen
op je vraag: vrouwen hebben gewoon
iets. Ze hebben mooie vormen. Verder
is het zo dat vrouwen veel meer vanuit
hun gevoel opereren dan mannen.
Vindt je ook niet?"

- Dat is. niet belangrijk. Laten we het heb-
ben over geld. Is het jouw bedoeling om op
den duur te kunnen leven van de kunst?
"Om eerlijk te zijn ben ik helemaal
niet vies van geld. Maar het is wel zo
dat ik heel erg moeilijk afstand kan
doen van mijn schilderijen. Dat is een
groot handicap. Ik ben er dan te ge
hecht aan en wil ze niet verkopen. Ook
komt het wel voor dat ik mijn schilde
rijen helemaal niet goed vind. En dan
wil ik ze dus ook niet verkopen, terwijl
iemand daar misschien wel een paar
honderd gulden voor over heeft. Maar
alleen het idee al dat zo'n schilderij
straks bij iemand in de woonkamer
hangt, weerhoudt mij er van om ze van
de hand te doen. Ik moet er dus Wel
voor honderd procent achter staan als
ik een schilderij verkoop."

- Zie jij jezelf als kunstenares?
"Nee, ik zou mezelf ook nooit zo noe
men. Van de andere kant is het na-
tuurlijk ook geen hobby meer. Het is
meer een uitgegroeide hobby. Maar het
is absoluut niet mijn bedoeling om de
kunstenares uit te hangen. En het
heeft al helemaal niets met geld ver-
dienen te maken. Want deze uitge
groeide hobby kost je alleen maar
geld."

- Laatste vraag. Jij vindt het erg belangrijk
dat mensen dingen doen vanuit hun gevoel.
Stel je voor dat iedereen dat zou doen. Hoe
zou de wereld er volgens jou dan uitzien?
"Dan zou het wel een rotzooitje wor-
den, denk ik. Ha, Ha, Ha. Nee, wat dat
betreft heb ik gewoon getroffen met
mijn man Gerrit. Hij vindt het leuk om
te werken en zorgt ervoor dat er brood
op de plank komt. Ik zit wat dat betreft
in een heel luxe uitgangspositie. Ik
hoef niet van mijn schilderijen of van
het zingen te leven. Nee, ik vind het ge
woon leuk om vanuit mijn gevoel din-
gen te doen. Maar ik begrijp heel goed
dat als iedereen dat zou doen het in de
wereld een grote puinhoop wordt".
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Wij wensen u

alvast prettige

Kerstdagen

2e Kerstdag geopend
van 10.00-17.00 uur

Kom sfeervol 'wonerijen'.

Behalve meubelen en slaapkamers bieden wij u
de mooiste en nieuwste kollekties tapijt en
gordijnen. Net even anders!

En als speciale Kerstaanbieding geven wij u
t/m 31 december 1996

10% korting
op al onze artikelen
met uitzondering van enkele merkartikelen

20% korting
op ons voorraadtapijt
Bovendien gilfe gelegd (m.u.v. trappenhuis).

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

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

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9, 7261 AM Ruurlo, telefoon (0573) 45 12 39

PLUIMVEE- EN KONIJNENVERENIGING VORDEN

Organiseert een

CLUBSHOW
in zaal De Herberg te Vorden
Ruim 320 dieren, o.a. grote en dwerg-
hoenders, watervogels, sierduiven en
konijnen.

Openingstijden:
vrijdag 2O december
zaterdag 21 december
zondag 22 december

van 2O.3O-22.OO uur
van 1O.OO-21.OO uur
van 10.3O-17.OO uur

De toegang is gratis.
Kinderen onder 12 jaar onder geleide.

Verdere activiteiten tijdens deze show: zaterdag om
10.00 uur Kind en Dier. De door de kinderen aange-
melde dieren worden dan beoordeeld. Prijsuitreiking
om 11.30 uur. Zondag van 13.30 tot 15.00 uur ruil-
beurs van o.a. flippo's, telefoonkaarten, sigaren-
bandjes, postzegels e.d.

Wij nodigen u allen uit om tijdens deze showdagen te
komen kijken, het is de moeite meer dan waard!

Donderdagmiddag 19 december a.s. is ...

De afgelopen maanden is BouwCenter HCI in Hengelo (Gld.)

druk aan het verbouwen geweest. Het resultaat mag er zijn:

onze showroom is gigantisch uitgebreid en u kunt terecht in

een gloednieuwe Bouwwinkel. Bovendien bestaat BouwCenter

HCI-UBI 75 jaar. Overmorgen donderdag 19 december leggen

we de laatste hand aan alle werkzaamheden. Daarom zijn onze

beide vestigingen, in Hengelo én in Ulft donderdag vanaf 12.00

uur gesloten. We hopen dat u hier begrip voor heeft.

Vrijdag en zaterdag a.s. bent u in Hengelo van harte welkom

op onze Open Dagen!

iBouwCenterlHCI-UBI
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden Bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

Filiaal UBI (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft. Telefoon (0315) 68 31 41.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 8.00-12.30 uur.

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
2 dec. t/m zondag 8 dec. 1996.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelo-
pen week
van:

24 m3

30 m3

36 m3

42 m3

48 m3

54 m3

60 m3

66 m3

73 m3

79 m3

85 m3

91 m3

100 m3

109 m3

118 m3

127 m3

136 m3

151 m3

166 m3

181 m3

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
3-11-'96
van:

123 m3

154 m3

185 m3

216 m3

247 m3

278 m3

307 m3

340 m3

371 m3

402 m3

433 m3

464 m3

510 m3

556 m3

602 m3

649 m3

695 m3

773 m3

850 m3

926 m3

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

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543 - 512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24



Eefje Pater en Tommie Becker winnen treinreis naar Londen

Veel animo onder jeugd bij winterspelen
De Vordense Ondernemers Vereni-
ging had afgelopen zaterdag een
nieuw onderdeel toegevoegd aan de
jaarlijkse kerstmarkt. De bezoekers
van de markt konden meedoen aan
de strijd om de Vordense Winter-
spelen. Met name de deelname on-
der de jeugd was goed te noemen.
De volwassenen daarentegen lieten
het enigszins afweten. Er waren in
totaal zo'n 60 deelnemers. Aan het
eind van de middag ging uiteinde-
lijk de Nederlandse selectie met de
eer strijken. Uit handen van me-
vrouw H. Sueters van de Vordense
Ondernemers Vereniging kregen
Eefje Pater en Tommie Becker een
treinreis naar Londen en een geld-
bedrag van 75 gulden aangeboden.

De deelnemers aan de Winterspelen
moesten in totaal zes onderdelen af-
werken: spijkerslaan, houtzagen, lang-
laufen, ballen gooien, luchtbuks schie-
ten en kartrekken. De deelname aan de
spelen was gratis. Het team "Earwax"
van Jaap Suter en Wouter van Helden
eindigde op een eervolle tweede plaats.
Dit was goed voor een geldbedrag van
50 gulden en een NS dagkaart.
Aangezien de leden van Earwax op het
eind van de middag niet aanwezig wa-
ren bij de prijsuitreiking, kunnen ze
hun prijzen aan de balie van Drukkerij
Weevers afhalen. Op de derde plaats
eindigde het trio M en M's. Het team
bestond uit Marget Kolk, Marleen van
Zeeburg en Martine Kip. Ze gingen
naar huis met een geldbedrag van 25
gulden en een dagkaart voor de Ach-
terhoek.

De NS en de GVM hadden zaterdag di-
verse prijzen beschikbaar gesteld. Zo
werden er voor de winnaars van de ver-
schillende onderdelen van de Vordense
Winterspelen OV Dagkaarten beschik-
baar gesteld. Zowel bij het boomzagen
als bij het langlaufen gingen Eefje

Pater en Tomrn^^Becker met de eer
strijken. Het or^poeel balgooien werd
door Jaap Suter en Wouter van Helden
gewonnen. Ook deze prijs kunnen ze
nog ophalen aan de balie van Drukke
rij Weevers. Marget Kolk, Martine Kip
en Marleen vai^eeburg wonnen het
spijkerslaan. D^B^ppy Girls wisten de

eerste plaats te winnen bii het lucht-
buks schieten. Dit teaj^Hpestond uit
Marjon en Danielle HOTman. Thijs
Bleumink en Thijs van Amerongen
wonnen tenslotte de strijd bij het kar-
trekken.

Naast de Vordense W i n t ' e n waren
er diverse optredens van plaatselijke
zangkoren. Ook de folkloristische
dansgroep de Knupduukskes was van
de partij en zorgde aan het begin van
de middag voor een geslaagd optreden.
Helaas waren er toen nog niet zo veel
toeschouwers aanwezig op het plein.
Later op de middag was dat wel anders
en werd het steeds drukker op de kerst-
markt.

Er waren meer mensen dan vorig jaar.
Met name rondom het houtvuur van
de scouting was het een drukte van be-
lang. Nadat de bezoekers over de markt
hadden gelopen, konden ze hier weer
even op temperatuur komen en zich te
goed doen aan een glaasje glühwein.
Op het eind van de middag werd de
kerstmarkt afgesloten met de tradito-
nele boerenkoolmaaltijd.

Free-wheel
Martien Pater van Free-wheel Sport en
Recreatie had schuin tegenover de
langlaufbaan een kraam ingericht met
de nieuwste snufjes op het gebied van
rolskiën, skeeleren, langlaufen en
schaatsen. "Deze schoenen zijn bijzon-
der handig en multifunctioneel", al-
dus Martien Pater tegen een bezoeker
van zijn kraam. "Het voordeel van dit

soort schoenen is dat je ze kunt ge-
bruiken voor langlaufen maar ook voor
schaatsen, rolskiën en skeeleren. De
meeste mensen schrikken in het begin
van de prijs van de schoenen maar als
je het goed bekijkt, waarvoor je ze alle-
maal kunt gebruiken, dan valt het ei-
genlijk best wel mee. En voor schaat-
sers op natuurijs zijn deze schoenen
ook bijzonder handig. Als je dan een
stukje moet klunen dan kun je de
schaatsen zo even van de schoenen af-
klikken. Het zijn echt ideale schoe-
nen".

Kerk
Tijdens de kerstmarkt was evenals vo-
rig jaar ook de Dorpskerk voor het pu-
bliek opengesteld. Hier werd door de
Raad van Kerken een zogenoemde kerk
kerstmarkt gehouden. Er waren diver-
se deelnemers aan deze markt zoals
Amnesty International, het Nederlands
Bijbelgenootschap, de Wereldwinkel
en de geldwervingscommissie van de
Dorpskerk. Amnesty International
bood de bezoekers dé gelegenheid haar
werk te steunen door het kopen van
onder meer kaarten en kaarsen.
Daarnaast bestond er ook de mogelijk-
heid om de pen te hanteren en te pro-
testeren tegen de Turkse overheid.
Enkele maanden geleden startte
Amnesty International met een specia-
le actie waarin ze de overheid in
Turkije wijst op de schendingen van de
mensenrechten in haar land. De na-
druk ligt daarbij op de schendingen
van de rechten van het kind.

DECEMBER
ledere dag:

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

17 Adventsconcert Sursum Corda en
Vordens Mannenkoor in Chr.
Koningkerk

17 Soosmiddag Kerst Kranenburg
17 NCVB Kerstavond met Jaap Zijlstra

17 HVG Linde, Kerstviering
17 Welfare Kerstcontactmiddag

Wehme
18 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, Kerstfeest
18 BZR Vorden Bridgeclub, Dorps-

centrum
18 HVG Wichmond, Adventsviering
18 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
19 PCOB Advent Kerst in de Wehme
19 HVG Wildenborch, Kerstviering
19 Bejaardenkring Kerst, Dorps-

centrum
20 Vrouwenclub Medler dhr. .

Schekman

20 t/m 22 PKV Expositie in de Herberg
21 Soos Kranenburg, Jaarvergadering
21 NCVB Gezondheidszorg forum
21 PKV Kind en Dier bij Herberg
22 Ruilbeurs van o.a. flippo's, tele-

foonkaarten, sigarenbandjes, post-
zegels, e.d., zaal "De Herberg"

22 Welfare Handwerken, Wehme
22 HVG Wichmond, Jaarvergadering
23 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
23 HVG dorp, Viering kerstfeest de

Fakkel
30 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

JANUARI 1997
Iedere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wenme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

5 Vorden zingt in de Dorpskerk
6 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
6 Vrouwenclub Medler, Nieuwjaars-

visite
7 Plattelandsvrouwen, Nieuwjaars-

koffiemiddag
7 Soos Kranenburg, Nieuwjaars-

wensen met gezellige middag
8 Welfare handwerken, Wehme
8 NCVB Vorden, Nieuwjaarswensen
8 HVG Wichmond, Nieuwjaarsvisite

met declamatie
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Aantrekkelijk, en kwetsbaar.

Die omschrijving past bij

De Graafschap. Aantrekkelijk,

vanwege de vele verrassingen in

het landschap. Maar kwetsbaar

door ontwikkelingen in

de landbouw, door tekorten

aan water en geld.

WCL De Graafschap wil de

leefbaarheid en schoonheid van

het gebied bewaken door de

kwetsbare kanten te

ondersteunen. Waarmee?

Met advies en geld. Hoe?

Met ideeën uit de bevolking.

Van mensen zoals u.

WCL, wat Is dat?

De Graafschap,
aantrekkelijk kwetsbaar

tegen beschadiging door vee of
machines. Ook broedvogelinventa-
risaties en het stimuleren van geïn-
tegreerd bosbeheer dragen indirect

verbetering van de natuur.

N ederland herbergt enkele gebie-
den waar door verstrengeling van

natuur, landbouw en cultuur een
aantrekkelijk, gevarieerd landschap
ontstond. Bossen en weilanden
wisselen elkaar af. Boerderijen met
geschiedenis, oude wegen of adel-
lijke landgoederen vormen karak-
teristieke onderdelen van zo'n
cultuurlandschap.

WCL
Rijk en provincies hebben in
Nederland elf van deze gebieden
aangewezen als 'Waardevol Cul-
tuurlandschap'. In de volksmond
heten ze kortweg WCL-gebieden.
Het oosten van Gelderland is goed
bedeeld. We kennen liefst twee
WCL-gebieden: Winterswijk en De
Graafschap.

Kwetsbaar
WCL-gebieden zijn niet alleen op-
vallend mooi. Ze zijn door allerlei

ontwikkelingen ook opvallend
kwetsbaar. Doel van zo'n WCL-
project is om het gebied extra te
helpen. Dat gebeurt door geld be-
schikbaar te stellen voor cursussen
of advies, maar ook door het opzet-
ten van praktische projecten. De
ideeën daarvoor komen vanuit de
bevolking zelf. Zij weten het beste
waar behoefte aan is.

Stuurgroep
Aan het hoofd van WCL De Graaf-
schap staat een stuurgroep. Daarin
zijn alle belanghebbenden van het
gebied vertegenwoordigd. Het gaat
ondermeer om afgevaardigden
namens de landbouw, recreatie, na-
tuurbeheer, waterschap, gemeenten
en provincie. De provincie trekt de
kar van WCL De Graafschap.

Landbouw vriendelijker
voor natuur en milieu
In WCL-gebieden krijgt de land-

Ruim dertig WCL-projecten

Voor dit jaar staan ruim'dertig
projecten op stapel. Voorwaar-

de voor uitvoering is dat onder-
meer de ministeries van VROM
en LNV de bijbehorende sub-
sidieaanvragen honoreren.
Het karakter van de voorgestelde
projecten loopt sterk uiteen. Zo
zijn er projectvoorstellen die zich

richten op herstel van gebouwen
en watergangen, op cursussen, op
milieuvriendelijke teelttechnieken
of op natuurontwikkeling.
In deze krant geven we een korte
beschrijving van enkele projecten
die - onder voorbehoud van
goedkeuring - binnenkort van
start gaan.

bouw nieuwe mogelijkheden.
Bijvoorbeeld door voorlichting over
biologische landbouw, demonstra-
ties met mechanische onkruid-
bestrijding, subsidies voor groen-
bemesters of cursussen over toe-
komstgericht ondernemen.
Daarnaast kunnen bepaalde ver-
beteringen in de bedrijven of de
verkaveling in aanmerking komen
voor subsidie.

Meer water en
bescherming voor natuur
De natuur in De Graafschap heeft
veel te lijden van de lage grond-
waterstand. Dieren en planten-
soorten die een natte plaats nodig
hebben, lijden daaronder. Hun
aantal loopt terug. Sommige
soorten zijn helemaal verdwenen.
Het Waterschap Rijn en IJssel
probeert door uitvoering van het
Integraal Waterbeheersplan
(IWOG) de watervoorraad in heel
Oost-Gelderland te verbeteren.
Sommige onderdelen in dit plan
hebben speciaal betrekking op
WCL-gebied de Graafschap. Een
voorbeeld is het anti-verdrogings-
project nabij Het Klooster, ten
oosten van Hengelo. Ook bij het
Hackfort probeert men het water-
peil omhoog te brengen zodat de
watermolen in de toekomst weer
kan draaien.
De karakteristieke natuur van De
Graafschap krijgt ondermeer aan-
dacht door alleenstaande bomen op
landbouwgrond te beschermen

Landgoederen versterken
Ook andere kwetsbare zaken in het
gebied worden beschermd of gehol-
pen. Zo telt het WCL-gebied De
Graafschap een groot aantal land-
goederen. Sommige daarvan verke-
ren in goede staat, en zijn duidelijk
als landgoed herkenbaar. Landbouw
en bosbouw leveren er tezamen vol-
doende inkomsten om gebouwen
en gezinnen te kunnen onderhou-
den. Andere landgoederen kampen
met problemen. De kleinschalig-

Vervolg op de volgende pagina

Het WCL-
gebied

Het WCL-gebied De Graafschap

omvat de gemeenten Gorssel,

Lochem, Ruurlo, Hengelo,

Vorden en het landelijk gebied

van Warnsveld en Zutphen

(ten oosten van de IJssel).

Daar waar de grens van WCL

De Graafschap een landgoed

doorkruist, zal bij de uitvoering

van projecten het hele landgoed

worden meegenomen.

Het gebied kent een kleinschalig
verkavelingspatroon waarin

bossen en landbouwpercelen
elkaar veelvuldig afwisselen.
De aanwezigheid van ongeveer
60 landgoederen geeft De Graaf-
schap een bijzonder karakter.

Ook wat de natuur en waterhuis-
houding betreft is De Graaf-
schap een samenhangend gebied.
Water in het gebied wordt af-
gevoerd door de Berkel/Slinge,
de Baakse Beek/Veengoot, de
Oosterwijkse Vloed, de Eefse
Beek en de Dortherbeek.

De Graafschap telt 2000 land-
bouwbedrijven. De nadruk ligt
duidelijk op de melkveehoude-
rij. De gemiddelde bedrijfs-
. omvang komt overeen met het

gemiddelde van Gelderland,
maar ligt onder het gemiddelde
van Nederland.
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project

Kunstmest is duur,
zeker als op de ene
plaats teveel en op

een andere plaats te
weinig valt. Een

strooiertest geeft
een eerlijk beeld van

het verdeelpatroon
van uw strooier, en
van de aansluiting

van banen

Afstellen
kunstmeststrooier

K unstmestkorrels werken alleen
voor de boer als ze in de juiste

dosering op de juiste plaats
terecht komen. Dat lukt alleen
met een goed afgestelde kunst-
meststrooier. Een juiste afttel-
ling is niet met het oog te con-
troleren. Daarom organiseert
WCL De Graafschap voorlich-
tingsbijeenkomsten en strooier-
testen. Deelnemers krijgen een
tegemoetkoming in de afstelkos-
ten van hun kunstmeststrooiers.

Vervolg van vorige pagina

heid, de geringe afstand tussen vee-
stallen en bos en de verwevenheid
van natuur en landbouwpercelen,
leiden tot botsende belangen. De
eigenaar heeft weinig mogelijk-
heden om de ene tak van zijn land-
goed te versterken zonder de andere
te hinderen.

Hulp van WCL
Landbouw en natuur zijn in De
Graafschap altijd dicht bij elkaar te
vinden. Dat knelt. Zeker in deze
tijd met een groot aantal overheids-
regels die natuur en milieu moeten
beschermen.
Toch moeten ook in De Graaf-
schap boeren en landgoedeigenaren
een inkomen kunnen verdienen.
Zonder dat, zou het gebied verpau-
peren.
Het WCL kent de knelpunten, en
kent ook de weg naar de ministeries
van VROM en LNV. Daar is geld
beschikbaar voor goede ideeën die
leiden tot een leefbaarder platte-
land. WCL De Graafschap
probeert beiden te koppelen.
Goede plannen worden beloond
met subsidie. Die kans is de moeite
waard. •

On t werp-Ge b i erf s perspectief

Klaar voor
inspraak

Prachtig werk natuurlijk, om zo'n kwetsbaar gebied te beschermen

en te ontwikkelen. Maar^P is er eigenlijk mis, wat willen we

bereiken, op welke manier, en wanneer moet het klaar zijn?

De stuurgroep stelde de antwoorden vast, en schreef ze op in

het ontwerp-Cebiedsperspa^kff. Dit plan is nu klaar om te worden

besproken door alle belanghebbenden.

Ook uw mening is van belang.

E en stukje geschiedenis. In 1994
schreef de Rijksoverheid in het

Structuurschema Groene Ruimte
dat elf gebieden in ons land
benoemd werden tot Waardevol
Cultuur Landschap, kortweg WCL.
Provincies kregen de opdracht om
samen met inwoners en organisaties
een toekomstplan voor die WCL-
gebieden op te stellen. Het Rijk
zou meebetalen aan de uitvoering
van goedgekeurde plannen.

Vijf bouwstenen
Voor WCL De Graafschap ging de
planvorming in 1995 van start met
de oprichting van de stuurgroep.
Naast de provincie en de gemeen-
ten zijn hierin ook organisaties
vertegenwoordigd op het gebied
van landbouw, natuur, recreatie,
cultuurhistorie en landgoederen.
De vijf groepen kregen een belang-
rijke inbreng doordat ze de bedrei-
gingen en ontwikkelingskansen
voor de eigen sector in een nota
moesten verwoorden. Deze vijf
'sectorale visies' zijn de bouwstenen
voor het ontwerp-Gebiedsperspec-
tief.

Eén alles omvattend plan
De afzonderlijke visies vertonen
veel raakvlakken. Problemen in de
natuur staan niet los van knelpun-
ten in de landbouw. Ook landgoe-
deren, cultuurhistorie en recreatie

hebben alles met elkaar te maken.
Juist omdat er zoveel raakvlakken
zijn, werden de sectorverkenningen
omgevormd tot één geïntegreerd
plan: het ontwerp-Gebiedsperspec-
tief.
Behalve de visie van de vijf sectoren
beschrijft het ontwerp-Gebieds-

perspectief ook de begrenzing van
het gebied. Het gehele plan past
binnen het provinciale streekplan
en het houdt rekening met gemeen-
telijke bestemmingsplannen.

Bedreigingen
Er zijn nogal wat bedreigingen voor
het gebied. Zo verwacht men in de
landbouwsector dat 46 procent van
de bedrijven zal verdwijnen wegens
te geringe omvang en een onvol-
waardig inkomen. Plaatselijk is ook
sprake van een versnipperde ver-
kaveling. De natuur is vooral
kwetsbaar doordat de aanwezige
zandgronden slechts in geringe
mate stikstof (uit dierlijke mest,
kunstmest of uit de lucht) kan vast-
houden. De stikstofdepositie is in
het hele gebied hoog.
Ook de lage grondwaterstand heeft
een negatieve invloed op flora en
fauna en op opbrengsten in de
landbouw, alhoewel deze sector het
tekort deels kan opvangen met
beregening.
Het oppervlaktewater wordt plaat-
selijk te zwaar belast met fosfaat,
stikstof, chloride en zware metalen.
Daarnaast zijn waterbodems soms
ernstig verontreinigd.

Kansen
Tegenover de bedreigingen in De
Graafschap staat een groot aantal
kansen. Het ontwerp-Gebiedsper-
spectief geeft voorbeelden:
• De Relatienota biedt grondeige-

naren kans om een meer natuur-
gericht beheer toe te passen in ruil
voor een beheersvergoeding;

• Boeren kiuflto individueel, of in
de vorm va^roilieu-coöperaties,
meehelpen bij aanleg en onder-
houd van de natuur;

• Een soepeler handelswijze van
gemeenteruHb betrekking tot
vrijkomenoKgiarische gebouwen
maakt het voor boeren gemakke-
lijker om hun bedrijf te beëindi-
gen;

• Een produktiemiddelenfonds kan
de overdracht van produktie-
rechten (mest, ammoniak, melk)
van wijkers naar blijvers vereen-
voudigen;

• Kavelruil biedt kans op snelle
verbetering van de verkavelings-
situatie. Zowel landbouw als
natuur kunnen er baat bij hebben;

• Kennis over waterbesparing en
milieuvriendelijke landbouw-
methoden leidt tot een duurzamer
landbouw;

• De waterkwaliteit in beken kan
omhoog door het stopzetten van
riooloverstorten en verspreide
lozingen;

• Met een beperkte oppervlakte
extra grond kunnen ecologische
verbindingszones worden aan-
gelegd en versterkt;

• Met extra geld is gebrekkig onder-
houd aan landgoedelementen
(tuinen, luiken, putten, bruggen)
te verhelpen;

• De Graafschap ligt gunstig voor
bezoek van recreanten en heeft
veel bezienswaardigheden. Betere
onderlinge verbindingen en mi-
lieuvriendelijk vervoer versterken
die recreatieve waarde. Voor-
waarde is dat de natuur er geen
schade van ondervindt.

Knelpunten
De opsomming hiervoor wekt
misschien de indruk dat ieder
probleem met geld en goede wil
verholpen kan worden. Zo gemak-
kelijk is het niet. Soms verergert de
oplossing voor het ene probleem
juist een ander probleem. Een
voorbeeld. De gemiddelde grootte
van rundveebedrijven in het gebied
kan beter. Schaalvergroting staat
echter op gespannen voet met de
bescherming van het kleinschalige
landschap.

Hoe verder:
het jaarprogramma
Alle inwoners en organisaties in het
gebied kunnen projecten indienen
bij de stuurgroep. Aan de hand van
de meest kansrijke suggesties stelt
de stuurgroep jaarlijks een jaarpro-
gramma vast. Projecten die hierin
worden voorgesteld passen bij de
uitgangspunten van het Gebieds-
perspectief. De stuurgroep dient
het jaarprogramma in voor sub-
sidiëring bij verschillende organisa-
ties, waaronder Rijk en provincie.
Inmiddels is het jaarprogramma
voor 1997 afgerond. Het telt ruim
dertig projecten waarvoor subsidie
wordt aangevraagd. Enkele projec-
ten worden elders in deze krant
kort beschreven.

Subsidie moedigt
milieu-investeringen aan

M ilieuvriendelijker boeren vraagt
om extra kennis, maar ook om

nieuwe systemen, apparaten of
werktuigen. WCL De Graafschap
moedigt boeren aan om milieu-
vriendelijker te werken. Voor
1997 wordt daarom een bedrag
van ƒ 350.000,- uitgetrokken om
boeren te helpen bij de aanschaf
van ondermeer de volgende werk-
tuigen en systemen:
• werktuigen voor mechanische

onkruidbestrijding
• hergebruik van spoelwater in de

melkstal
• teelt van krachtvoervervangende

gewassen
• mineralen besparende voedersys-

temen
• weeg- en doseerapparatuur
Boeren kunnen - afhankelijk van
het milieu-rendement een eenma-

lige bijdrage ontvangen tot 35 pro-
cent van de kosten of de aanschaf-
waarde, met een maximum van
ƒ 10.000,- per investering.

Oproep: Overweegt u om in een
milieuvriendelijk systeem of werk-
tuig te investeren? Neem dan con-
tact op met het projectburo van
WCL De Graafschap. Tel 0314-
625 000. Vraag naar Paul Seesing.

Spoelwater afkomstig van het
reinigen van de melkinstallatie is

geschikt om opnieuw te gebruiken
voor het schoonmaken van de
melkstal. WCL De Graafschap

verstrekt subsidie op de
benodigde investering en de boer

heeft profijt door daling van het
waterverbruik
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O n t werp-Gebied spers peet lef

Vijf voorlichtings-
avonden

In januari organiseert de stuurgroep vijf voorlichtingsavonden

over het ontwerp-Gebiedsperspectief. Belangstellenden krijgen

daar een toelichting op het plan. Ze kunnen vragen stellen en

aanvullende suggesties leveren. Ook u bent van harte welkom.

De 5 voorlichtings-
avonden zijn:

•Lochem: dinsdag 7 januari '97,
20.00 uur, Hotel De Pepermolen,
Noorderwal 40, Lochem

•Warnsveld: donderdag
9 januari '97, 20.00 uur, Kegel-
en Zalencentrum Boggelaar,
Vordenseweg 32, Warnsveld

•Hengelo: dinsdag 14 januari
'97, 20.00 uur, Hotel Leemreis,
Spalstraat 40, Hengelo

•Ruurlo: dinsdag 21 januari '97,
20.00 uur, Restaurant De Luifel,
Dorpsstraat 11, Ruurlo

•Gorssel: donderdag 23 januari
'97, 20.00 uur Hotel De Roskam,
Hoofdstraat 26, Gorssel

De vijf voorlichtingsavonden heb-
ben allemaal hetzelfde programma.
Na opening door de voorzitter van
de stuurgroep, Mw. Van Duijn,
geeft de stuurgroep een toelichting
op het doel en de inhoud van het
ontwerp-Gebiedsperspectief. Ver-
volgens krijgt u gelegenhei4 om op
het plan te reageren. Doet u dat lie-
ver schriftelijk, stuur uw reaktie
dan uiterlijk vrijdag 7 februari naar:
Gedeputeerde Staten van
Gelderland, Dienst REW/LG,
M w. A. van Reeuwijk,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Plan vooraf inzien
Natuurlijk kunt u het ontwerp-
Gebiedsperspectief vooraf rustig
inzien. Dat kan op verschillende
manieren. In de gemeentehuizen
van Gorssel, Lochem, Ruurlo,
Hengelo, Vorden, Warnsveld en
Zutphen ligt het ontwerp-Gebieds-
perspectief tot 8 februari ter inzage.
Dat geldt ook voor het Provincie-
huis in Arnhem. Wilt u het plan
thuis bekijken, vraag dan een exem-
plaar aan bij de Provincie Gelder-
land, afdeling Landelijk Gebied,
Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem.
Aanvragen kan ook per telefoon:
026-359 95 61

Vragen over de Inhoud
Heeft u vragen over het ontwerp-
Gebiedsperspectief, en kunt u die
niet tijdens een voorlichtingsavond
stellen, neem dan contact op met
de secretaris van de stuurgroep,
Mw. A. van Reeuwijk,
telefoon 026-359 95 61

»

Belanghebbende
organisaties
Het ontwerp-Gebiedsperspectief is
ook voorgelegd aan een aantal orga-
nisaties die nauw zijn betrokken bij
de plannen voor WCL De Graaf-
schap. Deze organisaties is verzocht
om schriftelijk op het ontwerp-
Gebiedsperspectief te reageren.

De plannen gaan
over uw omgeving

Zorg dus dat u
er bij bent...

In bijgaand kader leest u om welke
organisaties het gaat.

Behandeling commentaar
De reakties van inwoners en van
belanghebbende organisaties wor-
den gebundeld in een commentaar-
nota, en vervolgens kritisch beke-
ken door de stuurgroep. Zonodig
stelt men het ontwerp-Gebieds-
perspectief op bepaalde punten bij.
In een volgende stap wordt het
bijgestelde plan ter goedkeuring
voorgelegd aan Gedeputeerde
Staten van Gelderland. Als ook de
minister van LNV met het plan
akkoord is, kan met de uitvoering
worden begonnen.

Welke organisaties
werken actief mee aan
WCL De Graafschap?

De volgende organisaties zijn
nauw betrokken bij de plannen
voor WCL De Graafschap:
• de colleges van burgemeesters

en wethouders van de zeven
gemeenten

• Gewestelijke Land- en Tuin-
bouworganisatie (GLTO)

• Gelders Agrarisch Vrouwen-
overleg (GAVO)

• Gelders Agrarisch Jongeren
Kontakt (GAJK)

• Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten

• Stichting Het Geldersen
Landschap

•Staatsbosbeheer
• Werkgroep Particuliere (NSW)

Landgoederen
• Waterschap Rijn en IJssel
• Waterleiding Maatschappij

Oostelijk Gelderland (WOG)
• Gelderse Milieufederatie
• Recreatieschap Achterhoek-

Liemers
• Streek VW Achterhoek
• Kamer van Koophandel

Noord-Veluwe en Achterhoek
•ANWB
• Recron
• Inspectie Ruimtelijke Orde-

ning
• Inspectie Milieu

De G r a a f s c h a p

IVIw. E.J. van Duijn:

'Zoeken naar
wat ons bindt'

'Laten we zoeken naar wat ons bindt, en niet naar wat ons scheidt.'

zegt Mw. E.J. van Duijn, voorzitter van de Stuurgroep WCL De

Graafschap. 'Juist als landbouw, natuur en recreatie samenwerken,

kunnen we de extra mogelijkheden voor dit gebied benutten.

Daar profiteert uiteindelijk iedereen binnen De Graafschap van.'

project

NatuurvrienBelijke
oever voor
Veengoot

I n de jaren zeventig^^d in het
stroomgebied van J(paakse

Beek de Veengoot gegraven. Dit
gebeurde om de ontwatering van
landbouwgronden te verbeteren.
De grond die bij het graven vrij
kwam werd gebruikt voor de
aanleg van nieuwe, strakke oevers.
De kansen voor natuurontwikke-
ling zijn hier beperkt.

Een van de WCL-projecten richt
zich op het verbreden en minder
diep maken van de oever over een
lengte van 300 meter.
Hierdoor ontstaat een oever-
profiel met verschillende niveaus.
De variatie van droge en minder
droge gronden die we hierdoor
krijgen biedt naar verwachting
nieuwe mogelijkheden voor
planten, reptielen en amfibieën.
Het gaat hier om een proef die als
voorbeeld dient voor het her-
inrichten van oevers op andere
plaatsen langs de Veengoot.

Bij de foto's:
Al eerder werd elders - langs

de Schipbeek - een proef
aangelegd om na te gaan welke

oevervormen de beste natuur-
ontwikkelingsmogelijkheden

bieden, passend bij de
Schipbeek

M isschien is het juist haar
Zeeuwse herkomst, waardoor

het bijzondere van De Graafschap
haar zo opvalt. 'Ik vind het een
prachtig gebied waar natuur, land-
goederen, en boerderijen intens
met elkaar zijn verweven. Er is veel
te beleven. Er is veel cultuurhisto-
rie, verstopt in de plooien van het
coulissenlandschap. Boeren en
landgoedeigenaren zorgden ervoor
dat dit gebied werd wat het nu is.
Ze bewaken het nog steeds.
Ondanks tegenwerkingen op het
gebied van regelgeving rond natuur
en milieu blijft hun liefde voor de
omgeving bestaan. Daar heb ik
bewondering voor. Daarom vind ik
dat dit gebied zijn bijzondere
WCL-positie waard is.

Maar we zien we dat er meer ont-
wikkelingen zijn die hun stempel
op het gebied drukken. Denk aan
schaalvergroting in de landbouw,
toenemende behoefte aan recreatie-
voorzieningen, de lage grondwater-
stand en de moeilijke positie van
landgoedeigenaren. Tezamen
vormen die ontwikkelingen een
bedreiging voor het gebied.
Daarom is het nodig dat er één
centrale organisatie is die de
ontwikkelingen inventariseert en
probeert bij te sturen. Die organi-
satie is er nu: de Stuurgroep WCL
De Graafschap.
Weer een club met een wijzend
vingertje? zult u misschien denken.
Nee, we willen niet van bovenaf ge-
bieden of verbieden. We willen
juist stimuleren dat plannen en
ideeën van de bevolking worden
uitgevoerd. Daarbij moeten we uit-
gaan van reële kansen op succes. Ik
roep iedereen dan ook van harte op
tot actieve medewerking. Het gaat
om uw gebied.'



WC L
De G r a a f s c h a p

project

De stuurgroep van WC L De

Graafschap kent de volg e nde
leden en adviseurs:

Voorzitter
Mw. E.j. van Duijn

Ambtelijk secretaris/
projectleider

Mw. A. van Reeuwijk

Vertegen woord in g gemeenten

Dhr. H.W. Rijkenbarg

Mw. M, Aartsen

Natuurmonumenten
Dhr. H. Rampen

Particuliere NSW landgoederen
Dhr, A.£. Gelderman

Waterschap Rijn en IJssel

Dhr. H.W, ter Meulen

Gelderse Milieufederatie

Dhr. W. Korteweg

VW, ANWB, Recron, KvK

Dhr. H.G.J.M. Wubbels

Recreatieschap
Ach terhoek* Liemers
Dhr. H. Kapenga

Landbouworganisaties *)
Mw. G Hakvctort-WoKerink

(GAVO)

Dhr. Br lichtenberg (GAJK)

Dhr. R.G. Mennink (CITO)
Dhr. G.H. Dinkelman (GLTO)

Dhr. G.J. Neerlaar (Landbouw

Federatie Ruurlo)
Mw. E. Daalwïjk-Nijen Es (GLTO)

Dhr. F. Schippers (GLTO)

*) Van deze zeven vertegenwoor-

digers van landbouworganisaties is

een wisselend viertal lid van de

stuurgroep

Tevens kent WCL De Graaf-
schap vier begeleidings-
commissies:
• Landbouw en milieu

• Natuur, bos, landschap en land-
goederen

• Recreatie, toerisme, cultuurhis-

torie, archeologie en
aardkundige waarden

• Water en verdroging

De voorzitters van deze bege-
leidingsgroepen hebben tevens
zitting inde stuu rgroep.

Schoffelen, aangevuld
met een rijenbespuiting,

vraagt minder chemische
middelen dan een

volvelds bespuiting.
Het vergt echter extra
arbeidsuren, kennis en

speciale werktuigen.
WCL De Graafschap

stimuleert maistelers en
loon werker s om die

milieu-investering toch
te doen

Geïntegreerde onkruidbestrijding in mals

H et project 'geïntegreerde
onkruidbestrijding in mais' dat

vorig jaar in Vorden, Warnsveld
en voor pachters van Hackfort
werd georganiseerd, krijgt een
vervolg. Doel is om het gebruik
van chemische middelen met 50
procent te reduceren ten opzichte
van de periode 1984-1988.

Boeren bestrijden onkruid in hun
maisland doorgaans met chemi-
sche middelen. Ze spuiten vol-
velds. Dat wil zeggen dat elke
vierkante meter wordt bespoten.
Steeds meer boeren gaan ertoe
over om die bespuiting alleen nog
te richten op onkruiden die in de

project

Bevordering
Agri-toerisme

De Wet Openlucht Recreatie
geeft gemeenten de gele

om kleinschalig kamperen in het
buitengebied toe te staan. Een
boerderij camp ing kan extra in-
komen opleveren voor de boer.
Datzelfde geldt voor nekkers-
hutten, een pension of andere
verblijfsmogelijkheden. Recrean-
ten helpen door hun komst mee
aan het leefbaar houden van het
platteland.
Boeren met belangstelling voor
het opzetten van een recreatieve
tak op hun bedrijf, kunnen voor
advies en voor subsidie terecht bij
het projectburo van WCL De
Graafschap. Voor advies en inves-
teringen wordt een subsidie van
30 procent, met een maximum
van ƒ 30.000,- per bedrijf voor-
gesteld. Deze subsidie geldt niet
voor de aankoop van grond of
gebouwen.

Hoe kies ik als ondernemer de
juiste toekomst voor mijn

bedrijf? Moet ik uitbreiden, een
andere tak erbij nemen, zo door-
gaan, of afbouwen? Met die vraag
heeft elke boer en boerin te ma-
ken. Het project Toekomstgericht
Ondernemen helpt hen bij het
inventariseren van alle belemme-
ringen en kansen, het vaststellen
van ondernemersdoelstellingen en
het onderzoeken van ontwikke-
lingsmogelijkheden.

In het project zet de ondernemer
samen met SEV of DLV bakens
uit voor de toekomst. Ook bij de
uitvoering van bijvoorbeeld een
Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP)
of bij extra scholing kunt u in
aanmerking komen voor gesub-
sidieerde begeleiding.

roe; Heeft u belangstelling
voor deelname, meldt u zich dan
aan bij het projectburo (zie
colofon)

rij staan. Onkruid tussen de rijen,
doden ze mechanisch, met een
schoffelmachine.
Ook voor het onkruidvrij maken
van het maisland vóór het zaaien
gebruikt de boer steeds vaker een
onkruideg. Zo bundelen ze de
chemische en mechanische
onkruidbestrijding in één nieuw
'geïntegreerd' systeem.
Voordeel van geïntegreerde on-
kruidbestrijding is dat er minder
gevaarlijke stoffen in het grond-
water terecht komen. Ook de
schade aan water- en bodemleven
loopt terug.
Nadeel is dat er meer controle op
het gewas en meer kennis voor

Oproep: Voelt u iets voor het
opzetten van een recreatieve tak op
uw bedrijf, neem dan contact op
met het projectburo in Zelhem,
tel 0314-625 000

Waar vindt u het
projectburo van

WCL De Graafschap?

H et projectburo van WCL De
Graafschap vormt een onderdeel

van het Servicecentrum Plattelands-
ontwikkeling Achterhoek (S.P.A.)
in Zelhem. U vindt het S.P.A. op

het industrieterrein in het kantoor
van de GLTO, in de zuidoosthoek

van Zelhem. Bijgaand kaartje toont
de verschillende toegangsroutes.

nodig is. Het vergt extra tijd en
speciale machines
WCL De Graafschap en DLV
Rundveehouderij stimuleren boe-
ren en loonwerkers om ondanks
de hogere kosten geïntegreerde
bestrijding toe te passen. Deel-
nemende boeren en loonwerkers
kunnen gebruik maken van
groepsvoorlichting, evenals van
individuele begeleiding. De extra
kosten van geïntegreerde onkruid-
bestrijding worden vergoed tot
maximaal ƒ 300 per hectare. De
minimale oppervlakte bedraagt 3
hectare. Voor meer informatie
kunt u terecht bij WCL De
Graafschap.

Kleinschalige
recreatie past in het
gebied van WCL De
Graafschap. Belang-
rijke voorwaarde is,
dat zo'n tak ook bij
de instelling en gast-
vrijheid van het
boerengezin past.

Colofon

Nummer 1
December 1996

Tekst:
jos van Ommeren / projectburo

WCL De Graafschap

Lay-out:
Ineke Oerlemans

Fotografie:
DLV, Gemeente Lochem,

Waterschap Rijn en Ijssel

Kaartjes:
jos Diender

Deze Informatiekrant van

WCL De Graafschap wordt viermaal

per jaar gratis, huis-aan-huis in het

WCL-gebied verspreid.

Heeft u geen exemplaar ontvangen

(bijvoorbeeld doordat een sticker

op uw brievenbus duidelijk maakt

dat u geen gratis materiaal wenst),

dan kunt u een exemplaar opvragen

bij het projectburo van WCL De

Graafschap.

Pro|ectburo

WCL De Graafschap
Het projectburo van WCL De

Graafschap maakt deel uit van het
Servicecentrum Plattelands-

ontwikkeling Achterhoek (S.P.A.):

Servicecentrum Plattelands-
ontwikkeling Achterhoek
Paul Seesing
Ambachtsweg 9,
7021 BT Zelhem.
tel 0314-625000
fax 0314-623521

Secretariaat WCL-stuurgroep
Het secretariaat van de stuurgroep

is niet in Zelhem gevestigd, maar in

Arnhem:

Secretariaat stuurgroep
WCL De Graafschap
Mw. A. van Reeuwijk

Provincie Gelderland

Afd. Landelijk Gebied

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

tel
fax

026-359 95 61
026-359 94 80

HENGELO
ZUTPHEN
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è
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500 mtr.
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oh Ook dat is Albert Heijn
met af die „om van te watertanden" delicatessen

ZALMMOTEN 100 gram 1,99
CHABLIS SANCERRE-POUILLY FUME u mag kiezen fles _ 9,95

TIRAMISÜ SOOgram 6,95

HOLLANDSE GEITENKAAS i KHO 9,90

GEVULDE BRIE diverse soorten, 100 gram

CARPACCIO gekruide biefstuk, 100 gram

GEROOKTE PALINGFILET 100 gram

3,99
6,95

LUXE KERSTSTOL extra amandolspijs, 1 kilo .

OLA VIENNETTA diverse smaken, .0.6 ltr_ _ 3,99

MAGERE RUNDERROLLADE soogram _ 9,45

ch Hengelo (Gld.) Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
wenst u prettige voorbereidingen voor de Kerstdis.

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

Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52

Wij gaar*1996
daverend uit!

Zaterdag 21 december, 20.00 uur

lingerieshow +
badmode 1997
voor mannen en vrouwen

24 december vanaf 17.0O uur gesloten

1e Kerstdag gesloten

2e Kerstdag vanaf 15.00 uur geopend

28 december back to the fikkie's

3O december

eindejaarsbal
m.m.v. Gebroeders Nus
consumpties 3 halen 2 betalen

Oudejaarsdag

potbiljarten
tot 18.00 uur

1 januari gesloten

Onze slijterij is omgetoverd
tot een waar geschenkenparadijs.
Geschenkpakketten vanaf 7,95

Betaling abonnementsgeld
vanaf woensdag 18 december 1996
tot 10 januari 1997
Bij Weevers kunt u alle kanten op

Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 10 januari 1997 t

Betalen
vóór 10

giro
ri 1997 (xi ontvangt geen acceptgirokaart) f39,-

Betaalt u nó 10 januari, dan komen er in beide bovengenoemde mogelijkheden
f S,- administratie^ en incassokosten bij.

3. Machtigen.
Wilt u d r k e r i j Weevers machtigen, dan kunt u Overgaan tot het uitschrijven van

tigmg om het abonnementsgeld af te schrijven van uw bank- of
. Machtigingen die vorig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw

verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld voor 1997 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 39,-inclusief 6% BTW
als u vóór 10 januari 1997 betaalt.

Betaalt u na 10 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,- administratiekosten
in rekening.

U VERDIENT DUS F 5r
als u VÖÓF 10 januari betaalt!
Bank; Rabobank nr. 36.64.02.374; ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1.20.58,6?
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden WVfel lax ms WW^M •

UKUIiliticU
Onze kantooruren zijn: van maandag l/m vrijdag
8,00-1230 uur en 73.00-17,00 vvr; zaterdags gesloten VORDEN K TEL 0978 661010, FAX 5*1086. MS 66*040

NIEUWST AO 30 - 728* AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

Ondergetekende machtigt Drukkerij Weevers om het abonnementsgeld voor
Contact jaarlijks af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening met het
nummer:

Naam: ; :..,

Adres:. . ' . . , . • . . . , „ , • - , . , - . ' . - ; - , . . • . . , ; , . . . . , : , , , . , . . , . , . . . : . . . . .

Woonplaats: „________, : • : '

Handtekening'. ._ \ ' ; • . . • ' ' ,,,; , _ _ : :

machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari '97 bij Drukkerij
Weevers, postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.
Machtigingen welke vorig j aar zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt
te worden.

^̂ ü .̂



VTP huldigt Hanneke Mulderije

De 160 leden tellende gymnastiek-
vereniging "Sparta" uit Vorden
geeft zo eens in het anderhalfjaar
een uitvoering. De laatste dateerde
uit 1995. Daarom vond het bestuur
tijd voor een nieuwe kennismaking
met het publiek. Het werd een spe-
ciale uitvoering waaraan alle gele-
dingen van de vereniging meede-
den. Zelfs de damesrekreanten-
groep die normaliter niet zo snel
voor een publiekelijk optreden is te
porren. Dit keer wel en met veel suc-
ces.

De uitvoering stond geheel in het te-
ken van de naderende Kerst. De zaal in
sporthal 't Jebbink was in een fraaie
kerstsfeer omgetoverd. Versierde bo-
men met prachtige lichteffekten van
"R en D Sound" die bovendien de uit-
voeringen muzikaal ondersteunde. Het
talrijke publiek (ongeveer 200 ouders,
broertjes, zusjes, bijna komplete fami-
lies) verloren al direkt hun hart aan de
aller kleinsten, jongens en meisjes van
4 en 5 jaar. Voor hen was een prachtig
berglandschap gecreëerd met de lange
mat, een ijsbaan. Getooid met ijsmuts-

jes dartelden en dolden de kleintjes
onder leiding van Gerrie Kappert dat
het een lust was om te zien.

Later op de avond trad Gerrie Kappert
nogmaals in de schijnwerpers. Dit keer
met de groepen in de leeftijd 6 en 7
jaar, waarbij kerstfiguren centraal
stonden. Wendy van de Brink heeft de
jazzaerobicgroep in de leetijd 8 t/m 16
jaar onder haar hoede. Ook hier een
prachtig optreden met onder meer een
schitterende "Kong Fu Fighting" dans.
Weliswaar geen link richting kerst,
maar zeer goed uitgevoerd. Mirjam
Gerritsen is de leidster van de groepen
8/9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Hun optre-
dens hadden te maken met de kerst-
ster. De dames in de leeftijd 16 jaar en
ouder vermaakten het publiek met
fraai uitgevoerde aerobic oefeningen.
Deze groep staat onder leiding van
Wilma Koers. De gememoreerde dames
rekreanten eveneens onder leiding van
Gerrie Kappert deden een oefening
met kerstslingers. Net als bij de overige
optredens een gul applaus van een
dankbaar publiek dat tot 1998 moet
wachten op een volgende uitvoering.

Pannenkoekenrit
De Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde zon-
dag een Pannekoekenrit over een leng-
te van 46 kilometer. De rit was uitgezet
door Bert Regelink en Jan Luiten en
voerde de deelnemers door de omge-
ving van Vorden. Het aantal deelne-

mers bedroeg 34. Onderweg moesten
er enkele puzzels opgelost worden. De
start was bij de "Vordense Pan" waar
zich de deelnemers na afloop de pan-
nekoeken goed lieten smaken.
Bert Regelink maakte daarbij de vol-
gende winnaars bekend: A-Klasse G. te
Veldhuis, Halle 13 strafpunten; 2 W.D.
Wisselink, Ruurlo 17; 3 G. Reugebrink,
Enschede 62. C-Klasse: l M. Maalde

Op de bestuursvergadering Van Vordens Tennis Park was de 12-jarige Hanneke Mulderije vo-
rige week donderdag een bijzondere gast. Zij werd tijdens deze avond door het bestuur gefe-
liciteerd met haar behaalde Gelders Kampioenschap. Hanneke won op 8 december het
Masters Toernooi van de KNLTB in Ede. Voor dat tennistoernooi werden de beste acht spelers
van Gelderland uitgenodigd. Hanneke Mulderije speelde in de Dl categorie de sterren van
de hemel en won haar drie partijen met glans. Voorzitter Han Pelgrum van Vordens Tennis
Park spak vol trots over dit behaalde kampioenschap en bood namens de vereniging VTP ten-
niskleding aan. Hanneke Mulderije was zeer verrast en toonde haar gekregen certificaat.
VTP-Iid Alexander Molendijk was eveneens voor het Masters Toernooi uitgenodigd vanwege
zijn goede prestaties het afgelopen seizoen. Helaas verloor hij in de eerste ronde. Ook hij
werd vanwege deze prestatie in het zonnetje gezet.

rink, Toldijk 76 strafpunten; 2 G. ten
Veldhuizen, Vorden 112; 3 V. Suselbeek,
Aalten 134. De aanmoedigingsprijs
ging naar J. Wuestenenk uit Zelhem.
De eerstvolgende orientatierit vindt
plaats op zondag 26 januari 1997. Een rubriek

met nieuws over de Vordense bibliotheek

Herplanting nieuwe e$ in centrum Vonjpn Is lezen uit?

Wethouder Mulderije verrichte vorige week donderdagochtend samen met mevrouw Ambagtsheer van Bomenbelang Vorden de herplanting
van de nieuwe eik in het centrum van het dorp. De boom is op de plek komen te staan waar vorig jaar nog een monumentale eik stond. Deze
eik werd in december 1995 geveld door de gemeente Vorden nadat een onderzoek pan de Bomenbank uitwees dat deze boom ziek was. Niet
iedereen was het daar mee eens. Een aantal verontruste inwoners probeerde via de rechtbank te voorkomen dat de boom met spoed werd ge-
veld. Ze vonden de haast die de gemeente Vorden had nergens voor nodig. De gemeente trok uiteindelijk aan het langste eind en ging over
tot het vellen van de eik. Wethouder Mulderije beloofde echter wel dat in het centrum van het dtirp een nieuwe boom zou worden geplant.
Aangezien eerder dit jaar de werkgroep Bomenbelang Vorden werd opgericht, leek het haar een goed idee om de herplanting te verrichten
samen met een vertegenwoordiger van deze belangenvereniging.

Laten we er maar geen doekjes om win-
den: boeken schijnen hun beste jaren
te hebben gehad. In vijfjaar daalde de
tijd die Nederlanders gemiddeld aan
lezen besteden. Onderzoek van het
Sociaal en Cultureel Planbureau wijst
het uit: vanaf 1990, dus in vijfjaar, is
de gemiddelde (boeken)leestijd per
week afgenomen van 2.3 uur tot 1.8
uur. Tenminste bij de hoger opgelei-
den. Mensen met een mavo-, ulo- of Ibo-
opleiding bleven evenveel boeken Ie
zen. Jongeren lezen steeds minder:
sinds 1990 is de tijd die ze aan boeken
besteden meer dan gehalveerd: de lees-
tijd per week daalde van l uur en 36
minuten naar 42 minuten.
Dat zijn cijfers die je aan het denken
zetten, vooral omdat niet alleen boe
ken maar alle culturele onderwerpen
door die neergang worden getroffen.
Ook voor toneel, pop- en klassieke con-
certen en musea daalt de belangstel-
ling ondanks het feit dat de mens
steeds over meer vrije tijd kan beschik-
ken.
Al die cijfers zouden je somber kunnen
stemmen over de toekomst van het
boek. En in dat geheel wordt natuurlijk
direct als grote boosdoener de televisie
genoemd. Toch is het de vraag of die
ontwikkeling zo rampzalig is. 'Kijken
naar een soap-serie' - zei laatst iemand
-' komt voor een deel in de plaats van
het lezen van een deeltje uit de
Bouquet-reeks. Het komt tegemoet aan
het verlangen van de mens om even uit
zijn of haar dagelijkse besognes te stap-
pen'.
Gelukkig zijn er nog velen die de voor-
keur geven aan het boek en dat zal al-
tijd wel zo blijven. Wie bijvoorbeeld de
uitleencijfers van de Vordense
Openbare Bibliotheek bekijkt, ontdekt
dat het record van enkele jaren gele
den -104.000 uitgeleende eenheden in
een jaar - wel iets is verminderd maar
met zo'n 98.000 in 1995 toch nog altijd
zeer respectabel is. Lezen is zeker nog
niet uit en het is niet onmogelijk dat
we, als we straks verzadigd zijn van het
TV-kijken, weer dankbaar grijpen naar
een mooi boek dat nog zoveel overlaat
aan onze fantasie. Boekanier



Oude-
jaars-
nacht
met Rock & Roll
het
nieuwe jaar in?

Dat doen wij met

The
Rackeeters

Vergeet voor de komende
feestdagen niet zo'n

overheerlijke
koude schotel

van 0.30 tot 04.00 uur.

Kaarten alleen
in voorverkoop f 10,-.

De voorverkoop is inmiddels
begonnen.

te bestellen welke met zorg
is bereid

Huzarensalade -750
per persoon

Russisi
per persoor

Zalmsalade
per persoon

V
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Dorpsstraat 34, Vorden, tel. (0575) 55 17 70

Tot ziens: Frank en Mirjam Meulenbroek

VOOR ZORGELOOS
ONDERHOUD GA JE
NAAR EEN VAKMAN

, _' '•.

Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit Die garantie krijgt u bij VVim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vriibdij-
vende offerte is snel gemaakt:
bel (0575Ï4623I9.

LENSELINK
S C H l L D E R S B E D R
Geltinkweg 9 Keijenborg

J F

Prettige feestdagen
en een voorspoedig 1997

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

•

•i

0. GEBRUIKTE AUTO'S •©-
maar dan van uw Opel-dealer

Ast ra 1.8 G Si
1/94 zwart

f 33.950,-

Renault Laguna
1.8 RT 10/94

f 29.950,-

Fiat Uno 45 Gie
3/91 rood

f 9.950,-

Vectra 2.0i CD
2/92

f 24.950,-

Vectra 1.6i G L
4/93 blauw

f 24.500,-

Ford Fiësta 1.1
Fun 5/93

f 15.950,-

Astra 1.6! G L
1/95 stuurbekrachtiging

f 27.950,-

Astra 1.8i GLS
2/93 Stationwagon

f 26.950,-

Omega 2.0i 16V GL
Stationwagon

f 44.500,-

Seat Ibiza 1.5 XL
6/92 grijs

f 12.950,-

Nissan 100 NX
5/94 blauw

f 26.95qfl|
^̂ ^

Omega 2.0i
2/90 grijs

f 18.500,-

* Corso 1.4 Eco
5/96 blauw

ff 21.950,-

Seat Ibiza 1.2 G LX
4/92 blauw

ff 13.250,-

Hyundai Exel
1.5 GS 1/95

ff 24.500,-

Kadett 1.6 G L
11/89 Sedan

ff 11.950,-

Astra 1.4SI GT
11/92 rood

ff 22.500,-

Astra 1.4i GLS
1/93 Sedan

f 23.950,-

Fiat Tempra 1.4
2/94 Station

f 19.950,-

Omega 2.0i
3/92 Station Diamond G L

ff 29.950,-

Vectra 1.6 i Frisco
8/92

f 22.500,-

Astra 1.4i GL
1/93 narcis-rood

ff 20.950,-

Peugeot 205
1.1 Accent 4/92

ff 14.500,-

Astra 1.7 Diesel
Young 6/94

f 25.500,-

Astra 1.6i Season
6/96 automaat

f 33.750,-

Astra 1.4 Young
1/94 blauw

ff 23.500,-

Astra 1.6 Si GT
3/92 rood

f 21.950,-

Vectra 1.6 G L
3/94 stuurbekrachtiging

f 28.500,-

Vectra 2.O GLS
11/91 50.000 km

f 21.950,-

Astra 1.6 GLS
5/94 grijs

ff 26.250,-

Astra 1.6 GLS
1/93 Stationwagon

ff 26.500,-

Ford Escort 1.4
4/90 Station

f 14.500,-

Vectra 2.01 GLS
4/92 automaat

f 23.500,-

Mazda 626 Coupé
3/89

f 12.950,-

Astra 1.4 GL
2/92 Mars-rood

f 16.950,-

Corsa 1.41 G L
5-deurs 1/92

f 16.750,-

Astra Vectra Tigra
1.6i Fresh 5-deurs 1.8i 16V G L 1.4i 16V Optie

1996 1996 1996

Corsa Astra Vectra
1.4i Fresh 5-deurs 1.6i Season 5-drs. 1.8 16V GL Young

1996 1996 1996

Opel-dealer
9-WISSELINK -0.

Zutphen, Vispoortplein 4, tel. (0575) 51 66 46
Na 18.00 uur tel. (0575) 45 12 28

Veehandelaar
Harrie, Lies + Mant red Waenink

wensen u allen

zeer goede
feestdagen en een
allerbest 1997

Hengeloseweg 20, Vorden
Telefoon 55 10 82

Wij wensen U
prettige feestdagen en

een kleurrijk 1997.

Schildersbedrijf
SEKT DEKKSEN
••MM^MMi * Ü l

Bert • Arnold - Gerrit - Hans - Johan

Hoge Es 5 - Hengelo Gld - tel. 0575-463109



SPORT-
N: EUWS

Knuffelhond voor Denise

V o e t b a l

Uitslagen W Vorden
Diepenheim BI - Vorden BI 0-12; VIOS
Beltrum 2 - Vorden 2 1-2; Vorden 4 -
Baakse Boys 3 2-4; SCS 2 -Vorden 5 8-3;
Vorden 6 - de Hoven 7 7-1.
Programma:Vorden Al DEO Al;
Vorden B2 - Sp. Eefde BI; Vorden Cl -
Colmschate C3; Vorden l - Zutphen 1;
Vorden 3 - Lochem 4; Dierense B. 5 -
Vorden 4; Vorden 5 - Zutphen 3.

Ratti pakt 3 punten
Afgelopen zondag kwam GSV op be-
zoek bij de Kranenburgers. Aangezien
de uitwedstrijd 5 weken terug nipt
werd verloren, had Ratti toch kans om
deze wedstrijd in winst om te zetten.
De wedstrijd begon gelijk goed voor
Ratti, ze verstoorden de opbouw van
GSV gelijk, zodat het middenveld van
Ratti de wedstrijd volledig onder con-
trole had. Na een fase waar zowel Ratti
als GSV een paar kansjes had gehad be-
gon Ratti de wedstrijd toch langzamer-
hand te domineren. Dit resulteerde in
de 25 minuut dan ook tot de openings-
treffer. Rob Oxenham ging goed door
op recht, en schoof de bal goed in de
korte hoek. GSV kwam hierna nog ge-
vaarlijk dicht bij de gelijkmaker, maar
ze wisten de goed keepende Robert Bos
niet te passeren.
Na rust zette GSV alles op alles, hier-
door ontstonden er soms hachelijke si-
tuaties voor het Ratti goal, maar de bal
ging er niet in. De ruimte die de Ratti
voorhoede nu kreeg werd goed benut
door Arjan Engel, hij wist in de 79 mi-
nuut de 2-0 op het scorebord te zetten.
De wedstrijd was nu gelopen, GSV leg-
de zich bij de nederlaag neer. Mirco
Jacovic maakte het karwei definitief af
door de 3-0 aan te tekenen. Deze wed-
strijd werd verdient gewonnen door de
ploeg uit Kranenburg. Hopelijk kun-
nen ze de stijgende lijn ook in 1997
vasthouden.

Uitslagen jeugd Ratti
Sp. Lochem B2 - Ratti BI 5-0.
Programma: Ratti BI - Winterswijk BI;
Ratti 5 - Labor 6.
Ratti 2 - Warnsveldse Boys 4; Ratti 3 -
Zutphania 6; Oeken l - Ratti l (dames).
Socii
Uitslagen: Socii A - Diepenheim A 4-2;
DO Socii 2 - Ericks 2 2-1; Socii 4 - Be
Quick 6 0-2; De Hoven 5 - Socii 5 4-2;
Bru 7 - Socii 6 3-0.
Programma: Baakse B - Socii; Socii 3 -
Baakse Boys 3; Dierense Boys 6 - Socii 4;
Socii 5 - K. Dochteren 4; Socii 6 - Pax 9.

Volleybal
Havoc - Dash-Sorbo
De dames van Dash-Sorbo moesten za-
terdag 14 december tegen Havoc uit
Haaksbergen spelen. Dash Sorbo heeft

met 3-0 verloren.
De eerste set begonnen de Dames van
Dash met een voorsprong maar toch
ging de set met 15-10 naar Havoc.
De tweede set ging in het begin gelijk
op. Havoc nam een voorsprong van 11-
5 maar de dames van Dash wisten te
rug te knokken. De eindstand was 15-
12.
De derde set ging weer gelijk op. Door
fouten aan de kant van Dash kon
Havoc een voorsprong opbouwen. De
Dames van Dash knokten weer keihard
terug maar konden de set net niet win-
nen. De stand was dan ook 15-13.
Zaterdag 11 januari 1997 speelt Dash-
Sorbo thuis tegen Arke/Pollux uit 01-
denzaal.
Uitslagen
Side Out 4 - Dash 4 dames 0-3;
Boemerang l - Dash l meisjes 0-3; SV
Voorwaarts 4 - Dash 3 heren 2-1; DVO l
- Dash 2 dames 0-3; Havoc - Dash-Sorbo
dames 3-0.
Programma: Epse l - Dash l recrean-
ten; Dash 3 - Dash 2 dames;
Wesepe l - Dash 2 recreanten; SVS 4 -
Dash 3 heren; Dash l - Devolco 2 meis-
jes; Dash l - Heeten l heren.
Dash 2 - DVO 2 heren; Dash 5 - Side Out
5 dames; Dash 6 - Overa 3 dames; Dash
7 - WSV 3 dames

Bridge
BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 11 december
1996
Groep A: 1. v. Alphen/Warnaar 55.8%;
Smit/Kloosterman; mv/hr. Polstra; 2. v.
Burk/Hendriks 54.0%; v.d. List/v.
Uffelen; 3. mv/hr. Scholten 51.8%.
Groep B: 1. mv/luL De Bruin 58.4%; 2.
mv/hr. Speulrr^ 55.8%; 3. de Bie/
Harmsen 55.4%.
Uitslag maandagavond 9-12:
1. Ep Meijers $9.4%; 3. Busscher/
Graas-kamp 60.4%; 3. van Burk/
Hendriks 57.6%

Dammen
Uitslagen:
Dostal Vorden 2 - DDC Driel 13-3
DSV Vorden 4 - DCH Hengelo 3 3-9.

Schooldammen
Het schooldamteam van 't Hoge is der-
de geworden in de regiofinale basison-
derwijs, die op 14 december is gehou-
den in Warnsveld. Zij wonnen de fina-
lewedstrijd van De Rank uit Lochem
met 6-2. Winnaar werd de Prins
Willem Alexanderschool uit Laren;
tweede werd De Branink l uit Laren.
De twee schooldamteams van De Garve
werden 6e respectievelijk 14e.
Het team van 't Hoge, bestaande uit
Stefan Effmk, Leon Chevalking, Rik
Velhorst, Judah Bolink en Robbert
Norde, heeft zich geplaatst voor de dis-
trictsfinale.

Kerstzangspel "Als appelbloesem in de winter"
Wat boeit ons, mensen van de twin-
tigste eeuw, midden van de winter
in het kerstverhaal? Wie in de stilte
van een heldere winternacht staat
en omhoog kijkt naar de sterren, er-
vaart wat in psalm 19 is verwoord:
"Geen woord wordt gesproken, geen
stem weerklinkt, geen enkele ge-
luid is te horen;
toch klinkt over heel de aard hun
roep,
hun boodschap dringt door tot de
rand van de wereld".

Zou zo'n ervaring, zo'n engelenzang,
de herders overkomen zijn, zodat ze op
zoek gingen naar dat andere, dan nieu-
we, dat vernieuwende? En wat zien en
zoeken zij? De geboorte van iets

nieuws, de steeds weer gebeurende ge-
boorte van vrede, hoop en licht van
God onder ons. De kern van het kerst-
verhaal: licht dat terugkomt, hoop die
niet sterft, vrede die altijd weer op-
bloeit. Een tocht door de tijden, voor
mensen van iedere tijd, dus ook voor
ons mensen van de twintigste eeuw.

Dit alles is verwoord in het kerstzang-
spel "Als appelbloesem in de winter",
dat door gemeenteleden van de kerken
van Vorden en Wichmond ten gehore
wordt gebracht op zondag 22 decem-
ber in de Ned. Hervormde Kerk van
Vorden.
Een veertigtal mensen hebben dit
zangstuk in drie maanden tijd met veel
enthousiasme ingestudeerd.

Keurslager Vlogman hield onlangs een kleurwedstrijd in het kader van de actie "Sparen voor
knuffelhonden". De ingezonden kleurplaten werden beoordeeld in twee leeftijdsgroepen. De
winnaars in Vorden waren D^mse de Hart en Richard Sleumer. Hun kleurplaten werden op-
stuurd naar de landelijke j^Jen dongen mee naar een van de zes "super grote honden"
waarvan er landelijk drie per leefijdsgroep te winnen waren. Ook bij Keurslager Vlogman
viel een prijs. Denise de Hart kreeg voor naar goede prestatie een levensgrote knuffelhond
uitgereikt door Dick en Hetty Vlogman.

'Alles geet veurbiej'
Een jaor terugge met het zweet in de hande de eerste keare veur Old
Vorden probearn ho of't vult.
Gelukkig ..de leu vonden 't mooi. Zelf neet tevreane. Vuile schaven en tim-
mern er biej an plakken en wear weg halen.
Ton op pad met 'Boern van gistern' in ne groten cirkel rond Vorden.
Beelden van ons boern volk van gistern en eergistern.
Levensgroot op een niej filmdoek van vier biej drie en ne halven meter.
Samen kieken naor 't wark op 't land en in de stal en in hoes. Aerpels pot-
ten, ne trouwerieje, heuijen de rogge zigten en an de miete zetten, earpels
in de mende, knollen plukken. Melk exsamen doon, kindre spullend op de
zandweg, dorsen in de harfsdag.
Tegelieke de veugeltjes in 't veurjaor fluitend en luustern nao 'n trekzak
op ne boern brulfte.
Een varken slachten, ne begraffenisse. In ne kolden winter de kreien kras-
send oaver 'n snee. Winter wark, biej mooder an 'n kachel. Spinnen brei-
en, knooien met ne sprei en 'n letterdoek. Tegelieke biej 't leavensgrote
beeld op 't dook ,oetleg in onze eigen olderwetse boern praot, gezegden
oaver pearde en vrouwleu en wiesheden van onze grotva en grotmoo.
De leu in de zaal lachen en ze waarn mangs een betjen verdretig, 'jao zo
was 't waL.maor 't is allemaols veurbiej.!
As onze volk, die leu van gistern noo is wearum kwammen..
en hier is rond keken....'
In de pause biej een kupken koffie naopraotend oaver de tied van vrogger.
Sommigen 'gelukkig dat 't veurbiej is!
Anderen spietig 'wat waren wie ton gelukkig en te vreane'.
Herkenning van oew eigen verleden of dat van grotva en grotmo of den-
ken an eume Hendrik tante Daatjen of Crissemeuije.
Op 27 december den derden kerstdag, nog ne keare wear biej hotel Bakker.

Tot ziens. Fons Rouwhorst en Henk Graaskamp.

Het geheel wordt begeleid door piano,
fluit en hobo.

De titel "Als appelbloesem in de win-
ter" is ontleend aan een middeleeuws
gebruik om op 6 december een tak van
de appelboom in huis te halen om die
met Kerstmis in bloei te hebben. De ap-
pelboom en de appels waren een sym-
bool van eeuwig leven, van vernieu-

wing en verjonging. Bloesem in de don-
kere tijd van het jaar laat wel heel dui-
delijk zien wat geboorte en vernieu-
wing, hoop en belofte inhouden.

Kunt u niet komen luisteren in de
kerk? Op Ie Kerstdag kunt u ook lui-
steren naar Kerk Centraal op Achter-
hoek FM, die het zangspel dan uitzen-
den.



S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

24 en 25 december
gesloten

2e Kerstdag geopend

31 december
geopend tot 18.00 uur

1 en 2 januari gesloten

Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 43 55

Voor de feestdagen
verzorgen wij graag uw salades

Huzarensalade 7,-
Russisch Ei 9,-
Zalmsalade 11,-
Uiterlijk bestellen voor 24 en 30 december

Tegen Inlevering van deze bon - geldig op 31 december

JE BENT
EEN RUND

ALS JE MET
VUURWERK

STUNT

Proef onze heerlijke

lloterstotten
gevuld met 100% amandelspijs, noten en vruchten, enz.

Roomboter-amandel kransen
en staven

Kersttaarten in diverse smaken

AANBIEDING
JSlagroom l&sttaart

van f 22,50 voor f 19,95

van f 20,- voor f "l7,50

Volop keuze in

Scfiniiten
en puddingen

En maak keuze uit onze
zeer speciale ijstaarten!

Om teleurstelling te voorkomen, bestel tijdig.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Laat uw

Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse

leveranciers o.a.

GEBOORTE
VERLOVING
HUWELIJK

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Voor uitgebreide
inlichtingen

staan wij voor u klaar

Vrijdag 20 december van 8.00 tot 12.30 uur

speciale Kerstmarkt
waardebonnen-actie met vele mooie prijzen

Prijzen, gevallen bij de trekking d.d. 4-10-1996 op onderstaande lotnum-
mers, zijn nog niet afgehaald: nrs. 256, 1896, 2101, 2367

Prijzen af te halen in de Welkoop-winkel

Kerstbakje f 11,95
2 bos

bloemen
voor O|95

hyacinthen

DE VALEWEIDE-bloemen

De Notenspecialist

uit Rijswijk

op de Vordense

markt

R E C L A M E

GEMENGDE NOTEN
250 gram 4,95
500 gram 7,50

27 december niet op de markt aanwezig

7

Ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon 0575 - 55 22 43

KERSTMENU

* Gerookte Zalmfilet
zachte kruidenroomkaas omhuld met gerookte Noorse zalm

* Achterhoekse Jagerssoep
stevige gebonden sot'/> met ham, paddestocltjes en katenspek

* Gegratineerde Reuzechampignons
grote gevulde champignonhoedjes met een vulling van courgette,
tomaat en bosuitjes uit de oven

DE VOORGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET TOAST EN BOTER

f 11,50

* Gevulde Kalkoenborstfilet f 37,50
kalkoenbont gevuld met sjalotten, paddestoelen en paprika met een lichtzoete jachtsaus

* Zalmforel Portugaise
twee boterzachte gebakken zalmforelfilets met een zachte port saus met garnaaltjes

* Kalfsentrecöte Piquante
rosé gebakken lendebiefstuk in een pikante knojlook-pepersaus met een snufje basilicum

DE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET EEN FEESTELIJK AARDAPPEL- EN
GROENTEGARNITUUR

f 10,50
f 10,50
f 13,50

* Appelflensjes met kaneelijs en vanillesaus
* Engelse wafels met cappucino-ijs en caramelsaus
* Verrassingskerstdessert

BUITEN ONZE A-LA-CARTE KAART EEN SPECIAAL KERSTMENU
VEGETARISCH MENU OP AANVRAAG

Openingstijden: Ie Kerstdag gesloten; 2e Kerstdag is de keuken
vanaf 12.00 uur geopend.



Op 28 december om 19.30 uur gaan we de
Canastavereniging CLIP oprichten

(Canasta Linde in t Proathuus)

Eenmaal per maand (tienmaal per jaar)
Gratis deelname

Eerste consumptie altijd halve prijs.

Als het spel onbekend is leren wij u de beginselen in
één avond.

Spannend spel voor jong en oud (vanaf 16 jaar)
vrouw of man maar sowieso voor diegenen

die van een gezellig avondje uit houden.

Tevens nemen wij de bittergarnituur
voor onze rekening op de eerste speeldag.

Maximale deelname 40 pers. Bel (0575) 556421

't Proathuus Lindeseweg 23
Vorden

Reorganisatie opruiming
halve prijzen
Feestpanty

l 10,- J^nu I 4}~

Dasspeld
I

nu

Manchetknopen
f 7,50

en nog veel meer koopjes,

dat is voordelig Kerstinkopen doen.

Demi Byou
Zutphenseweg 8, Vorden, tel. (0575) 55 37 85

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

POELIER
N. VAN HUNEN
Dreiumme 53, Warnsveld

Tel. (0575) 52 25 94

A A N B I E D I N G G E L D I G TOT 21 D E C E M B E R

UIT ONZE GRILL

2 KIPPEN VOOR

KALKOENFILET P

10,95
15,95

Bestelformulieren inleveren voor 22 december

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang
van donderdag 19 december 1996,

gedurende zes weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis), ter inzage ligt de door gedeputeerde
staten van Gelderland goedgekeurde bestemmingsplan-
nen:

1. "Vorden Reconstructie Industrieweg 1996" (goed-
keuringsbesluit GS: 12 november 1996 nr.
RG96.54554).

2. "Buitengebied de Vijfsprong" (goedkeuringsbesluit
GS: 25 november 1996 - nr. RG96.54585).

3. "Buitengebied Hamelandweg 1996" (goedkeurings-
besluit GS: 4 december 1996 - nr. RG96.54562).

Het onder 1. genoemde plan heeft betrekking pp de, in
het kader van de revitalisering van het industrieterrein
"Werkveld", door te voeren reconstructie van de
Industrieweg ten oosten van de Kerkhoflaan.
Het plan Buitengebied de Vijfsprong geeft een verrui-
ming van de bestemmingsplanbepalingen voor het bio-
logisch dynamisch bedrijf aan de Reeoordweg 2 via een
nieuwe bestemming "agrarische en therapeutische
woon- en werkgemeenschap" en geeft een vergroting
van het bouwperceel tot aan de bosrand.
Het onder 3. genoemde plan biedt mogelijkheden tot de
realisering van een overdekte manege op het terrein van
de rijvereniging LR en PC "de Graafschap" aan de
Hamelandweg.

Degene die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten heeft gewend, alsmede een
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zich overeenkomstig dat artikel tot
gedeputeerde staten te wenden, kan gedurende de ter-
mijn van ter-inzage-legging beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

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

in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 18 december 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Wij wensen u
prettige
feestdagen!

De openbare
bibliotheek is
gesloten van
24 december
t/m 1 januari

Vooraf kunt u het

dubbele aantal mee-

nemen

Donderdag 19 december a.s.
bij restaurant 't Olde Lettink

in Vorden van 20.OO - 22.30 uur

Free-wheel Sport en Recreatie
(0575) 55 42 28
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GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving voornemen tot intrekking
vergunning (art. 8.23 Wmb en art. 3.30 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

de openingstijden,

jigt vanaf 20 december 1996, gedurende 4 weken, ter
inzage het ontwerp-besluit tot intrekking van de aan de
heer H.J. Rouwenhorst, Mispelkampdijk 9, 7251 DA
Vorden, verleende milieuvergunning voor een agrarisch
bedrijf op het perceel Mispelkampdijk 9/ Almenseweg 37
te Vorden, te weten:
1. de oprichtingsvergunning voor een rundvee-/var-

kensbedrijf met mestopslag, alsmede een propaan-
en H.B.O.-installatie, alles door middel van boven-
grondse tanks, van 22 mei 1973, inclusief een melding
art. 8.19 Wet milieubeheer van 17 november 1993;

2. de uitbreidingsvergunning voor een foliebassin voor
mestopslag van 22 september 1987.

Strekking van het ontwerp-besluit:
In verband met verkoop van een gedeelte van zijn gron-
den aan de gemeente heeft vergunninghouder de agra-
rische bedrijfsvoering beëindigd. Onderdeel van de koop-
overeenkomst vormt de intrekking van de milieuvergun-
ning voor het bedrijf.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk, alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 17 januari 1997.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

JJatum: 17 december 1996.

Wgemeester 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, bureau
lilieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax. (0575)

15 74 44

WITKAMP LAREN
PRESENTEERT
IN DE GROTE ZAAL

\ 1YX1

M.M.V. DISCO FIRE SOUND MET DJ FREDDY

IIN HET CAFÉ :HANSKA DUO

ZONDAG 22 DEC
AANVANG 21.00 UUR

Vishandel
'Hengel'

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

Op de Vordense weekmarkt:

HOLLANDSE NIEUWE
per stuk I

3 voor f 5 f 50 6 voor f 10 j*""

Potje kleine zure haring
van f 4,75 voor f 4,25



Alle medewerkers van Holtslag Bouwmaterialen BV te Ruurlo
zittend v.l.n.r: Gerrit Bouwmeester, Jan Holtslag, Han van Braak en Andries Holtslag

staand v.l.n.r.: Dinant Bats, Herman Berendsen, Casper Holtslag, Joke Kamperman, Henk Melchers en Hans v.d. Maas

wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1997

H Vanaf 22 december
t/m 5 januari zijn
wij GESLOTEN

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax: (0573)4533 17 BOUWMATERIALEN BV

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

BORCULOSEWEG 4
TKLEFOON (0573) 44 12 02

Familiebuffet
ZONDAG 22 DECEMBER, AANVANG 17.30 UUR

KOUDE EN WARME GERECHTEN ONBEPERKT

ƒ25,- P.P. BESLIST RESERVEREN

25 DECEMBER IE KERSTDAG:

Kerstbuffet-
dansant
f59,50 p.p.

26 DECEMBER 2E KERSTDAG:

Kerst a la Carte
12.OO - 21.OO UUR

KERSTMENU AANVANG 19.00 UUR

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industricweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

KERSTCADEAU
GEZOCHT?

MUZIEKVERENIGING
CONCORDIA

VORDEN
heeft het Kerstcadeau

voor 1996.
Maar ook voor 1997
leuk om te geven:

de video'
En zo was het vroeger'

Geboortekaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

HEBT U NOG
oPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(O575) 55 1486
(O575) 55 1961
(0575) 55 1673
(0575) 55 30 81

I007f
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

1 JANUARI
Mot 't weer Broezen

SPECIALE AANBIEDING
VOOR DE DURE MAAND

DECEMBER

AARDAPPELEN
Eba 20 kg f 5,-

Bildstar en Surprise
20 kg f 7,50

Dagelijks geopend van
8.00 tot 18.00 uur,

woensdags gesloten.

FAM. SCHEPPER
Nieuwenhuisweg 1, Vorden/Delden

Telefoon (0575) 55 13 33

NIEUWJOARSPARTY &

(D PRESENTATIE

Dorpsstraat 10 te Vorden

'T begint urn half negen 's oavends

Veurprogramma 'VERDWAALD"

Entree Fl. 7,50 in de veurverkoop

De Herberg Vorden Sfegeman Laren
Heezen Sf eender en "T Hoekje Hengelo

Ruime keuze in
nieuwe en gebruikte

Gas-, olie-, kolen-

haarden en

kachels
+ gevelkachels
en fornuizen

Fa.Jansen
Bleekstraat 1
Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 1360

Damesmode
Gerry Weber

Rosner
Bianca

Frankenwalder
Ravens

Essentio
Lindon
Choise

Erfo

Herenmode
Lord Hamilton

Ledub
Oxford

Blue Drake
Mobil-Elasto
Check-Mark

mpdecentrum

Teunissen ruurlo

Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 45 14 38



DAMES
BLOUSES

nu op alle blouses
fl, 10,00 korting vanaf

DAMES
ROK

vanaf:
nu op alle
rokken
f l. 10,00 korting

DAMES
PANTY

Wy wensen iedereen
Pretigge Kerstdagen
en een voordelig 1997

mode voor het héle gezin
fashion WINTERSWUK-WIERDEN-VOROEN-TERBORG-DIDAM-

MLTEN-ZEVENMR-UCHTËNVOORDEN-'s-HEERENBERG

Biej ons
ind'n
Achterhoek
"Zee hebt t'r weer een mooie eike neer-epot."
De stemme kwam mien bekend veur maor ik kon
um neet zo gauw thuusbrengen. 'k Hadde mien
andach op de straotemakers ericht die biej 't
kruuspunt Zutphenseweg-Galleestraote zich uut
'n naod warken. Dat wodn daor heel wat ruumer
zo te zeen. Maor too'k mien ummedraajen zaog
ik wi of 't was: Willem Geerdink.

Willem he'k heel goed leem kennen in de tied
dat e nog in Vodd'n wonen. Hee is veur un jaor of
wat trugge nao Reurle "geëmigreerd" zo at e dat
zelf nuumt. 't Schienen dat daor de huuze wat
goedkoper waarn dan in Vodd'n. Willem had hier
altied gehuurd ewoond maor zaog op tied in da'j
ok niks better van wodn. De spaorcenten wodn
alsmaor minder weerd en de huuze wodn pep-
perduur. Vandaor die verhuuzing nao Reurle.

"Hoe kom iej hier zo vezeild?"
"Oh, ik wazze vrog klaor met mien wark en
kwamme hier toch deur. En dan ziej ok nog 's
weer olde bekenden zoas ow."
"Meschien hej zo now en dan nog wel 's heimwee
nao Vodd'n. Zoas in dizze tied van 't jaor at alles
hier zo mooi is deur die kerstbeume. Zoiets ziej
biej ow in Reurle neet."
"Toch wel, meschien met wat minder kerst-
beume maor neet minder gezellig. En dander-
biej, wiej hebt in Reurle van 't veurjaor 't Paosei
en daor kon iejluu in Vodd'n neet tegenan."
"Maor vlak ons Koneginnefeest neet uut."

"Daos dan ok 't enugste wao'j met kont pronken.
Wieter honk 't hier as los zand an mekare.
Daorumme is 't ok maor better dat Vodd'n en
Reurle neet ene gemeente wod. Iejluu past better
biej Steendren. Reurle is meer Achterhoek. Da's
altied al zo ewes. Jongeluu gingen nooit nao
Vodd'n hen dansen. Wel nao de "Keizerskroon"
of, wat t'r toen nog was. "Concordia" in Hengel.
Ik denke dat 't kump umdat t'r in Vodd'n al volle
eerder import was en dat 't eigene daordeur wat
meer vedrongen is. Vanwekke nog was t'r biej ons
in Reurle 'n afscheid van un winkelier den d'r
met uutscheijen. Meer as duuzend man was daor.
Zie, da's now Reurle.

Meschien hef Willem wel geliek en is Vodd'n net
iets anders wat dat betreft. Maor daor mo'w dan
maor met leem leaven, biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
LUXE

PKTISSERIE
KERSTKOEKEN

6,50 6,00 s,00



2e Kerstdag
KERSTBUFFET - DANSANT

m.m.v.

"RETURN COMBO"
4-gangen buffet af 77,50 p.p.

Aanvang buffet: 17.00 uur

Wilt u dit sfeervolle buffet meemaken,
dan dient u van te voren te reserveren.

P.S. Wegens succes geprolongeerd:

De Racketeers
met Oudejaarsnacht in 't Pantoffeltje.

Aanvang: 00.30 uur.
Kaarten in de voorverkoop

bodega

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenhroek j
Wegens familiefeest zijn wij van

21 t/m 26 december a.s,

gesloten

olr
RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11, Hengelo (GId.) - Tel. (0575) 46 72 78

Uw donkere eiken meubelen worden
blank eiken.

Verfris uw interieur en bel
TOTAALREINIGING

RESC
Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 87

Iai

pi

f

la
i

GRANDIOZE

KERSTSHOW
26 DEC.
11.00-17.00

27 DEC.
8.30-21.00

28 DEC.
8.30-16.00

30 DEC.
13.30- 18.00

31 DEC.
8.30- 12.30

2e KERSTDAG geopend van 11.00-17.00 uur

J

in

ALTIJD 10% KORTING OP MEUBELEN

EXTRA OP MEUBELEN:

5% contant-korting
Uit onze uitgebreide collectie gordijnstoffen
een selectie in actuele dessins en kleuren,
die wij GRATIS voor u maken.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo GId, tel (0575) 46 14 84

Graag tot ziens. De koffie staat klaar

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

GDNTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

JE BENT
EEN RUND

ALS JE MET
VUURWERK

STUNT
VERHEY BRONWATERVOORZIENING

Complete drinkwaterinstallatie, o Bronboringen tot 150 m • Pompinstallaties
inclusief bron- met benodigde o Waterkwaliteitgarantie o Waterontharders
filters voor zowel ijzer/mangaan/amonium o Ruim 15 jaar ervaring op gebied van watertechniek • Drukverhogingsinstallaties

TOLDUK (bij Doetinchem) Tel. (0575) 45 20 41 - Fax (0575) 45 20 51

l

Romantische kerstshow bij de gezelligste
woonwinkel van Nederland. MEUBELEN

Antiek grenen bul fetkast
van 14 t/m 26 decemb

Comfortabele draai-f auteuil
in prachtige
courtisane stof 1.095f"

Antiek grenen dekenkist

Meer meubel voor minder geld!

Gepatineerde salontaf el 895,
massief eiken

Grenen eethoek 1.195,

Elke dag gezellige
koopavond

tot 21.00 uur!

Enk weg 15 A (zijweg Ruurloseweg), 7251 CV Vorden, tel. (O575) 55 1O 30, fax (o 575) 55 3O 85



Forse uitbreiding showroom en nieuw onderkomen voor bouwwinkel:

Feestelijke heropening BouwCenter HCHJBI
BouwCenter HCI-UBI in Hengelo be-
staat deze maand 75 jaar. De direc-
tie van het bedrijf heeft dit jubi-
leum aangegrepen om de show-
room drastisch aan te passen aan
de wensen van deze tijd. Verder
heeft de bouwwinkel een nieuw on-
derkomen gekregen. De afgelopen
maanden is er keihard gewerkt aan
deze uitbreiding en op donderdag
19 december zal het pand op feeste-
lijke wijze worden heropend. Tij-
dens deze dag is BouwCentrum HCI-
UBI voor het publiek gesloten. Op
vrijdag 20 en zaterdag 21 december
wordt de heropening gevierd met
een feestelijk Open Huis.
Iedereen is van harte welkom om
op één van deze twee dagen de re-
sultaten van de verbouwing in
Hengelo te komen bezichtigen.
Onze verslaggever ging vorige week
een kijkje nemen bij Bouwcentrum
HCI-UBI en sprak met directielid G.
Mantel. Een reportage.

"Met de HCI. Goede morgen". Op zeer
vriendelijke wijze staat telefoniste
Marijke de klanten te woord. Al ruim
een halfjaar zit ze in een noodkantoor.
Overal om haar heen staan dozen en in
de aangrenzende hal staat een me-
vrouw luidruchtig te stofzuigen. Niet
bepaald een ideale omgeving om in te
werken, maar Marijke trek zich er niets
van aan. "Bedankt voor het wachten.
Zegt u het maar", klinkt haar opge-
wekte stem. De klant die ze te woord
staat, heeft waarschijnlijk niet eens
door dat er op dat moment achter de
schermen heel hard wordt gewerkt om
alles op tijd klaar te hebben voor de
opening van donderdag 19 december.

De afgelopen maanden onderging
Bouwcentrum HCI in Hengelo een in-
grijpende verandering. Zo werd de
showroom van de HCI fors uitgebreid
en aangepast aan de wensen van deze
tijd. Volgens directielid G. Mantel is de
showroom veel overzichtelijker gewor-
den. "Wij hebben heel duidelijk een
scheiding aangebracht tussen de ver-
schillende afdelingen. Vroeger was het
zo dat alles door elkaar heen stond.
Voor de klanten was dat erg onover-
zichtelijk. En daar wilden we vanaf. Als
een klant op zoek is naar een nieuwe
keuken, dan moet hij onderweg geen
sanitair of bouwmaterialen tegenko-
men. Daar zit hij helemaal niet op te
wachten", zegt hij.
Samen met de heer Mantel lopen we
door de gloednieuwe showroom. "De
klanten komen via deze deur binnen",
begint hij zijn verhaal. "Bij de balie
worden ze dan ontvangen door
Barbara. Zij wijst de klanten de weg en

vraagt of ze geholpen willen worden.
Het voordeel van deze nieuwe
showroom is dat we nog klantgerichter
kunnen werken. Als een klant op zoek
is naar een nieuwe badkamer, dan kan
Barbara hem door^j^en naar de afde-
ling sanitair. Ook ̂ pr onze verkopers
betekent dit een nieuwe manier van
werken. Ze zullen zich veel nog meer
gaan specialiseren en per afdeling
gaan werken", vertelt de heer Mantel.

Uniek
Naast sanitair en keukens vindt de
klant bij BouwCenter HCI in Hengelo
een compleet programma bouwmate-
rialen. Daarbij moet men denken aan
dakpannen, stenen, deuren, kozijnen
en isolatiemateriaal. "Onze afdeling
bouwmaterialen is volgens mij echt
uniek in Nederland. Zo hebben wij bij-
voorbeeld een collectie van enkele hon-
derden soorten dakpannen en maar
liefst duizend verschillende soorten
stenen", zegt hij. De heer Mantel wijst
vervolgens naar boven. "De lampen die
op deze afdeling hangen zorgen ervoor
dat de mensen niet met een steen naar
buiten hoeven te lopen om te kijken
welke kleur deze steen bij daglicht
heeft. De lampen zorgen er namelijk in
combinatie met het glazen dak voor
dat de kleur binnen nagenoeg hetzelf-
de is als buiten".

Via de gloednieuwe kantoren lopen we
naar het achterste gedeelte van het
BouwCenter. Hier bevindt zich het
gloednieuwe onderkomen van de
bouwwinkel. In deze winkel kunnen
professionals en doe-het-zelmis terecht
voor zaken als elektra, g^P&dschap-
pen, machines, ijzerwaren en hang- en
sluitwerk. Eigenlijk teveel om op te
noemen. De bouwwinkel heeft een
vloeroppervlakte van meer dan dui-
zend vierkante meter. D^kzij het
enorme brede assortimenWfan men
hier voor vrijwel alle materialen en ge-
reedschappen terecht.

Mondiger
BouwCenter HCI heeft twee verschil-
lende soorten klanten. Naast professio-
nele verwerkers zoals aannemers we
ten ook veel particulieren de weg te
vinden naar Hengelo. "Deze laatste
groep wordt steeds groter", zegt de
heer Mantel. "Vroeger was het vaak zo
dat de mensen het kopen van bouw-

materialen overlieten aan de aanne-
mer. Dat is inmiddels verleden tijd.
Tegenwoordig zijn de mensen veel
mondiger en gaan ze zelf op pad om
dakpannen en stenen uit te zoeken
voor hun huis".

Mantel vindt het belangrijk dat de
klanten goed worden geholpen. "Ik
heb er zelf altijd een grote hekel aan
opdringerige verkopers. Dus die zul je
hier ook niet aantreffen. Ik zie het als
onze taak om de mensen zo objectief
mogelijk voor te lichten. Ik zeg ook al-
tijd: Wij verkopen niet, maar wij hel-
pen de klanten hier te kopen." HCI
richt zich daarbij altijd op het leveren
van kwaliteitsgoederen. "Kwaliteits-
goederen tegen een zo gunstig mogelij-,
ke prijs", legt de heer Mantel uit.
"Alles wat wij hier verkopen moet ge-
woon goed zijn. We leveren dus geen
produkten waar wij niet achter kun-
nen staan. Wij richten ons op kwali-
teit".

Geschiedenis
In 1921 begonnen Evert Jan Lubbers en Albert Gasselink in
Hengelo met de fabricage van cement en de handel in bouwma-
terialen. Dit "bedrijfje" was destijds gevestigd aan de Vbrdense-
weg 4. Midden in de jaren dertig verhuisde Hengelose Cement
Industrie naar de huidige locatie. De crises in de jaren dertig
speelde het bedrijf geen parten. Ook tijdens de Tweede We-
reldoorlog bleef de vraag naar produkten groot. 1953 was een be-
langrijk jaar voor de huidige HCI. In dat jaar werd er een filiaal
in Ulft geopend. De Ulftse Bouwstoffen-Industrie. De UBI had een
gunstige ligging aan de Oude IJssel en was niet ver verwijderd
van de Duitse grens. Hierbij werd toen al rekening gehouden met
de mogelijke verdwijning van de Europese grenzen. In de jaren
zeventig veranderde de smaak en vraag in de woningbouw
enorm. De mensen hadden steeds meer geld voor hun woning
over. Als gevolg hiervan werd in 1976 een nieuwe showroom met
kantoren gebouwd. Ondanks de economische terugval begin ja-
ren tachtig, breidde het bedrijf zich steeds meer uit. Ook in de ja-
ren negentig ging het HCI-UBI voor de wind. Zo werd in 1992 de
nieuwe showroom met kantoren en opslaghal in Ulft in gebruik
genomen. In dat jaar zijn ook de betonproduktie en handelsacti-
viteiten in twee aparte BVs ondergebracht.



In het vernieuwde BouwCenter HCI
gaan XXXL mogelijkheden voor u open
Vrijdag 20 en zaterdag 21 december is er Open Huis bij HCI in Hengelo (GId)

vanwege zijn totaal vernieuwde en vergrote showroom en bouwwinkel!

Bij BouwCenter HCI zijn we
maandenlang aan het verbouwen
geweest. En hóe. Kom u met eigen
ogen verbazen over het resultaat.
Neem alleen al onze showroom:
die is maar liefst twee keer zo
groot geworden! Helemaal
gloednieuw is onze Bouwwinkel.
Er gaat een compleet nieuwe
bouwwereld voor u open: de
wereld van BouwCenter HCI! Maar
niet alleen dat. U kunt bovendien
rekenen op een persoonlijke
benadering met deskundig,
maatgesneden adviezen van een
betrouwbare en solide organisatie.

Met een oppervlakte van
duizenden vierkante meters is
de showroom van BouwCenter
HCI uniek. U vindt er alleen al
een overweldigende hoeveel-
heid verschillende keuken-
opstellingen en badkamers!
En dat is nog maar een stukje
van de showroom...

... meer dan 1500 soorten
wand- en vloertegels, natuur-
steen, bouwmaterialen, sier-
bestrating, openhaarden en
schouwen... inspiratie volop
bij BouwCenter HCI.
Om u een idee te geven:
u kunt alleen al kiezen uit
honderden soorten dakpannen
en bijna 2000 soorten stenen!

Professionele gereedschappen, machines en
bouw- / afbouwmaterialen nodig? In onze
meer dan duizend vierkante meter grote
Bouwwinkel vindt u echt alles wat u nodig
hebt: van hout- en plaatmaterialen tot
chemische bouwstoffen tot ijzerwaren, pvc-
materialen, hang- en sluitwerk, elektra, etc!

Uw keus is ruimer bij HCI

iMttoö*

Welkom op het Open Huis: vrijdag
20 en zaterdag 21 december

HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (GId). Telefoon (0575) 46 81 81

Openingstijden Showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden Bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

Gesloten donderdagmiddag 19 dec, 1e en 2e kerstdag, 30 en 31 decembeV en 1 januari.

iBouwCenteriHCI



l
„Wij zijn er klaar voor

DHR. RUESINK

DECEMBER = ACTIEMAAND IN RUURLO

Bij Fiat Teger staat de actiemaand in
het teken van een GRATIS weekend
in een bungalowpark bij aankoop van
een occasion boven 7.500.-.

Uiteraard zijn ook alle nieuwe Fiat
modellen aanwezig waaronder de
alom geprezen
Fiat Marea en Marea Weekend
Op al onze nieuwe auto's kunnen wij
u 36 maanden uitgestelde betaling
verlenen.
Informeer in onze showroom naar
deze wel zeer aantrekkelijke
voorwaarden.

Ruesink biedt tijdelijk alle
Eurocasions vanaf 10.000.- aan met
1 jaar garantie * of 6 maanden
uitgestelde betaling* of 1.000.-
accessoires *
Alle nieuwe Citroëns met
knalaanbiedingen.

Tevens zijn er spelers van De
Graafschap met gratis posters.

* Informeer naar de voorwaarden.

F I A T
Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstraat 18, Ruurlo

RUESINK
RUURLO De Venterkamp 11

Huinink heeft op de eindejaarsshow
een primeur.
Het publiek kan namelijk
kennismaken met de totaal nieuwe
Subaru Justy.

Uiteraard staan ook de Vivio, Impreza
en Legacy klaar voor een
alleszeggende proefrit.

Kopers van een nieuwe of gebruikte
auto kunnen ook nog een diner voor 2
personen tegemoet zien.
Een bezoek aan Huinink - de moeite
waard.

December actie-maand staat bij
Deunk-Hendriksen in het teken van
de occasions.
Maar liefst f 5.000.-, dat kan het
voordeel zijn bij aanschaf in deze
maand.
Voor elke bezoeker ligt er een leuke
attentie klaar.
En natuurlijk showen we de nieuwe
Volvo S en V modellen en de nieuwe
Polar uitvoeringen. Een primeur is de
S40 en V40 Turbo diesel vanaf
f 49.900.- af fabriek.
Wij heten u van harte welkom op onze
eindejaarsshow.

SUBARU

GARAGE

HUININK V.O.F
SpOorstraat 14, Ruurlo

2e kgrstdoggeopend 2e kerstdag geopend

Automobielbedrijf

DEUNK-HENDRIKSEN
Groenloseweg 13A, Ruurlo
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