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Geen kabeltelevisie
in het buitengebied
Enkele maanden geleden is door GLTO
Vorden-Warnsveld-Zutphen contact ge-
zocht met kabelexploitant CAI om te
onderzoeken of kabelaansluiting in
het buitengebied mogelijk is. Afgelo-
pen week kwam de uitslag van dit on-
derzoek naar buiten en geconstateerd
moet worden dat integrale aansluiting
bij lange na financieel niet haalbaar is.
Een aansluiting zou qua kosten enkele
schotelantennes met decoder kunnen
verslijten voor het bedrag dat men
kwijt zou zijn voor een kabelaanslui-
ting.
De CAI - die in principe zeer positief is
om zoveel mogelijk mensen aan te slui-
ten - zal nog uitzoeken of aansluiting
in "dichtbevolkte" buitengebieden als-
nog mogelijk is. Hierbij moet dan ge-
dacht worden aan kernen als Vierakker
en Medler. Wie wat verder van elkaar
woont en toch wil genieten van de "ze-
geningen" van commerciële televisie
resteert niets anders dan de aanschaf
van een schotel met moderne randap-
paratuur. Het GLTO-bestuur betreurt
dit maar kan niet anders concluderen.

Oud Vorden
De Oudheidkundige vereniging Oud
Vorden had voor haar laatste lezing
van het nieuwe seizoen de heer Lubber-
ding uit Twello uitgenodigd. De heer
Lubberding heeft zich in de loop der ja-
ren heel veel over de historie van De-
venter eigengemaakt. Zo was hij onder-
meer betrokken bij diverse opgravings-
projecten waarvan hij veel foto's en
dia's maakte. Aan de hand van deze
dia's wist hij de vele aanwezigen een
duidelijk beeld van het ontstaan van
Deventer te schetsen. Vooral voor die-
genen die op 18 oktober de stadswan-
deling door Deventer meemaken was
deze avond in 't Pantoffeltje een goede
voorbereiding daarop.

Revue
"De Boer'n leu" komen weer in Lo-
chem. Wie ze de vorige keer heeft ge
zien in de Lochemse Schouwburg zal
blij zijn opnieuw een revue van de
"Boer'n leu" te kunnen meemaken. En
voor wie ze toen heeft gemist is dit een
mooie kans om ze te leren kennen. Dit
gezelschap staat immers borg voor een
heerlijke avond vol humor en satire
waarbij de lachspieren danig aan hun
trekken komen. De hoofdrolspelers -
Jan Roerink, Gerda ter Haar en Jan
Berenbroek - zullen ook nu weer hun
beste beentje voor zetten met hun on-
vervalste "plat" in de revue "Van
heur'n zeg'n". De avonden worden ge
organiseerd door de "Vrienden van de
streektaal veur Lochem en umgeving"
en vinden plaats op donderdag 23 en
vrijdag 24 oktober in de Lochemse
Schouwburg. Zie ook advertentie.

Vrouwendub Medler
29 september zijn de dames van het
Medler weer met een nieuw seizoen ge
start. Na een welkomswoord werd het
jaarverslag en kasboek doorgenomen.
Na de pauze werd er nog bingo ge
speeld.

Snijbloemenaktie
De Vogelvriend houdt op zaterdag 11
oktober haar jaarlijkse snijbloemenak-
tie. De opbrengst van deze aktie wordt
gebruikt om de kosten te drukken van
de wedstrijd in november. Dit jaar
houdt de vereniging een kringwed-
strijd. Aan deze wedstrijd nemen meer-
dere verenigingen uit de regio deel.
Het betalen van de keurmeesters en de
zaalhuur is elk jaar weer een aanslag
op de kas van de vereniging. Mede door
het slagen van de bloemenaktie is het
bestuur van de Vogelvriend er altijd
nog in geslaagd om deze wedstrijd voor
een ieder gratis toegankelijk te hou-
den.

Opbrengst collecte
De collecte van de Nierstichting heeft
in Vorden een bedrag opgeleverd van f
10.735,90. Ook in Vierakker en Wich-
mond gingen de collectanten rond.
Hier werd in totaal f 1.822,50 opge-
haald.

HVG Linde
Woensdag l oktober verzorgden twee
leden vjfcde Hervormde Vrouwen-
groep Linro de avond. Dinie Lenselink
en Dinie Bosch waren gevraagd te ver-
tellen over hun vakantiereis naar
Indonesië. De reis begon in Singapore,
daarna een aantal dagen op Sumatra,
waarna ^^endeels de reis voortgezet
werd op^Rra. Tijdens de diavoorstel-
ling werd verteld en uitgelegd waarna
het met een film allemaal nog levendi-
ger werd gemaakt. De leden kregen een
goede indruk van de reis en mochten
via de dia's en de film meegenieten
van het vele moois wat Indonesië te
bieden heeft.

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

Geslaagd
Op 25 september is onze oud-dorpsge-
note DA Kamphorst afgestudeerd als
landbouwkundig ingenieur aan de
Landbouwuniversiteit van Wagenin-
gen.

Kinderboekenweek
In verband met de Kinderboekenweek
is er een programma voor de basis-
scholen georganiseerd door de biblio-
theek en boekhandel Loga. De leerlin-
gen van groep l en 2 luisterden vol
aandacht naar mevrouw Lilian ter
Horst. Zij kwam speciaal voor hen naar
de bibliotheek om voor te lezen uit een
boek, waarvan zijde illustraties maak-
te. Dit boekje kwam kort geleden uit
en hoofdpersoon is een oma die hele
grote laarzen draagt en op een brom-
mer in het bos rijdt.
Daarna liet ze de kinderen tekeningen
maken van de dieren die ook in het bos
wonen. En die tekeningen werden mee
naar huis genomen. Lillian ter Horst
woont in Amsterdam en is beeldend
kunstenaar. Tot nu toe heeft ze één
boek geïllustreerd en het is niet denk-
beeldig dat er vele zullen volgen. Groep
5 kon kijken naar een authentiek pa-
pieren Theater. Tevens is er tot en met
zaterdag 25 oktober een tentoonstel-
ling te zien van het originele werk van
drie andere jeugdboekenillustratoren.
Het gaat hier om Alfons van Heusden,
Wim Hofman en Jan Braamhorst.

Hervormde Gemeente
Zondag 12 oktober 10.00 uur Ds. M. Beitier.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 oktober 10.00 uur Ds. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 oktober 10.00 uur ds. P.W. Dekker -
Zutphen. m.m.v. werkgroep werelddiakonaat.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 32 oktober 10.00 uur Ds. HA. Speelman;
19.00 uur Ds. F J.Th. Schipper, Goor.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 11 oktober 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 12 oktober 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag U oktober 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 12 oktober 10.00 uur Woord- en Comnui-
niedienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 31 oktober 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 12 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores:
12-33 oktober P.C. Loeffen, Lochem. tel. (0573) 25
14 57.

Huisarts 11-12 oktobtr Dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 55 16 78. ^^
Alleen voor dringend«^Ballen is er op zaterdag
en zondag spreekuur v^TO9.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 11-12 oktober^^. Jelsma, Lochem, tel.
(0573) 25 18 70. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30 -12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks 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.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

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

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46. 7240 AA Lochem. fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automat isch
doorgeschakeld).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
090O-88O6 (20 c t /min) .

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Ie aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
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.



Marktvereniging Vorden
ACTIEMARKT

Op vrijdag 10 oktober zal er opnieuw een enveloppenactie worden gehouden waar-

bij vele waardebonnen worden uitgereikt.

Tegen inlevering van een waardebon kunt u een prijs uitzoeken.

Er zullen ongeveer 600 prijzen beschikbaar

worden gesteld. Het bestuur.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden De echte Rosaki's 3 pond *

Grote zoete mandarijnen 4*95
15 voor WH

Elstar 3 kilo 5?5

Bij ons altijd prijs tijdens deze marktactie

KOLDENHOPs Versmarkt

2 bOS bloemen naar keuze O j

3 sierkolen 7,9;

en volop bloembollen

DE VALEWEIDE-Noemen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Lochemse Schouwburg

Donderdag 23 en
vrijdag 24 oktober a.s.

treedt voor u op het revue-gezelschap

'De Boer'nleu'
met de nieuwe revue

Van heur'n zeg'n
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Kaarten a f 20,- p.p. vanaf maandag 13 oktober
te bestellen bij L. Rolling te Laren,
telefoon (0573) 40 17 88

• Heeft iemand een bloemetje
verj^fcid? Koop hem dan
aanVRande zaterdag van
de Vogelvriend

• Actie Brievenbus '97. Wie
persoonlijk wil reageren of wil
napraten kan terecht in de
Voorde, .Kerkstraat 15 in Vor-
den op maandagavond 13
oktober vanaf 20.00 uur

• Jaldaldaldeeü! 1 novem-
ber a.s. 13.00 uur Jaldaldal-
deeü!

• Actie Brievenbus '97. Wie
persoonlijk wil reageren of wil
napraten kan terecht in de
Voorde, Kerkstraat 15 in Vor-
den op maandagavond 13
oktober vanaf 20.00 uur

• Komen ze zaterdag met
bloemen bij u aan de deur,
koopt u dan gele, bruine of
een andere kleur?

Nog 3 weken,
dan is de nieuwbouw klaar!

Alles moet weg
er moet ruimte komen voor de nieuwe collectie

fietsen 1998.

Nu extra voordeel
nieuwe fietsen, huurfietsen, gebruikte fietsen

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 13 93

Verkoop en reparatie voorlopig Smidsstraat Z, Vorden
Telefoon 55 23 08

Het is er weer weer voor:

balkenbrij, rookworst,
bakbloedworst

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDVOORDEEL

kipfilet

1 kilo f 11595

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Achterham

100 gram f 1,98

Runderollade

100 gram 198

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes

f 10,-
2 Pizza's

f 10,-
SMULTIP

CAJUN ROER-

BAKREEPJES

500 gram

Het adres voor uw huisslachting

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST

500 gram

f4,98
1 kilo

f7,95
combi-voordeel
4 vlindervinken +

4 boomstammetjes

f8,95samen

WEEK
VAN H
BROOD

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14 70

van 4 t/m 11 oktober

Alleen deze week bij:

Daarom hebben wij deze
aanbieding voor u.
Een tas gevuld met:

• een brood naar keuze
• een zak broodjes

naar keuze
• een ontbïjtkoek en
• een suiker b rood of

een pakje rozijnen-
sneetjes

normaal 12,75
nu voor

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

, en

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Arno

Hij is geboren op 26 septem-
ber 1997.

Tonny en Jeanet
Wassink

Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo (Gld.)

Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter

Laura

Zij is geboren op 30 septem-
ber 1997, weegt 4000 gram en
is 53 cm lang.

Richard en Marian
Hulshof

Spiekerweg 3
7251 RA V orden

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele kaarten en leuke
attenties die wij hebben
mogen ontvangen bij de
geboorte van onze dochter
Lonneke namens

Richard Klein Willink
en
Hilda Willems

Doetinchemseweg 193
7054 BG Westendorp

ledereen hartelijk bedankt
voor alle kaarten, bloemen en
cadeaus die wij bij ons 40-
jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen.
Het is voor ons een onverge-
telijke dag geworden.

Derk en Dlni
Hartemink-Garsen

Vierakker, oktober 1997

Voor uw blijken van medele-
ven bij het overlijden van mijn
lieve man, vader en opa

Jan Wissels

willen wij u hartelijk dankzeg-
gen.

A. Wissels-Bosman
Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, oktober 1997

Contactjes
• Te koop: Biedermeier ma-
honie reg. klok b.j. plm. 1890
en B.B. reg. klok b.j. plm.
1925; kasten in perfecte
staat; uurwerken met garan-
tie (0575) 45 12 18

• Te koop: consumptie-
aardappelen het gehele jaar
door. Fam. Wijnbergen, Lo-
chemseweg 4, Warnsveld, tel.
52 33 93

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

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

Bert-Jan Braakman &
Hendrien Onstenk

Op vrijdag 17 oktober 1997 hopen
wij

te gaan trouwen.

Wij geven elkaar het ja-woord om
11.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerkelijke bevestiging en inzege-
ning vindt plaats om 14.15 uur door
ds. Westerink in de Hervormde kerk
te Spankeren.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal 1 van 'de IJsselhoeve', Eek-
straat 15 te Doesburg.

Ons adres blijft:
Bockhorstweg 8a
6956 CA Spankeren

In plaats van kaarten

Op zaterdag 18 oktober a.s. vieren
wij ons 25-jarig huwelijk en het 25-
jarig bestaan van ons bedrijf.

Familie, vrienden, buren, klanten en
verdere relaties nodigen wij die dag
uit om dit met ons te vieren
's middags 14.30 tot 17.00 uur
's avonds vanaf 20.00 uur
in de feesttent bij ons bedrijf.

Henk en Rikie Enzerink
Herbert en Richard

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo
(0575) 46 74 74

^Op woer^Pkj 8 oktober a.s. hopen
wij met onze kinderen en kleinkinde-
ren ons 55-jarig huwelijk te vieren.

l Gradus Hummelink
• Stien Hummelink-Winkelman

Wilt u ons hiermee komen felicite-
ren, dan bent u van harte welkom op
onze receptie, die van 15.30 tot
17.30 uur wordt gehouden bij Hotel
Leemreis, Spalstraat 40 te Hengelo
(Gld.).

Kerkekamp 36
7255 CP Hengelo (Gld.)

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

maandagavond
20 oktober en
maandagavond

beide avonden van 18.30 tot
20.00 uur.

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

Kent u die
van die Belgische

ok?
\

Vlaamse riblappen
met donker bier, 100 gr.
^^^ •̂"—

4 slavinken +
4 gehaktballen

Berliner,
100 gr.

coburgerham,
100 gr.

Gelderse rookworst-,
^ salade, 100 gr.

SPECIAAL
GESELECTEERD

o
^69

gg zuurkoolschijf,
100 gr.

1»
<|85

VLEESWAREN
SPECIAL

Colmar gehakt,
100 gr.Keurslager

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

175

?gi£-r

Bedroefd, maar agk dankbaar dat hem verdere
pijn bespaard is gBmeven, geven wij u kennis dat
na een kortstondig ziekbed van ons is heenge-
gaan mijn lieve levenspartner, onze vader, onze
opa en overgroot-opa

JOHANNES RIGARDUS
MANDERS

(Jan)

op de leeftijd van 75 jaar.

Rie Wilson
Erik en Tonnie Boes
Maykel en Susanne
Willy Manders
Remco en Ria van Polen
Jason

Zutphen, 5 oktober 1997
Enkweg 20
7251 EW Vorden

Onze Jan is opgebaard in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, waar woens-
dag 8 oktober van 19.00 tot 19.15 uur gelegenheid
is tot afscheidnemen en tekenen van het register.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben don-
derdag 9 oktober om 13.30 uur in de IJsselzaal
van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in de ontvangkamer van het crematorium.

Geen bezoek aan huis.

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

• Help ons de onkosten te
bestrijden en u kunt iemand
met een bloemetje verblij-
den!

• The Brommert and the
Beautiful (wordt vervolgd)

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

• Actie Brievenbus '97. Wie
persoonlijk wil reageren of wil
napraten kan terecht in de
Voorde, Kerkstraat 15 in Vor-
den op maandagavond 13
oktober vanaf 20.00 uur

• Aanstaande zaterdag komt
de Vogelvriend met bloe-
men aan uw deur. Koop een
boeket en stel deze mensen
niet teleur

• Te koop: puppies Me-
chelse herder niet raszuiver,
ingeënt en ontwormd. Fam.
Smallegoor, Leestenseweg 11,
7207 F.A Zutphen, tel. (0575)
52 11 49

• Te koop: onbespoten
aardappelen. Kunnen wor-
den bezorgd. Lindeseweg
18a, Vorden, tel. (0575) 55 64
82
• Te huur in Vorden: opslag-
of bedrijfsruimte a f 40,- per
m2 per jaar. Tel. (0575) 55 66
80

• Te koop: partij dakpannen
VH rood, partij dakpannen
VH oranje/rood genuan-
ceerd. Tel. (0575) 55 20 80

• Te koop: aardappelen,
Bildstar en Surprise, ook voor
winteropslag. Verse groente
o.a. rode, witte, savoje, bloem,
spits en boerenkool, winter-
wortelen, knolrapen en uien.
Voederwortelen. A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76



jgQÉMEENTE B U L L E T I N y O R D E N

Teïejoon gemeend; {Q575j$5 7474:,

teleJÜx gemeente; (0575)55 7444.

Gemeentehuis:
maandag tot en niet vrijdag vcin
8.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur,

• Avondopenstelling, ajfdV bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdag- - ; :
avonden dat'. er raadsvergaderingen zyri
yan l£;30-20,00 uur {zie publicaties in
Geineen tebu lieiin]

• Spreekuren burgemeester en
wethouders;
Burgemeester E J.C Kamerling; L:
maandagmorgen van J 100 tof 12.00 uur
en volgens afspraak.

; Wethouder M, Aart$en-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tor 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderïfé-Meulenbroek;
donderdagmorgen van 10,00 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak,

Afspraken kunt u tde/omsch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingsti|den bibliotheek:
fvoor ter inzage liggende stukken)
dmsdag van 2330 tot 20.30 uur.
Woensdag van 13,30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrydag van 13.30 tot 20,30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

OOp 30 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

- de heer G.C. Langeler voor het ver-
groten van een woning op het per-
ceel het Stroo 5 te Vorden;

- mevrouw A.W.M.T. Scheepers voor
het veranderen van een schuur tot
therapie-ruimte op het perceel Spie-
kerweg 2 te Vorden;

- de heer G.D. Enzerink voor het her-
bouwen van een dierenverblijf op
het perceel Lankampweg l te Vor-
den;

- de heer M.J.G. Leferink voor het ver-
groten en veranderen van een
garage op het perceel de Bongerd 19
te Vorden;

- de heer H.J. Maalderink voor het
bouwen van een carport op het per-
ceel Burgemeester Vunderinkhof 24
te Vorden;

- de heer E. Beukema voor het ver-
nieuwen en vergroten van een
schuur op het perceel Grensweg l te
Lochem (perceel Vennemansweg
ongenummerd te Vorden);
de heer R. Groot Nuelend voor het
bouwen van een bergruimte op het
perceel Onsteinseweg 5 te Vorden;

- de heer J.F. Wullink voor het vergro-
ten van een woning op het perceel
het Heijink l te Vorden;

- de heer H.J. Angenent voor het bou-
wen van een bergruimte op het per-
ceel Hoctinkhof 259 te Vorden;

- heer H.J. Angenent voor het vellen
van l eik op het perceel Hoctinkhof
259 te Vorden;

- de heer B. Oonk voor het vellen van
2 eiken op. het perceel Hoetinkhof
107 te Vorden;

- de heer J. Wesselink voor het vellen
van l ceder op het perceel Zutphen-
seweg 34 te Vorden;

- de heer H.A. Langwerden voor het
vellen van l primus op het perceel
Brinkerhof 42 te Vorden.

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

VONDOmNSTELLING

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

EMEENTEGIDS 1998

De voorbereidingen voor de Gemeente-
gids 1998 zijn weer gestart. Heeft u
adreswijzigingen, geeft u deze dan zo
spoedig mogelijk door aan de afdeling
bestuur, de heer R. Verstegen, tel 55 74
94 of maak gebruik van het mutatiefor-
mulier achterin de gemeentegids 1997.

een bedrag van ƒ 120.000,— gereserveerd voor deze lastenverlichting. Ten aanzien
van de Afvalstoffenheffing zijn burgemeester en wethouders van mening dat deze
kostendekkend moet zijn. Meerpersoonshuishoudens gaan ƒ 585,— per jaar beta-
len, eenpersoonshuishoudens ƒ 438,—.
De rioolrechten zullen echter niet met ƒ 48,— stijgen maar met ƒ 24,—, omdat de
aanleg van de riolering in het buitengebied in de laatste fase is beland.
Terughoudendheid bij de tariefsverhoging is dan gewenst. De hondenbelasting
blijft gehandhaafd op ƒ 51,— voor de eerste hond. De toeristenbelasting willen
burgemeester en wethouders verhogerrmet ƒ 0,25 (wordt dan ƒ 1,25)

de belangrijkste onderwerpen uit het meerjarenbeleidsplan

aanpak verkeersgevaarlijke situaties

In de loop van 1998 of 1999 denken burgemeester en wethouders 2 rotondes te
kunnen aanleggen op het kruispunt Baakseweg-Hackfortselaan-Kruisdijk en het
kruispunt Baakseweg-Beeklaan-Lankhorsterstraat. De totale kosten bedragen
ƒ 965.000,-.

Snelheidsremmende maatregelen Ruurloseweg in Kranenburg. Over dit onder-
werp zijn burgemeester en wethouders nog steeds in overleg met de provincie. De
provincie werkt aan een schets voor deze maatregelen. Kosten zijn nogniet
bekend, maar burgemeester en wethouders hebben een bedrag van ƒ 35.000,—
gereserveerd.

economische zaken

De ontwikkeling van het economisch beleid krijgt in steeds meer gemeenten aan-
dacht. De Industriële Kring Vorden en de Vordense Ondernemers Vereniging heb-
ben meerdere malen aangedrongen op het ontwikkelen van integraal econo-
misch beleid. Belangrijk punt moet zijn de verbetering van de onderlinge relatie
gemeente-ondernemers. Burgemeester en wethouders denken aan de aanstelling
van een bedrijvencontactfunctionaris.

uitbreiding industrieterrein

De stedenbouwkundige vvfln aan een voorontwerp-bestemmingsplan voor de uit-
breiding van het industrieterrein Werkveld ten oosten van de Kerkhoflaan. Dit
gebied heeft een oppervlakte van bruto 7 hectare.

weizij nsplan

Het huidige weizij nsplan ̂ Rlaat de periode 1995-1998. Voor een volgende periode
moeten opnieuw budgetten worden vastgesteld. Door een stijging van de loon-
kosten verwachten burgemeester en wethouders dat het huidige budget niet vol-
doende is. Verlaging van een aantal subsidies ligt ook in de lijn der verwachtin-
gen.

aanleg bomenpad rond kasteel Vorden

De werkgroep Leefbaarheid Vorden wil in samenwerking met het Geldersch
Landschap een bomenpad rond kasteel Vorden uitzetten. Burgemeester en wet-
houders willen medewerking verlenen. Middels subsidies kan de aanleg van het
pad voor de gemeente mogelijk budgettair neutraal verlopen.

gemeentelijk bijdragen voor restauraties van rijksmonumenten?

Het tot op heden gevoerde beleid is dat de gemeente geen bijdragen geeft voor res-
tauraties van rijksmonumenten. Veel eigenaren van deze monumenten klagen
daarover. Aangezien het Rijk de subsidieregelingen heeft gewijzigd, willen burge-
meester en wethouders de redelijkheid van het gemeentelijk standpunt herover-
wegen. Zij bereiden een notitie voor de raadscommissie voor.

EMEENTERAAD VERGADERT OVER DE BEGROTING 1998 EN HET
MEERJARENBELEIDSPLAN 1998-2001 OP DINSDAG 28 OKTOBER 1997

Op dinsdag 28 oktober 1997 vergadert de gemeenteraad over de begroting 1998 en
het meerjarenbeleidsplan 1998-2001. De vergadering begint om 19.30 uur in het
gemeentehuis. In deze uitgaven van Gemeentebulletin kunt u kennis nemen van
de voorstellen van burgemeester en wethouders aan de raad en van de algemene
beschouwingen van de politieke fracties. In een volgende uitgave van
Gemeentebulletin kunt u kennis nemen van de antwoorden van burgemeester en
wethouders op de vragen en opmerkingen die de politieke fracties in hun alge
mene beschouwingen hebben gemaakt.

aanbiedingsbrief

In de aanbiedingsbrief bij de begroting en de meerjarenbegroting schrijven bur-
gemeester en wethouders dat de financiële positie van de gemeente hen zorgen
baart. De budgettaire positie van de gemeente wordt minder. Het meerjarenbe-
leidsplan gaf voor het jaar 1998 al een tekort te zien van bijna vier ton.
Burgemeester en wethouders stellen daarom voor om de tarieven voor de
Onroercnde-Zaak-Belasting (OZB) naast de trendmatige verhoging van 2% extra te
verhogen met 8%, in totaal dus een verhoging van 10%. Ook voor volgende jaren
moet deze verhoging gelden. Omdat het Kabinet besloten heeft om gemeenten te
compenseren voor de snelle stijging van de lokale lasten, is een verdere stijging
van de OZB voorlopig niet noodzakelijk. Burgemeester en wethouders hebben

sporthal

Vervanging van de technische instalaties is minimaal noodzakelijk. De kosten
bedragen ƒ 430.000,-.

landschapsbeleidsplan

Opnieuw stellen burgemeester en wethouders voor de uitvoering van dit plan een
bedrag van ƒ 20.000,— beschikbaar. Voor het milieuvriendelijk bermbeheer willen
zij een bedrag van ƒ 10.000,— beschikbaar stellen.

riolering

Na afronding van fase 3a in 1997 moeten in het buitengebied nog 155 percelen
worden aangesloten op de riolering. De totale kosten bedragen ƒ 4.093.000,—.
Burgemeester en wethouders blijven de ontwikkelingen van alternatieven op de
voet volgen.

waardevol cultuurlandschap "De Graafschap"

Dit plan is een integratie van gebiedsvisies voor natuur en landschap, landbouw
en recreatie waarbij rekening wordt gehouden met milieu-effecten. Voor al deze
sectoren moet een zo optimaal mogelijke, duurzame ontwikkeling totstandko-



men. Het Rijk, de provincie en gemeenten stellen voor deze duurzame ontwikke-
ling gelden beschikbaar.

milieu-uitvoeringsprogramma

In het milieubeleidsplan zijn een aantal onderdelen opgenomen waaraan burge-
meester en wethouders inmiddels uitvoering hebben gegeven:

- uitvoering Wet milieubeheer (uitvoering van controles en verlenen vergunnin-
gen)

- opstellen rioolbeheersplan;
- gementelijk intern milieuzorgsysteem;
- regionaal handhavingsoverleg
- uitvoering milieubeleidsplan
- bodemtoets bij aanvragen om een bouwvergunning

Deze werkzaamheden (waarvan slechts een deel is genoemd) moeten burgemees-
ter en wethouders blijven voortzetten.

Taken die burgemeester en wethouders in 1997 en volgende jaren willen oppak-
ken:

- toepassen duurzaam en mileuvriendelijk bouw- en renovatiebeleid en stimule-
ring gebruik milieuvriendelijke materialen

- uitvoering energiebeleid
- intensivering inzameling droge componenten
- stimulering fietsgebruik

bodemsanering

De provincie Gelderland overweegt na het jaar 2000 gelden uit te trekken voor
een sanerings onderzoek voor de verontreiniging ten Have/Nieuwveld (industrie-
terrein Werkveld). De gemeente moet 10% van de kosten bijdragen. Burgemeester
en wethouders hebben vooralsnog ƒ 15.000,— geraamd.

bestemmingsplan buitengebied

Burgemeester en wethouders werken aan een gehele herziening van het bestem-
mingsplan Buitengebied 1982/1994. Dit plan moet aangepast worden aan milieu-
ontwikkelingen. In het plan stellen burgemeester en wethouders zich voor om
een visie op te nemen voor de meest gewenste ontwikkeling van ruimte, milieu,
water en functies m het buitengebied, gekoppeld aan een actieprogramma. Dit
sluit aan op de gebiedsvisie WCL de Graafschap. Het bestemmingsplan krijgt daar-
door het karakter van een integraal omgevingsplan. In 1998 denken burgemees-
ter en wethouders met de herziening van het bestemmingsplan te starten. De kos-
ten van de herziening bedragen ƒ 360.000,—. ^^

bedrijfsverplaatsingen

Burgemeester en wethouders hebben samen met de commissie bestuur en ruim-
telijke orde ning een aantal locaties besproken. Het g^ruik blijven maken van de
provinciale knelpuntenpot voor verplaatsing van mil^phinderlijke bedrijven blij-
ven burgemeester en wethouders belangrijk vinden. Ook de gemeente moet dan
een financiële inspanning verrichten. Jaarlijks voegen burgemeester en wethou-
ders ƒ 50.000,— toe aan de voorziening bedrijfsverplaatsingen.

'B

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

W. Schoo

gemeente Vorden

het Vaarwerk 15
Vorden

Rond weg ongenum-
merd, Vorden
Hamsveldseweg 10
Vorden

firma Lucassen
boomkwekerij
mw. R.C. Lippmann- Vierakkersestraat
Brom weg 13, Vierakker
RAF. Veenendaal de Voornekamp 12

Vorden
H.D. Melchers Onsteinseweg 15

% Vorden

Datum
ontvangst

25-09-97

29-09-97

30-09-97

01-10-97

01-10-97

01-10-97
woning

Omschrijving

verbouwen van een
slaapkamer tot bad-
ruimte
bouwen van een
brandweergaragc
bouwen van een
tunnelkas
verbouwen van een
woning
uitbreiden van een
woning
verbouwen van ccn

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

ligt met ingang van 10 oktober tot en met 6 november 1997 ter inzage:

een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

de heer HJ. Loman, Addinkhof 16, 7251 VG Vorden, voor het plaatsen van een
afdak, opslag tuinafval en een kantoorruimte op het perceel Addinkhof 16 te
Vorden.

Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het
milieu.

OUWEN VAN EEN WONING HET WIEMELINK l TE VORDENm~
Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 8 sub
a. en e. van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling te
verlenen van het bepaalde in artikel 5, lid 3.1 sub e. voor het bouwen van een
woning aan het Wiemelink l te Vorden.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 9 oktober 1997, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
het college kenbaar maken.

EELDKWALITEITPLAN NIEUWBOUWWIJK "HET JOOSTINK"

Het Joostink, de nieuwe uitbreidingswijk voor Vordcn in het gebied ten noorden
van de Mispelkampdijk (gelegen tussen de Zutphenscwcg en de Spoorlijn
Zutphen-Winterswijk tot aan de Vierakkcrsc laak), biedt ruimte voor de bouw van
110 woningen. Ongeveer 80 kavels zal de gemeente particulier uitgeven voor de
bouw van twee-onder-één-kap- of vrijstaande woningen. Slechts de bij de
gemeente ingeschreven gegadigden voor bouwgrond komen voor een kavel in
aanmerking. t

In plan "het Joostink" wil de gemeente extra nadruk leggen op de kwaliteit van
de woonomgeving en de bebouwing. Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid zijn
de belangrijkste aandachtspunten. Zowel de vormgeving van de woningen zelf als
de inrichting van de openbare ruimte zijn in hoge mate bepalend voor de bele-
vingswaarde, de herkenbaarheid en het woongenot in een woonbuurt.
Een goede onderlinge afstemming van de plannen en een grote betrokkenheid
van de toekomstige bewoners bij de ontwikkeling van de wijk is onontbeerlijk
voor een eindresultaat, waarop iedereen trots kan zijn.
De gemeente heeft in dit proces een sturende en coördinerende rol. Dat leidde
eerst tot de vaststelling van het bestemmingsplan en krijgt nu verdere verfijning
in de vorm van een beeldkwaliteitplan voor het gebied. Dit beeldkwalitcitplan
kent nadere regels voor de onderlinge afstemming van bouwplannen en de open-
bare ruimte. Onder andere de kaprichting en de teleurstelling van gevels en daken
van te bouwen woningen. Omdat "het Joostink" meerdere beeldzone's kent en bij
de randvoorwaarden de nodige vrijheid is gelaten, hebben gegadigden voldoende
mogelijkheden een passend bouwplan te realiseren.

Het ontwerp-beeldkwaliteitplan ligt met ingang van maandag 6 oktober 1997,
gedurende vier weken, voor inspraak ter inzage op de afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende de termijn van ter-inzage-legging
kan een ieder schriftelijk zienswijzen aan hun college kenbaar maken. Indieners
van zienswijzen worden tevens in de gelegenheid gesteld op donderdag 6 novem-
ber 1997 een moncliknge toelichting te gevenicMüi

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00
uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.
Deze bekendmakin|s eerder gepubliceerd in Gemeentebulletin van l oktober
1997.

J" INZAMELING GROF SNOEI- EN TUINAFVAL
OP WOENSDAG 5 NOVEMBER 1997

Tweemaal per jaar kunt u uw grof snoei- en tuinafval ter inzameling aanbieden.
Eén keer in het voorjaar en één keer in het najaar. Op woensdag 5 november is de
najaarsinzameling. Meer informatie over de najaarsinzameling volgt binnenkort
op deze gemeentelijke voorlichtingspagina.

U kunt uw snoei- en tuinafval ook zelf gratis brengen naar:
• het regionale afval-scheidingsdepot aan de Letlandscstraat in Zutphcn, of naar
• de'regionale stortplaats Armhoede, Hagendijk l in Lochem

Beide zijn geopend op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur, op
zaterdag van 09.00 - 12.00 uur.

GEMEENTE VORDEN
NLICHTINGEN T.B. V. DE HONDENBELASTING POSTBUS 9001
BELASTINGJAAR 1997 7250 HA VORDEN

Ondergetekende

Straat

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is

van hond(en) ouder dan 3 maanden.

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

registratienummer kennelnaam

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

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19
(handtekening)



LGEMENE BESCHOUWINGEN CDA-FRACTIE VORDEN

Voor de lezers van Contact is dit de beknopte versie. Lezers die de volledige tekst
willen ontvangen kunnen dit telefonisch doorgeven, tel 551157.

Kanttekenigen en aandachtspunten bij de begroting en de investeringen en
plannen voor het jaar 1998:

* Een duidelijk WVG-beleid wordt gevoerd. De noodzaak om de inkomsten te
oormerken is voor de CDA-fractie helder. Leven in een goede gemeente betekent
oog hebben voor de zorg van minder validen en ouderen.
Dat geldt ook voor de gelden bestemd voor onderwijs en onderwijshuisves-
ting. Goede onderwijsvoorzieningen zijn een "must" en een basis om goed
onderwijs te kunnen geven.
De gelden voor onderwijs willen we oormerken en niet in de grote pot zien ver-
dwijnen.

Luisteren, horen wat er leeft onder de mensen:
* De komende jaren zal de Beeklaan in Wichmond worden aangepakt en zul-

len siielheidsremmende maatregelen op de Baakseweg moeten worden
getroffen. U zult met de bevolking van Wichmond-Vierakker in gesprek moe-
ten.

* Bovendien ligt de komst van de aftakking van de Betuwelijn door het lan-
delijk gebied van Vierakker mogelijk in het verschiet.

Hoog boven het maaiveld, met daarboven een geluidsscherm van enkele meters
dreigt de Noord-Oostelijke aftakking het Vordens landschap te doorsnijden.
Tegenhouden lukt vast niet als Den Haag anders wil. Maar de inpassing in het
landschap zal benadrukt moeten worden.

Waarom in het "groene hart" wel tunnels of verdiepte aanleg en in het ECHTE
GROENE HART van de Graafschap niet?
Het zal samen met andere gemeenten een hele klus worden dit "kabinet van de
Randstad" duidelijk te maken dat de plannen anders moeten worden.
We willen dat u er bovenop zit en aangeeft dat het zo, hoog boven het maai-
veld, niet kan.

Opnieuw de wijken in:
De komende jaren staat groot-onderhoud aan wegen en pleinen in ons dorp
op de rol. Een kans om wijken opnieuw in te richten.

Op dat moment is het van belang dat de eerste potloodschetsen door u worden
gepresenteerd aan de bewoners en u in gesprek raakt over alle zaken die in
zo'n wijk/buurt leven.

Openbare veiligheid: ^̂
Geborgenheid, het gevoel veilig te zijn, is een van de wezc^P<c voorwaarde van
een menswaardig bestaan. (De reacties van de bevolking van Leeuwarden en
Tilburg toonden ons dat nog weer eens.) Dat gevoel staat onder druk.
' Wij blijven vragen naar meer "blauw" op straat. Het CDA wil de herkenbare

agent op straat, die gemakkelijk is aan te spreken door de burger, die de wij-
ken en straten kent en weet op welke tijdstippen "bhu^" aanwezig moet
zijn. V
Het politiebureau krijgt door een reorganisatie (al weer) de oude herkenbare
functie terug. Als er verbouwd moet worden, wilt u dan overwegen boven het
bureau woningen voor jongeren te (laten) bouwen?

Verkeer:
Als we Vorden levendig en leefbaar willen houden, en dat wil de CDA-fractie,
dan zal het probleem van laden en lossen in het hart van het dorp om
nadere maatregelen vragen.
Is uitbreiding van parkeerplaatsen langs de Bevoorradingsweg (De Bleek)
niet een mogelijkheid de parkeerproblematiek aan te pakken?

Openbaar vervoer:
De spoorlijn Winterswijk-Zutphen is voor een levend dorp Vorden van levens-
belang!
Het overleg dat u blijft voeren met het streekvervoer over de bereikbaarheid
van het ziekenhuis in Zutphen verdient onze steun.

Economische zaken en toerisme:
De Sorbo vertrekt.
Een alternatief van woningbouw op de lokatie Nieuwstad, een inbreidingsplan
met woningbouw lijkt haalbaar?
* Wat kunnen we doen om Vorden aantrekkelijk te maken voor (kleine) bedrij-

ven?
Het mag niet de kavelprijs worden van het nieuw te ontwikkelen Werkveld-
Oost die hen weerhoudt voor Vorden te kiezen.
Hoc compenseren wc het vertrek van Sorbo? De provincie zou ons daarbij toch
helpen?
Moeten wc er niet over gaan denken, naast de uitbreiding van ons bedrijven-
terrein Werkveld, samen met andere plattelandsgemeenten een regionaal
bedrijventerrein te ontwikkelen?
De ontwikkelingen voor het plan Wientjesvoort zien er gunstig uit?
Willen we, zonder op voorhand met planologie en andere regelgeving demoti-
verend te werken, nieuwe initiatieven op het terrein van toerisme in onze
gemeente een kans bieden?

Investeringen:
Lezend in de begroting wordt duidelijk dat u voor de investering in de sporthal
"het stokje minder hoog legt"

Kan het stokje voor meerdere investeringen niet een klein stukje lager zonder
dat het de kwaliteit van leven en wonen in Vorden aantast?
Voorbeelden gaf u zelf door de Eldcrsmaat gedeeltelijk te herstraten, door de
sporthal minder rigoreus te gaan verbouwen, door te zoeken naar goedkopere
alternatieven voor riolering in het buitengebied.

Sociale zaken:
In Nederland loopt men niet met zijn armoede te koop, maar ze is er wel.
Armoede leidt tot een sociaal isolement. Sociaal isolement kan leiden tot
armoede.

" Bijzondere aandacht vraagt onze fractie voor de financiële en maatschappe-
lijke positie van (éénouder)gezinnen met meer kinderen die van een minimum-
uitkering moeten rondkomen en voor de alleenstaande AOW-ers zonder/met
een klein pensioen.

Volkshuisvesting:
' Versneld bouwen de komende jaren is voor het CDA het parool. De lange lijst

ingeschrevenen voor een bouwkavel zal dan met grote voortvarendheid
moeten worden ingekort.

' Woningbouw voor jongeren en starters zal dan alle ruimte moeten krijgen.

Het landelijk gebied:
Bedrijfsbeëindiging in de landbouw doordat een opvolger ontbreekt vindt nog
steeds plaats. Ook milieumaatregelen en nu weer de opgelegde beperkingen voor
varkenshouders zullen het aantal agrarische bedrijven doen afnemen. De econo-
mische problemen van de agrariërs onderkennen we zonder dat daar we als
gemeente Vorden echt wat aan kunnen doen.
Het resultaat van die sanering in de landbouw kan een verpaupering van het plat-
teland in houden.
Niet elk leeg agrarisch bedrijfsgebouw is geschikt voor een startende kleinscha-
lige ondernemer of een kampeerbocrderij. Niet elke ex-agrariër kan een boerderij-
camping beginnen.
Er zal een sanering van bedrijfsgebouwen plaats moeten vinden.
' Om de bedrijfsbeëindiger bij die sanering te helpen zou als compensatie voor

afbraak van stallen en schuren een splitsing van de oorspronkelijke boer-
derijgebouwen in 2 woningen toegestaan kunnen worden.

Financiën:
Uw suggestie om de ƒ100 lastenverlichting van Den Haag in te zetten in de vorm
van vermindering van het afvalstoffentarief spreekt ons aan omdat de lastenver-
lichting dan voor ieder gelijk zal zijn.

Wat hebben we gemist in deze begroting?
Onderhoudssubsidie voor molens:
Een noodkreet over de onderhoudstoestand van enkele Vordense molens hebben
wij, en u, niet voor de eerste keer gehoord.
In een, voor bewoners en toeristen prachtige gemeente zullen we oog moeten heb-
ben voor het cultuur-eigenc van het Achterhoeksc, Vordense landschap. Daar
horen die molens bij.
" Er bestaat een onderhoudssubsidicregcling die in werking treedt als ook de

gemeente haar aandeel levert.
' Een dekking voor deze extra begrotingspost kan gevonden worden door de toe-

ristcnbelasting al in 1998 met ƒ0,50 (2 kwartjes per nacht) te verhogen.
* Zo creëren wc ook mogelijkheden de VW eenmalig financieel te ondersteunen

bij het innemen van een grotere huisvesting.

Betere huisnummering in het landelijk gebied:
Ambulance, brandweer, politie en andere hulpverleners moeten zo snel mogelijk
ter plaatse kunnen zijn.
* (Langdurig) zoeken naar^^t goede huisnummer moet voorkomen worden door

aan de openbare weg g^P zichtbare huisnummerpaaltjes te plaatsen.
Kijkt u in Warnsveld en Lochem hoe dit kan.

namens de CDA-fractie,
A.H. Boers, fractievoorzitter,
tel. 55 11 57.
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Geacht College,

Door de gemeenschappelijke inspanning van u en uw medewerkers is het weer
gelukt de begroting voor 1998 op tijd aan ons voor te leggen.
Doordat er vanuit de centrale overheid een steeds zwaardere belasting wordt
gelegd op het gemeentelijke apparaat lijkt het steeds moeilijker om de ontwikke-
lingen bij te kunnen houden.
De winst die gehaald kan worden uit inventiviteit wordt teniet gedaan door de
decentralisering van taken vanuit de centrale overheid.
Ook nu willen wij onderstrepen dat het werken binnen een kleine gemeente
veelal te maken heeft met deeltaken waardoor een medewerker inzetbaar moet
zijn in verschillende taakgebieden.
Het is voor ons van essentieel belang dat de gemeente zich in de toekomst tot
kerntaken moet beperken, waarbij wij natuurlijk de eerste lijns functie naar de
burger niet mogen vergeten.
Integendeel, deze functie moet juist versterkt worden.

De toekomstige budgetruimte baart ook ons grote zorgen. De gemeente zal in toe
nemende mate moeten functioneren volgens het alom bekende huishoudboekje.
Automatisme moet worden vermeden. Elke uitgave, op lange termijn planning
zal op zijn noodzakelijkheid bekeken moeten worden. «
Verantwoord uitstellen moet tot de mogelijkheden behoren.
We kunnen niet door negatieve voorzieningen van dubbeltjes kwartjes blijven
maken. Dat de voorziening eenmalige bestedingen nu nog slechts op een niveau
staat van ongeveer f. 100.000,00, baart ons zorgen.

Uit Vordense partij-politieke overwegingen is het wel leuk, om de burger tege-
moet te komen met eenjaar zonder OZB verhoging. Reeds vorig jaar hebben wij
gewaarschuwd, dat dit voor de financiële situatie voor de komende jaren ernstige
gevolgen heeft. Ook de jaren daarvóór hebben wij, in tegenstelling tot het CDA en
WD, gepleit voor een gelijkmatige verhoging.
De centrale overheid denkt aan dit spelletje ook te moeten spelen.
Men belooft de burger heel groots een lastenverlichting van f. 100,00. Nemen wij
de Vordense situatie dat wordt de OZB met f. 35,00 verhoogd, de afvalstoffen-
heffing met f. 40.00 en de ribolheffing met f. 24,00 ofwel totaal f. 99,00. Dat komt
dus neer op een lastenverlichting van f. 1,00. Of de f. 100,00 een structurele tege-
moetkoming is, blijft nog de vraag.
Dit zou kunnen betekenen dat de verhoging volgend jaar dubbel aankomt.
Wij vragen ons af, hoe u de wijze van betaling van deze f. 100,00 gaat regelen voor
diegenen, die kwijtschelding van gemeentelijke lasten krijgen.
Daar waar u aangeeft, dat u er niet aan ontkomt om de belastingen en tarieven
sterk te verhogen, omdat dit in het verleden niet mocht, verwijzen wij naar het
gedrag van uw eigen college-partijen in de Vordense raad.



Ook dit jaar vragen wij ons af of onze politieke partners weer een succesje willen
halen door niet met de verhoging van de OZB akkoord te gaan. Mogelijk is dit ook
een spel tussen B en W en de college partijen. Slecht weer voorspellen en mooi
weer geven; betekent alom tevredenheid.

0. Algemeen bestuur
Het verheugt ons,'dat het onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de
gemeente Vorden, betreffende de bestuurlijke organisatie/gemeentelijke herinde-
ling, is afgerond en op korte termijn in de raad ter discussie komt.

1. Openbare orde en Veiligheid
De hernieuwde discussie over de reorganisatie bij de politie geeft hoop om
nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen en de gevoelens van onveiligheid weg te
nemen. Wij vragen u, of hier al nadere mededelingen over te doen zijn.

2. Verkeer Vervoer en Waterstaat
Het categoriseringsplan c.q. de tracé-studie ligt inmiddels voor de raadsleden ter
inzage. De invloed van de burgers, behalve de klankbordgroepsleden, is tot nu toe
gering. Wij blijven van mening dat voordat plannen concreet op tafel liggen de
burgers invloed moeten hebben gehad op de totstandkoming van de plannen.
Maar al te vaak blijkt dat op eenmaal voorliggende planning te weinig invloed
kan worden uitgeoefend.
De uitkomsten van dit plan zijn van zeer grote invloed op het wegonderhoud en
de beleving van de verkeersdrukte door de burger. Uitkomst moet zijn, dat ern-
stige verkeersoverlast van doorgaand verkeer over o.a. de Almenseweg,
Hackfortselaan en Koekoekstraat tot en met de IJselweg tot een acceptabel niveau
wordt teruggebracht.
Drastische maatregelen tegen sluipverkeer en oneigenlijk gebruik van wegen zul-
len noodzakelijk zijn, zonder dat dit behoeft te leiden tot grootse rotondes.
Naar ons idee zijn in de omliggende gemeenten voorbeelden te over van genomen
beperkende maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid.
De opening van de N 348 biedt, volgens ons, de mogelijkheid om drastische maat-
regelen te nemen: b.v. de wegen af te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer.
Wij blijven bezorgd over het doorgaande verkeer door het dorp Vorden, wij con-
stateren dat het doorgaande verkeer in het dorp zorgt voor ernstige overlast en
gevaarlijke situaties.
D66 is van mening dat de gemeente Vorden zich met hand en tand moet verzet-
ten tegen de aanleg van de Noord-Oost tak. Wanneer blijkt dat de landelijke over-
heid toch beslist dat deze spoorlijn over Vordens grondgebied moet komen, dan
verwachten wij een zeer actief beleid ten gunste van de burgers.

3 Economische zaken
Ter stimulering van het economisch beleid ondersteunen wij uw idee om een
bedrijven- contactfunctionaris te benoemen.

4 Onderwijs
De delegatie van taken naar de gemeente heeft een verzwaring voor het ambtelijk
apparaat opgeleverd. Dat levert ook voordelen op. Een van deze is, dat er op een
adequatere manier met de betrokken besturen afspraken gemaakt kunnen wor-
den en dat zodoende de bevolking directer betrokl<^pkan worden. Zoals b.v. de
gesprekken over de gymzaal in Kranenburg.

5. Cultuur en Recreatie
De aanleg van een bomenpad rond het kasteel Vorden willen wij van harte onder
steunen. Het verhoogt de aantrekkelijkheid voor de toerist. Een definitieve beslis-
sing over de brug van het kasteel kan hier bij betroMÉn worden.
De gemeentelijke bijdrage aan rijksmonumenten roept heel veel vragen op. Wij
verzoeken u dan ook om met een duidelijke voorlichting te komen.
De uitvoering van het landschapsbeleidsplan verloopt zeer voortvarend en lijkt
een goede aanpak te zijn.

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
U kondigt een onderzoek aan dat zo'n f. 20.000,00 moet gaan kosten. Wij vragen
ons af of zo'n (extern)onderzoek noodzakelijk is.
Natuurlijk onderschrijven wij de gedachte en noodzakelijkheid van een éénloket-
functie.

7. Volksgezondheid en milieu
Gezien de problemen die de bewoners van Vierakker/Wichmond hebben met de
drukriolering en de vele storingen hiervan, zegde U ons toe om op zeer kort ter-
mijn, mogelijk nog voor de begrotingsbehandeling, informatie te verstrekken
over eventuele renovatie.
Het ondersteunen, van groepen/initiatieven zoals "Oud Vorden" en "Leefbaarheid
Vorden" juichen wij toe, omdat wij initiatieven van burgers van essentieel belang
vinden voor het functioneren van de samenleving.
De ontwikkelde plannen/voorstellen om in het bouwplan Vorden Noord duur-
zaam en milieuvriendelijk te gaan bouwen is naar onze mening een juiste keuze.

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wij blijven voorstander om mogelijkheden te ontwikkelen, lege plekken in te vul-
len door middel van passende woningbouw. Dat dit niet ten koste moet gaan van
de toegewezen woningcontingenten, ligt voor de hand.
Als extra contingenten verkregen kunnen worden of woningbouw een completer
aanzicht geeft, moet het niet achterwege blijven omdat dit nu eenmaal zo
gepland was.
Eerder zegde u toe een onderzoek naar lege plekken te verrichten.
Wij blijven voorstander van reserveren voor bedrijfsverplaatsingen, daar waar
inventarisatie aangeeft dat dit niet meer nodig is, kan afgeweken worden van dit
voornemen.
Bedrijfssaneringen moeten o.i. dus ook mogelijk blijven zonder een te grote
betrokkenheid van de gemeente.

9. Belastingen
Zoals uit onze inleiding al blijkt, zijn wij met u van mening dat de lasten trend-
matig verhoogd hadden moeten worden. Wij kunnen dan ook accoord gaan met
de door u voorgestelde inhaalslag van 10% voor de OZB.
Om ons nu al vast te leggen voor de komende jaren, gaat ons te ver. Wij realiseren
ons echter wel dat er misschien niet aan te ontkomen valt, gezien het beleid van
de afgelopen jaren.

Gelukkig constateren wij dat de rioolrechten op basis van concrete gegevens niet
maximaal verhoogd behoeven te worden en dat volstaan kan worden met een ver-
hoging van f. 24,00.
De kosten van afvalverwerking dreigen tot in het oneindige te stijgen. Wij ver-
zoeken u nogmaals met klem, om te werken aan differentiatie van de tarieven.

Als de burger met zijn eigen kosten wordt geconfronteerd zal hij zich erne.ar
gedragen.
D66 verzoekt u de mogelijkheid te onderzoeken, een plan te ontwikkelen tot
afvoer van asbest van burgerwoningen'. Het lijkt in ieder geval goed voorlichting
te geven van wat wel en niet mag.
Toerisme is voor Vorden van groot belang. Wij vinden dat de opbrengst van de toe-
ristenbelasting ten opzichte van de uitgaven voor toerisme niet in de juiste ver-
houding staat, temeer omdat naar onze mening toerisme voor Vorden een belang-
rijke bron van werkgelegenheid en inkomsten is. Is de gemeentelijke bijdrage
gelijkwaardig aan die van andere belanghebbenden?

10. Overige onderwerpen
* Met betrekking tot de gemeentelijke huisvesting spreekt U over 5 jaar, dit zei u

vorig jaar en het jaar daarvoor ook al. Het lijkt ons juist dat met spoed de situa-
tie opgepakt wordt. Onze ideeën daarover zijn bij u bekend.

* Al enkele jaren, ook in ons verkiezingsprogram, geven wij aan iets als gemeente
naar andere bevolkingsgroepen in de wereld te willen doen. Niet door middel
van uitwisseling etc. maar door een concreet plan. U en de andere partijen gin-
gen nooit in op ons voorstel om f. 1.00 per inwoner hiervoor beschikbaar te stel-
len.
Op dit moment doet zich een concrete situatie voor: Een inwoonster van onze
gemeen te heeft als arts een ziekenhuisje in Kenia opgericht. Dit ziekenhuisje
wordt door een stichting vanuit Vierakker ondersteund. Wij verzoeken u om in
ieder geval dit jaar een krediet beschikbaar te stellen om dit initiatief te onder-
steunen.
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PvdA-fractie Vorden
Voor ons ligt de laatste begroting van dit college. Over een half jaar zijn er ver-
kiezingen en treedt er een nieuwe raad aan en een nieuw college. Een goed
moment om eerst kort terug te kijken, om daarna enkele problemen aan te snij-
den die in de komende bestuursperiode om een oplossing vragen.

Succesvol beleid
Op het terrein van welzijn en zorg is een welzijnsplan gekomen; de relaties met
het veld verbeterden sterk.
Het bijstands- en minimabeleid staat goed op de rails. De landelijke aandacht voor
armoedebeleid werd goed opgepakt, sterker nog: wc zaten er op te wachten.
De gebiedsgerichte aanpak, woningbouw en planologie, industriebeleid het ver-
keersveiligheidsbeleid, het zijn zo een aantal onderwerpen waar de PvdA-fractie
een positief oordeel over heeft.

Wat ging minder ̂ prtvarend?

personeelsbeleid
ondanks de personele en organisatorische versterking van de personeel & organi-
satiefunctie - al in de vorige bestuursperiode ingezet - valt weinig beleidsontwik-
keling te bespeuren. In de m.j.b. is eveneens niets te lezen. Wilt u ons de stand van
zaken eens

burger en bestuur
weliswaar werd een vooruitgang geboekt, zoals het vaststellen van een referen-
dumverordening. Dit blijft vooralsnog sterk gericht op de vorm, waarbij nog maar
moet blijken of hiermee de burger meer bij het bestuur betrokken kan worden.
Meer is dan ook nodig, vooral daadwerkelijke communicatie. De start die in de
vorige raadsperiode hiermee werd gemaakt, is niet voortgezet en verdiept.

toerisme en recreatie
de aanpak om externe verblijfsrecreatie in de gemeente, omgeving zwembad, te
initiëren heeft tot op heden nog geen tastbare resultaten opgeleverd. Na het mis-
lukte golfbaan- en museaproject zal er dan nog wel een bestemmingsplanproce-
dure voor de Wientjesvoort in procedure gebracht worden, waarmee uitbreiding
van de recreatieve verblijfsfunctie (recreatiewoningcn) mogelijk kan worden. De
planologische invulling biedt echter maar weinig perspectief op een werkgele-
genheidsintensieve exploitatie.

accommodatiebeleid
de problematiek aangaande het groot onderhoud en de renovatie van de sporthal
is (nog) niet veel verder gekomen. Zo ook de terugtreding van gemeentelijke
bemoeienis met de exploitatie van de gebouwen, voor de sporthal, het kinder-
dagverblijf en de bibliotheek. Ook over het stimuleren van samenwerking, c.q.
fusie van verwante organisaties werd weinig meer vernomen. Wanneer zal het
beheer van de sporthal overgedragen kunnen worden?

onroerende zaakbelasting
aan het beleidsuitgangspunt om de o.z.b. met niet meer dan het inflatie percen-
tage als richtsnoer te verhogen, is niet vastgehouden. Wij bekritiseerden de afge-
lopen jaren o.a. de jaarlijkse extra verhogingen voor personeel: 1995 ƒ 50.000,
1996/70.000, 1997/150.000 met doorwerking voor volgende jaren tot ƒ 200.000.
Dat wreekt zich nu in een voorgestelde verhoging in 1998 met 10%. Ook voor de
volgende jaren vraagt het college al vast te in te stemmen met een jaarlijkse ver-
hoging van 10%!

het dagelijks besturen
opvallend in deze periode is dat het college van B&W niet altijd als een eenheid
overkomt. B&W besluiten getuigen hier bijna maandelijks van. Alhoewel wij geen
grote problemen hebben met af en toe eens een minderheidsstandpunt, in afwij-
king van de collegiale besluitvorming, kan dit bij de aansturing van zwaarwe-
gende projecten en vraagstukken tot problemen leiden. Voorzover onze fractie -
als niet deelnemende partij aan de coalitie - hier zicht op heeft kunnen krijgen,
hebben onder meer projecten als de ontwikkeling van het grootschalig recreatie-
project, het project bestuurlijke vernieuwing/herindeling en riolering buitenge-
bied daar onder te lijden gehad.

Agenda 2000
Voor de Vordense agenda 2000 dragen wij de volgende onderwerpen aan:

het eigen bestuur
in de volgende bestuursperiode zal de bestuurlijke vernieuwing die wij als PvdA-



fractie in het lokaal bestuur voor noodzakelijk achten, echt wat moeten gaan
betekenen.
Bij portefeuilleoverstijgende of zware vraagstukken zal niet enkel één dagelijks
bestuurder met gedelegeerde bevoegdheden aangewezen moeten worden, maar
de portefeuillehouder tevens meer armslag (mandaat) moeten krijgen voor de uit-
voering van het door de raad vastgestelde beleid.

Ook de werkwijze van de raadscommissies moet dan veranderen. Raadscom-
missies zullen onder leiding van de portefeuillehouder de beleidsvoorbereiding
mede moeten gaan aansturen en burgers en maatschappelijke organisaties bij
hun werk betrekken (zie verder onder het kopje communicatieve beleidsontwik-
keling).
Raadsleden fungeren in deze opzet meer in de rol van materiedeskundige en
volksvertegenwoordiger, dan dat zij zoals vaak nu de spreekbuis zijn van hun frac-
tie. Bij vraagstukken die zich hiervoor lenen behoeft dan niet in alle gevallen
meer vooraf in het college van B&W besluitvorming plaats te vinden, maar vaker
pas na advisering door de raadscommissie.

De klassieke overheidsrol van de gemeente(raad) als beslisser, zeg maar het baas-
schap -juist waar het deelbelang wint aan betekenis ten koste van het algemeen
belang - kan dan weer aan betekenis toenemen.

samenwerking stedendriehoek
Vooralsnog lijkt intensieve samenwerking in regionaal verband meer voor de
hand te liggen dan samenvoeging (fusie), werd nog opgeschreven in het beleids-
programma 1994-1998.
Op 15 september 1995 kwam het kabinet met een standpunt Vernieuwing
bestuurlijke organisatie. De essentie van de boodschap was deze: welke verande-
ring er in de bestuurlijke organisatie ook komt, altijd zal de grondwettelijke struc-
tuur van gemeenten, provincies en rijk, ook in hun bestaande hiërarchie en
afhankelijkheid, uitgangspunt zijn. In wezen werd hiermee de intergemeentelijke
samenwerking (hulpstructuur) op grond van de Wgr. naar de prullenmand ver-
wezen.
De reikwijdte van het genoemde kabinetsstandpunt heeft zijn uitwerking niet
gemist. Het richtinggevend voorstel van het dagelijks bestuur aan de regioraad
om de organisatie en de bestuurlijke constructie, zo snel na de fusie van Midden
IJssel en Oost Veluwe, al weer te wijzigen, is daarvan het tastbare bewijs. We moe-
ten ons als gemeenteraad van Vorden de vraag stellen of opnieuw een zeer sterk
ingrijpende ambtelijke reorganisatie, terwijl de vorige nog niet is afgerond, nog
wel kans van slagen heeft. Onze taxatie is dat het beter is om nu in gezamenlijk-
heid een besluit te nemen om de regio Stedendriehoek op te heffen en de cen-
trumgemeenten Apeldoorn, Deventer en mogelijk Zutphen te vragen en vervol-
gens op te dragen de ambtelijke organisatieonderdelen over te nemen, waarbij de
ideeën over verzelfstandiging van onderdelen uiteraard meegenomen kunnen
worden.

samenwerking of samengaan
Niet alleen heldere keuzen maken over de intergemeentelijke samenwerking is
gewenst, ook het project bestuurlijke vernieuwing/herindeling, vraagt om een
heldere aanpak. De raadsuitspraak dat de uitkomsten van^^t KPMG-onderzoek
gericht zullen moeten zijn op samenwerking met de gdjtenten Hengelo en
Steenderen vraagt om een concrete vertaling.
De PvdA-fractie vind het niet langer zinvol alleen in eigen huis verder te studeren
op het thema samenwerken of samengaan. In de nog te maken procedure-afspra-
ken n.a.v. het KPMG-onderzoek (samenwerken of samengaan), kan de intentiever-
klaring zoals die werd opgesteld tussen de gemeenten Loch«^ Ruurlo en Borculo
als model dienen om met deze gemeenten aan het werk té^ran.

communicatieve beleidsontwikkeling
De bestuurlijke besluitvorming is o.i. de afgelopen jaren wat in zich zelf gekeerd
geraakt. Het vergaderen van raadscommissies in beslotenheid of in zogenaamde
informele vergaderingen is meer regel geworden dan uitzondering. De PvdA-frac-
tie is van mening dat juist optimale openbaarheid (als basis voor wederzijds ver-
trouwen en bereidwilligheid) de resultaten van het proces van beleidsontwikke-
ling positief zal beïnvloeden. Verslagen van bijeenkomsten, ambtelijke nota's en
notities moeten openbaar zijn, uiteraard binnen de regels en uitzonderingen die
de wet stelt.
Dat betekent minder panklare plannen in de inspraak geven, maar vanaf de start
anderen laten meedenken en meepraten vanaf de probleemdefinitie tot en met
de beleidsimplementatie.

Dan ontstaat communicatieve beleidsontwikkeling die zeker extra druk zal leg-
gen op het lokaal bestuur. Deze vorm van beleidsvoorbereiding zal ook wat meer
tijd kosten, maar de winst zal in het latere beleidsproces geboekt worden.
De overheid is niet langer een regelaar, maar een regisseur. Met andere partners
in de samenleving - maatschappelijke instellingen en organisaties en burgers -
probeert zij maatschappelijke problemen op te lossen en draagvlak voor het poli-
tieke beeld te creëren.

financiële beschouwingen
Over de begroting zelf kunnen wij kort zijn:
de beleidsvoornemens zijn in het meerjarenbeleidsplaii financieel over het jaar
1998 heen getild, zodat de budgettaire lasten voor 1998 ƒ 0,00 zijn. De jaren erna
laten een geheel ander beeld zien.
Wij stellen de volgende besparingen voor, zodat de extra o.z.b. verhoging met 8%
achterwege kan blijven.

besparingen en bcz u i nigi ngen
1. Hangende de discussie over de huisvesting en de bestuurlijke organisa tie geen

grote investeringen doen in de huisvesting. Pas weer budget beschikbaar stel-
len wanneer duidelijkheid voor de toekomst ontstaat. Dat betekent voor 1998:

• beperken groot onderhoud gebouwen gemeentehuis (raming ƒ 136.100,-)
met ƒ 80.000,- (ƒ 38.400 schilderwerk buitenmuren, ƒ 42.000 herstel metsel
en voegwerk en ƒ 56.000 vervanging besturingssysteem lift)

• aanschaf en vervanging inventaris ƒ 133.000,- (42.000 vloerbedekking en
meubilair en overigen rest)

2. achterwege laten groot onderhoud, molen Het Hoge en toren N.H. kerk, resp. ƒ
83.200,- en ƒ 15.700,-, totaal ƒ 98.900,-

3. beëindiging/vermindering subsidies en intensivering profijtbeginsel, taakstel-
ling ƒ 50.000,-

4. verlaging post onvoorzien van ƒ 65.000,- naar ƒ 50.000,-, besparing ƒ 15.000,-

LGEMENE BESCHOUWINGEN WD-FRACTIE

Algemeen.
Verheugend is enerzijds dat door het beschikbaar stellen van een bedrag van
ƒ 100,— per huishouden, als (Rijks)bijdrage in de kosten voor milieu, de gemeen-
telijke lasten voor de burgers gemiddeld genomen in 1998 niet zullen stijgen.
Anderzijds is het voor de WD-fractie teleurstellend dat dit college er niet in is
geslaagd om één van de voor de WD-fractie belangrijkste doelstellingen, namelijk
beperking van de stijging van de onroerend-zaak-belasting tot het inflatiepercen-
tage niet heeft kunnen verwezenlijken.
Daarvoor wordt door het college een aantal externe oorzaken aangewezen.
Is het in dit verband juist dat in verband met mogelijke lagere, dan geraamde
rijksuitgaven, een voorlopige korting is toegepast op de uitkering uit het gemeen-
tefonds van bijna ƒ 200.000,— en gaat het hierbij om een structurele korting?
Daarnaast wordt door het college gesteld dat tegenover de uitbreiding van
gemeentelijke taken onvoldoende middelen van het Rijk staan.

De WD-fractie vraagt het college een overzicht te geven van de toegenomen
gemeentelijke taken en daarbij aan te geven in hoeverre de daarbij beschikbaar
gestelde gelden ontoereikend zijn.
Behalve externe oorzaken noemt het college als belangrijkste oorzaken de nood-
zakelijke toevoeging aan de voorziening groot onderhoud wegen, de Wvg en de
verbranding van de restfractie.

De WD-fractie vindt de vraag van het college om de budgetruimte'te verhogen op
zich dan ook terecht. De wijze waarop het college deze tracht te bereiken, name-
lijk door verhogen van de OZB inclusief jaarlijks 10% spreekt de WD-fractie niet
aan.
Eerst zal bekeken moeten worden of door extra bezuinigingen de voorgestelde
verhoging niet kan worden beperkt. Heilige huisjes zullen daarbij niet mogen
worden ontzien.
In dit verband zal ook bekeken moeten worden of de verhouding tussen gemeen-
telijke bijdragen in voorzieningen en de eigen inkomsten van die Voorziening wel
evenwichtig is.

Regio Stedendriehoek.
Het is algemeen bekend dat de WD-fractie haar hart niet in de regio Stedendrie-
hoek heeft liggen. Vorden hoort als Achterhoekse gemeente in de regio Oost
Gelderland thuis.
De aversie die de WD-fractie tegen de regio Stedendriehoek heeft, wordt jaarlijks
weer aangewakkerd door de verrassingen waarvoor de gemeente Vorden wordt
geplaatst. Dit jaar is het de stijging die de verbranding van de restfractie met zich
brengt.
Een stijging van bijna 25%. Oftewel een bedrag van ƒ 135.000,—. De WD-fractie
vraagt het college naar de oorzaak van deze süjging.

In de begroting staat ook een bedrag van bijna ƒ 200.000,— opgenomen voor ver-
werking, transport en overslag van groente-, fruit- en tuinafval (G.F.T.).
Zoals de WD-fractie al vata: heeft gesteld, acht zij het ophalen van G.F.T.-afVal in
het buitengebied weinig ^Blrol. Opmerkingen hierover in de regio tegen de ver-
antwoordelijke portefeuillehouder stuiten op onbegrip voor de Vordense situatie.
De WD-fractie vraagt opnieuw aan het college aan dit punt aandacht te besteden.

Naar de WD-fractie begrepen heeft, stort de provincie bermafval op particulier
terrein tegen een veel la|̂  tarief dan de gemeente Vorden aan de regio moet
betalen. fv
De WD-fractie wil van het college weten welke besparing de gemeente hiermee
zou kunnen bereiken indien wij daar ook toe zouden overgaan.

Sporthal.
De gemeenteraad heeft zich in meerderheid voor privatisering van de sporthal
uitgesproken. Het lijkt er echter op dat dit punt thans geen hoge prioriteit heeft.
De WD-fractie wil van het collc'gc voornemen hoe stand van zaken met betrek-
king tot de privatisering van de sporthal is.

Zwembad.
De zwembad vereniging heeft in verband met proceskosten in 1997 een extra sub-
sidie ontvangen van ƒ 87.000,—. Hoe de stand van zaken met het zwembad is, is
onvoldoende'duidelijk. Ook al ontvangt de zwembadvereniging een budgetsubsi-
die, dan zou het zeker nu in de rede liggen dat de gemeenteraad uitvoerig over de
stand van zaken wordt geïnformeerd.
De WD-fractie vraagt het college dan ook duidelijkheid te verschaffen, waarbij
ook een inzicht in de financiële positie van de zwembadvereniging hoort.

Wegenonderhoud.
Wegenonderhoud zal de komende jaren een zwaar beslag leggen op de gemeen-
telijke middelen. Alleen al de jaarlijkse toename van de onderhoudsvoorziening
slokt de door het college voorgestelde verhoging van de O.Z.B, nagenoeg geheel
op.
De WD-fractie verzoekt dit college dan ook in het volgend voorjaar, met een eva-
luatie van de toestand van de wegen te komen. Daarbij hoort ook een voorstel tot
een wijziging van categorie van wegen.
Met een andere categorie-indeling zou mogelijk een aanzienlijke bezuiniging
bereikt kunnen worden.

Noordoostelijke verbinding, aftakking Betuwelijn.
Het tracé-alternatief over Vordens grondgebied is één van de overblijvende alter-
natieven. De WD-fractie vraagt het college opnieuw er bij de betrokken overhe-
den op aan te dringen dat voortvarendheid wordt betracht. De belanghebbenden
-naar het belangrijkste gedeelte agrariërs- worden bij realisering van het traject
over Vordens grondgebied ernstig in hun toekomstmogelijkheden beperkt en heb-
ben er dan ook recht op op korte termijn te weten waar zij aan toe zijn.

Economische zaken.
Vooral nu de Sorbo de gemeente Vorden gaat verlaten, maar ook nu op hopelijk
niet al te lange termijn nieuw industrieterrein beschikbaar komt, is extra aan-
dacht voor economische zaken zeker wenselijk.
In een nog steeds groeiende economie moet ook de bedrijvigheid in Vorden kun-
nen toenemen. Ondernemers van zowel buiten als binnen de gemeente moeten,
wanneer zij zich tot het gemeentelijk apparaat wenden, op een deskundige en
prettige wijze te woord worden gestaan. Zoveel mogelijk moet worden voorkomen
dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het voornemen van het col-
lege om een bedrijvencontactfunctionaris te belast en met de contacten met
bedrijven heeft dan ook van harte de steun van de WD-fractie.



Voorts wil de WD-fractie van het college vernemen op welke termijn het nieuwe
industrieterrein bouwrijp zal zijn en of zich inmiddels al gegadigden hebben
gemeld om daar te bouwen.

Landschapsbeleidsplan.
Het college stelt voor om voor de uitvoering van het landschapsbeleidsplan vanaf
1999 jaarlijks ƒ 20.000,— in de begroting op te nemen en een gelijk bedrag in 1998
te onttrekken aan de reserve Eenmalige Bestedingen. De WD-fractie wil van het
college weten welke concrete projecten voor 1998 reeds bekend zijn, en hoeveel
geld hiermee gemoeid is.

Waardevol cultuurlandschap.
De WD-fractie blijft haar twijfels houden of in het bijzonder de landbouw wel
gebaat is met de plannen die in het kader van het gebiedsgericht beleid worden
ontwikkeld.
Het college stelt dat het gebiedsperspectief voor de Graafschap meer is dan alleen
maar het toewerken naar een regionaal ammoniakreductieplan. De WD-fractie is
van oordeel dat in het bijzonder dit plan verstrekkende gevolgen voor de agrariërs
zal hebben.
Terughoudendheid is hier dan ook zeker op zijn plaats. Waar zich nog mogelijk-
heden voordoen zal de gemeente haar waarschuwende vinger op moeten steken.
Voor de WD-fractie is niet duidelijk waarom in het totaal een bedrag van
ƒ 150.000,— beschikbaar moet worden gesteld, terwijl de kosten voor ingediende
projecten op ƒ 42.500,— worden geraamd.
De WD-fractie wil dan ook van het college vernemen om welk soort projecten het
gaat en hoe het verschil tussen de kosten van de ingediende projecten en het
noodzakelijk geachte bedrag kan worden verklaard.

Bedrij fsverplaatsingen.
Daar waar dat noodzakelijk is, omdat bijvoorbeeld realisering van een bedrijfs-
verplaatsing niet haalbaar is, zal een beroep gedaan moeten blijven worden op de
knelpuntenpot.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij geen beroep op de knelpuntenpot wen-
selijk of noodzakelijk is. In die gevallen is de WD-fractie van oordeel dat ook geen
beroep moet worden gedaan op steeds schaarser wordende middelen.
Een duidelijk onderscheid mag daarbij gemaakt worden tussen gevallen van
bedrijfsverplaatsing en bedrijfsbeëindiging.

Toerisme.
Vorden is voor de toerist een aantrekkelijke gemeente. Toch moeten wij constate-
ren dat er te weinig mogelijkheden voor verblijfsrecreatie zijn. In het beleidspro-
gramma is daartoe opgenomen dat in de omgeving van het zwembad plannen
voor verblijfsrecreatie zouden moeten worden geactiveerd.
Rondom de Wientjesvoort worden plannen ontwikkeld. Lange tijd is hierover
niets naar buiten bekend gemaakt. De WD-fractie wil van het college weten in
hoeverre ontwikkelde plannen nog kans van slagen hebben en zo ja, op welke ter-
mijn recreatie zal kunnen plaatsvinden.

De WD-fractie blijft van oordeel dat de mogelijkheden van het ontwikkelen van
verblijfsrecreatie in de omgeving van het zwembad blijvende aandacht van het
college moet hebben.
Uitbreiding van de totale toeristische verblijfscapaciteit met in ieder geval een
groot bedrijf is voor de toeristische ontwikkeling van de gemeente van groot
belang.
Meer toeristen die hier kunnen verblijven is bovendien een beter middel om de
inkomsten uit toeristenbelasting te verhogen, dan een verhoging van toeristenbc-
lasting met nog eens 25%. Deze verhoging is voor de WD-fractie niet acceptabel.

Wet voorziening gehandicapten.
De kosten verbonden aan de wet voorziening gehandicapten (Wvg) stijgen niet
ƒ 174.000,—. Zonder op de noodzaak van de voorzieningen af te willen dingen,
vraagt de WD-fractie zich af of de beschikbaar gestelde gelden wel steeds efficiënt
worden besteed. Alleen al de post vervoer neemt met meer dan ƒ 100.000,— toe.
Wat is hiervoor de oorzaak en kan in combinatie met andere vervoerskosten (bij-
voorbeeld voor leerlingenvervoer) niet een kostenreductie worden bereikt?

Tot slot.
Financieel gaat het de gemeente Vorden de komende jaren bepaald niet voor de
wind.
Het is primair aan het college om met voorstellen tot bezuinigingen te komen.

Voor 1998 zal de WD-fractie, afhankelijk van de beantwoording door het college
van de door haar gestelde vragen, met voorstellen tot ombuiging komen.

Sport- on
gezondheids-
studio Vorden

BURG. GAUEESTRAAT 67a • 7251 EA VORDEN
TEL (0575) 55 40 91

Binnenkort starten wij met een cursus

10 weken
individueel dieet
samengesteld op uw
energiebehoefte
verantwoord en leuk
trainen o.l.v. speciaal
opgeleide CIOS- en
ALO-leraren

fysiofitness is bedoeld voor mensen met
lichamelijke klachten van welke aard ook.

Onder leiding van een fysiotherapeut gaat
u trainen op onze hypermoderne fitness-
apparatuur.
Gericht op uw klacht wordt een trainings-
programma gemaakt om zo optimaal
mogelijk te trainen.

Voor informatie kunt u bellen met (0575) 55 40 91 b.g.g. (0573) 25 31 64

Velocitas 4 in het nieuw

Velocitas 4, bedankt Las- en Montagebedrijf H. te Velthuis voor de nieuwe zaalvoetbaluit-
rusting. Staand v.I.n.r. H. te Velthuis, M. Wagenvoort, J. Klein Kranenburg, D. Tijssen, P.
Gombert, leider R. Meijer. Zittend v.I.n.r. E. Oldenhave, E. Angenent, E. Jurriens en E.
Wagenvoort.

Goede prestaties Vordense zwemster op World Translant Games:

Vier keer goud voor Van der List
De Vordense zwemster Mirjam van
der List heeft afgelopen week vier
gouden medailles gewonnen op de
World Transplant Games in het
Australische Sydney. Het gaat hier
om de Wereld Spelen voor mensen
die een orgaantransplantatie heb-
ben ondergaan.

De World Transplant Games werden
gehouden van 29 september tot 6 okto-
ber. In totaal deden er 35 Nederlandse
sporters aan mee. Mirjam van der List
was de absolute uitblinker. Op de eer-
ste dag zwom ze twee keer een nieuw
wereldrecord. De 100 meter schoolslag
voor veteranen zwom zij in de magis-
trale tijd van 1.53.73. Hiermee verbe-
terde ze haar oude record van 1.57.92
met ruim vier seconden. De 50 meter
rugslag legde zij af in 48.52. Een verbe-
tering van haar uit 1995 daterende we-
reldrecord met ruim viertiende secon-
de.

Na de winst van twee gouden medail-
les van Mirjam van der List op de eerste
zwemdag was iedereen benieuwd of zij
deze prestatie op de tweede zwemdag
kon evenaren. Zowel op de 100 meter
rugslag, de 50 meter schoolslag als de
50 meter vrije slag behaalde zij de fi-
nales. De 100 meter rugslag wist zij
niet grote overmacht in 1.44.83 te win-
nen. Ze bleef op deze afstand haar con-
currente Ulrike Buhr uit Duitsland
ruim voor. Ook op de 50 meter school-
slag wist Mirjam van der List met met
een sterke eindsprint het goud binnen
te halen in een nieuwe wereldrecord-
tijd van 51.0. Hiermee verbeterde ze
haar eigen record met maar liefst drie
seconden. Op de 50 meter vrij wist zij
geen podiumplaats te bemachtigen.
Met een tijd van 47.81 werd zij vijfde.
In totaal behaalde de Nederlandse
ploeg veertien gouden, zes zilveren en
acht bronzen medailles.
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GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving intrekking vergunning
(art. 8.25 Wmb en art. 3.33 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

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

de openingstijden,

ligt met ingang van 10 oktober tot en met 20 november
1997, ter inzage het besluit tot intrekking van de aan de
heer G.J. Hulshof, Margrietlaan 5, 7251 AT Vorden, op
20 april 1982, verleende milieuvergunning voor een
agrarisch bedrijf op het perceel Zutphenseweg 96 te
Vorden.

Strekking van het besluit:
Op dit bedrijf worden sinds november 1993 geen be-
drijfsmatige activiteiten meer uitgevoerd, waarvoor een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer vereist is.

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

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

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

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 21 november 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling be-
stuursrecht Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State
is beslist.

Datum: 7 oktober 1997.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax.
(0575) 55 74 44

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

Spaart u bij de Rabobank? Kunt u

meteen een leuk cadeautje uitzoeken!

Keuze uit: vijf sportieve cadeaus voor

jongeren of de fraaie Rabobank kalender

1997. Helemaal gratis als u tijdens het

Spaarfeest komt sparen!

Het Spaarfeest duurt maar een

week; dus zorg dat u er snel bij bent!

Sparen doe je bij de Rabobank. Daar kun

je je geld zien groeien.

Rabobank

Extra VloerVoordeel bij
WoonServiceWinkel
VINYL SCENIC
Slijtvast door transparante PVC slijtlaag
en compacte PVC onderlaag. En ook nog
eens 100% recyclebaar!

200 cm.

woo
LAMMERS

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

GOED SCHILDERWERK
IS 'N KWESTIE VAN

VAKMANSCHAP
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga |e 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 Wim Lenselink
zwart op wit
Een afspraak voor een vrijbtij.
vende offerte is snel gemaakt;
bel (0575)462319.

LENSELINK
S C H l L D E R S B E D R

Spalstraat 22 Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 23 il

J F

Van W t/m 18
oktober is o/is
bedrijf wegens
vakantie gesloten

SCHILDERSBEDRIJF

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

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 V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor
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Het Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap gaat

de volgende fase in. Het jaarprogramma 1998 is

vastgesteld. Na goedkeuring door Den Haag gaat in

24 concrete "projecten gewerkt worden aan vernieuwing

van het gebied. Doel is en blijft verbetering van de

economische en natuurlijke waarden in het werkgebied.

Jaarprogramma 1998 vastgesteld

De Graafschap
in 24 projecten

aangepakt

H et Waardevol Cultuurlandschap
(WCL), wat is dat ook weer? De

Graafschap is één van de elf gebie-
den die in Nederland zi jn aangewe-
zen als Waardevol Cultuurland-
schap. Zulke gebieden zijn qua
natuur en landschap aantrekkelijk
maar tegelijkertijd economisch
kwetsbaar. Vandaar dat er apart
beleid voor deze gebieden wordt
gemaakt.
Met geld van de overheid wordt
geprobeerd de WCL-gebieden op
te krikken, zowel wat betreft de
economische als de natuurlijke en
landschappelijke waarden. Voor De
Graafschap is inmiddels een zoge-
noemd Gebiedsperspectief geschre-
ven. Met als titel 'Kansen aanpak-
ken, daar waar ze liggen'.
In september heeft de stuurgroep
van het WCL-gebied het jaar-
programma 1998 vastgesteld. In
het programma staan de projecten
waarin het Gebiedsperspectief
concreet gestalte krijgt. Het gaat-

om 24 projecten die

in totaal 5,5 miljoen
gulden kosten. Het
grootste deel wordt
opgehoest door de
verschillende overhe-
den. Particulieren en
bijvoorbeeld natuuror-

gul-ganisaties dragen l ,2 oéko
den bij. Van alle midcRKi die in
1998 beschikbaar komen, gaat 65
procent naar de agrarische sector.
Het gaat om zeer verschillende pro-
jecten. Variërend van scholing van
boeren tot renovatie van de restan-
ten van een historische watermolen,
van verbetering van de verkaveling
tot de aanleg van een ruiterroute.

Landbouw
Een groot deel van de projecten die
volgend jaar op het programma
staan, wordt uitgevoerd in de land-
en tuinbouw, de belangrijkste
economische sector in het gebied.
Scholing van agrarische onderne-

mers staat bij de agrarische projec-
ten centraal. Zo kunnen boeren,
net als dit jaar, zich aanmelden
voor het project Toekomstgericht
Ondernemen. In overleg met de
ondernemer onderzoekt de voor-
lichter de toekomstmogelijkheden
van het bedrijf. Nauwgezet wordt
nagegaan op welke wijze het bedrijf
meer perspectief kan krijgen.
Individuele boeren kunnen in 1998
bedrijfssubsidie krijgen vopr een
groot aantal activiteiten. Voorbeel-
den zijn geïntegreerde onkruid-
bestrijding in maïs, teelt van een
wintergewas en het afstellen van de
kunstmeststrooier.
Verbetering van de verkaveling via
vrijwillige kavelruil is een belang-
rijk agrarisch doel van het WCL-
beleid. Perceelsruil leidt tot lagere
kosten voor boeren. Volgend jaar
wordt in kaart gebracht waar de
mogelijkheden voor kavelruil in het
gebied het grootst zijn en wordt de
procedure op een aantal plekken
gestart. Mogelijk worden enkele
boerderijen verplaatst.
Ook afzetverbetering van produk-
ten uit de biologische landbouw
staat bovenaan de verlanglijst. On-
der meer door de introductie van
streekeigen biologische kaas en de
opname van biologische producten
in het assortiment van winkels in
het gebied.

Natuur
Landbouw en natuur zijn in het
gebied nauw met elkaar verweven.
Dat is ook precies de reden dat De
Graafschap de bestemming WCL-
gebied heeft gekregen. Die verwe-
venheid moet blijven, vindt de

r Paardrijden
en fietsen

Het gaat in het WCL-beleid niet

alleen om landbouw en na-

tuur. Ook recreatie en toerisme

krijgen aandacht. Het landschap

is bij uitstek geschikt voor allerlei

vormen van recreatie. Bovendien

gaat het om een mogelijke inko-

mensbron. Massa-toerisme ligt

voor De Graafschap niet voor de

hand. Het gebied is meer ge-

schikt voor wandelen, fietsen en

paardrijden. Het WCL-beleid is

erop gericht om het aantal routes

te vergroten. Zo is dit jaar het
Graafschappad geopend. Vol-

gend jaar wordt volgens het

WCL-jaarprogramma een route

ontwikkeld voor zogenoemde all-
terrain-bikes. Daarnaast worden

twee ruiterroutes aangelegd.

Een stille verwijzing

Ie ziet 'm opeens staan. In een
stille verwijzing naar vroeger

tijden. De oude hooikap bij Keijen-

borg. Een cultuurhistorisch monu-
ment. De hooikap staat er nog.
Nog wel. Maar als dit soort monu-
menten niet wordt gerestaureerd,
slaan weer en wind genadeloos toe.

Een zogenoemde cultuurhistorische
onderhoudsploeg gaat in De
Graafschap aan het werk zodat de
wandelaar de geschiedenis in het
landschap blijft herkennen.

stuurgroep. In een
aantal projecten wordt
dat concreet nage-
streefd. Natuurbeheer
door boeren s t a a t
voorop. (ïeprobecrd
wordt agrariërs en-
t h o u s i a s t te maken
voor natuurontwik-
kel ing op hun eigen

bedr i j f . In 1998 wordt een aantal
cursussen gegeven, bijvoorbeeld
aanleg en onderhoud van kikker-
poelen en snoeien van hoogstam-

boomgaarden.

Cultuurhistorie
In De Graafschap zijn zo'n zestig
landgoederen. Op sommige plaat-
sen zi jn de landgoederen in verval.
In het jaarprogramma 1998 staan
initiatieven die ertoe moeten leiden
dat de cultuurhistorische, natuur-
lijke en landschapswaarden van
landgoederen worden verbeterd.
Landgoed Nettelhorst is een voor-
beeld. Het landgoed verdroogt
waardoor de vitaliteit van de oude
bomen afneemt. Hier wordt met
WCL-gelden geprobeerd het oor-
spronkelijke watersysteem te her-
stellen. Zo wordt de wateraanvoer
via het Nettelhorsterkanaal her-
steld, een aantal duikers vervangen
en een stuw met overlaat geplaatst.

met een dure term out-
| placement. Outplacement

houdt in dat begeleiding wordt
geboden bij het zoeken naar een
andere baan. In het WCL-gebied
bestaat hiervoor een subsidierege-
ling. Agrariërs die hun bedrijf
gaan beëindigen en op zoek zijn
naar een passende baan, kunnen
een beroep doen op deze regeling.
Outplacement betekent dat er ac-
tief wordt toegewerkt naar het
vinden van een andere baan. Om-

Outplacement
schakeling naar de arbeidsmj
een ingrijpend proces. De bege-
leiding bestaat onder andere uit
loopbaanoriëntatie, sollicitatie-
training, solicitatiebegeleiding en
eventueel omscholing. De bege-
leiding wordt volledig vergoed.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met GLTO-
bedrijfsadvisering, tel. 0314-
626262, of met Ton Miltenburg
van het S.P.A., tel. 0314-625000.
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project

Ondernemen
in de toekomst

je kies ik als ondernemer de juiste toe-
comst voor mijn bedrijf? Moet ik uit-

breiden, een andere tak erbij nemen, exten-
siveren, een deeltijdbaan buiten het bedrijf
zoeken? Het zijn vragen waar veel boeren
en tuinders tegenaan lopen. Het project
Toekomstgericht Ondernemen kan antwoord
geven.
In dit project zet de ondernemer samen met
voorlichters van SEV of DLV de bakens uit
naar de toekomst. Toekomstgericht Onder-
nemen biedt verschillende mogelijkheden.
In het zogenoemde Analyse Bedrijfsperspec-
tief (ABP) wordt breed onderzocht welke
perspectieven er op uw bedrijf zijn voor de
toekomst. Antwoord wordt gegeven op vra-
gen als: hoe z i j n mi jn resultaten ten opzichte
van die van m i j n collega's, welke verbeterin-
gen z i j n in mijn bedrijfsvoering nog mogelijk
en welke verwachtingen zijn er ten aanzien
van inkomen en vermogensontwikkeling.
Een belangrijk hulpmiddel voor het maken
van keuzes over bijvoorbeeld uitbreiding,
omschakeling, beëindiging, milieutnvesteritv
gen of een tweede tak is het zogenoemde
Bedrijfsontwikkelingsplan (BOP).
Toekomstgericht ondernemen betekent

zicht hebben op de milieuaspecten van het
bedrijf. Door u aan te melden voor het
onderdeel Bedrijfsinterne Milieuzorg (BIM)
kri jgt u adviezen over mineralenmanagement,
vergunningen, energie en watergebruik,
Minas en milieuregelgeving.
Het project Toekomstgericht Ondernemen
helpt ondernemers bij het inventariseren van
doelstellingen, belemmeringen en mogelijk-
heden. Met flinke subsidie...
In De Graafschap hebben al veel boeren en
tuinders gebruik gemaakt van het project. De
subsidie is nier onbeperkt maar u kunt zich
nog aanmelden.
U kunt bellen met:
S.P.A., Ton Miltenburg: tel. 0314-6250
GLTO-SEV: tel. 0314-626262
DLV-rundveehouderij: tel. 0314-624477
DLV-varkenshouderij: rel. 0314-624515

Jonge boer Hakkert
steeds enthousiaster

voor WCL-project

Mark Hakkert zit

namens de agrarische

jongeren in de

stuurgroep van het

Waardevol Cultuur

project biedt jonge

boeren kansen en die

moeten ze

zegt Hakkert.

•jfcrk Hakkert maakt zich zorgen.
If IVeertig procent van de agrari-
sche bedrijven in De Graafschap zal
verdwijnen. Een deel van de agrari-
sche jongeren moet noodgedwon-
gen elders een baan zien te vinden.
Hakkert vindt dat een triest toe-
komstperspectief. De projecten die
in het kader van het Waardevol
Cultuurlandschap De Graafschap
worden uitgevoerd, kunnen er wel-
licht toe leiden dat meer jongeren
het bedrijf van hun vader kunnen
overnemen. En daarom moeten
jonge boeren en boerinnen de
kansen grijpen die het WCL biedt,
zegt Hakkert.
Mark Hakkert (25) is een jonge
boer in Laren en zit sinds een paar
maanden namens het Gelders
Agrarisch Jongeren Kontakt in de
stuurgroep van het WCL. Hij ver-
tegenwoordigt de belangen van de

jonge boeren. Hij is
opgegroeid op een
melkveebedrijf. Het is
een gemiddeld bedr i j f
met 45 koeien op 28
hectare grond. Voor
twee inkomens is het
ouderlijke bedrijf te

kle in . Daarom werkt hij voorlopig
buitenshuis, bij de coöperatie ABC"
op de afdel ing meststoffen.
Hakkert kan zich nog goed herin-
neren dat het begrip Waardevol
Cultuurlandschap werd gelanceerd.
"In de boerenbesturen werd er
negatief op jdfegccrd. 'Oppassen',
werd geroepere weer zo'n natuur-
plan'. Ik stond zelf ook niet te
juichen. Nu heb ik me er meer in
verdiept. Het WCL wordt van on-
derop vorm lieven. Iedereen kan
met ideeën WWen en meepraten.
Dat b l i jk t te werken."
Vanuit het WCL wordt de omscha-
keling naar biologische landbouw
gestimuleerd. Boeren die dat wil-
len, worden begeleid. Daarnaast
wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijke afzet van biologische
zuivelprodukten. Mark Hakkert
steunt deze initiatieven maar hij

Forse subsidie voor investering in milieu

t het Waardevol Cultuurland-
:hap De Graafschap is het dit jaar

voor het eerst mogelijk om subsidie
te krijgen voor bepaalde mil ieu-
investeringen.
Doel van de regeling is om milieu-
doelen op agrarische bedrijven
versneld te verwezenlijken, bijvoor-
beeld verlaging van de mineralen-
verliezen. Dit gebeurt door stimu-
lering, adviseringen subsidiëring.
De subsidie heeft betrekking op
verschillende investeringen: mecha-
nische onkruidbestrijding, multi-
fasevoedering, geprogrammeerd
verstrekken van krachtvoer, aan-
schaffing van weeg- en doseerappa-
ratuur, hergebruik van afvalwater
en, onder speciale voorwaarden,
investeringen die leiden tot minder
ammoniakuitstoot.

De volgende voorwaarden gelden:
• Het bedrijf ligt in het WCL-

gebied of heeft tenminste drie
hectare grond in eigendom of
meerjarige pacht in het gebied.

Voor ammoniakmaatregelen
wordt alleen subsidie gegeven als
het aantal dieren niet toeneemt.
De investering is niet wettelijk
verplicht.
Het gebruik van de apparatuur
leidt direct tot verbetering van
het milieu.
De investering moet structureel

zi jn . Dat betekent bijvoorbeeld
dat de apparatuur meerdere jaren
gebruikt moet worden.
Er wordt achteraf gecontroleerd.
Vanaf l november 1997 mogen
geen verplichtingen worden aan-
gegaan voordat een ontvangst-
bevestiging is verkregen.

Verder zijn de volgende punten van
belang:
• Het subsidiebedrag is begrensd.

Reservering van de subsidie ge-
beurt op basis van binnenkomst
van de aanmelding.

• U krijgt een ontvangstbevestiging
met daarbij aangegeven hoeveel
geld voor u wordt gereserveerd.

• Kopieën van betaalbewijzen moe-
ten voor l mei 1998 bij DLV in
Zelhem worden ingeleverd.

Voor apparatuur wordt een een-
malige bijdrage van 35 procent van
de aanschafyvaarde gegeven tot een
maximum van tienduizend gulden.
Deelnemers aan de landbouw-
regeling ontvangen ook subsidie
over de BTW.

Voor informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met DLV
in Zelhem, tel. 0314-624515 (var-
kenshouderij) of tel. 0314-624477
(overige sectoren).

Mark Hakkert:

"Agrarisch natuurbeheer moet

natuurlijk wel worden betaald."

benadrukt dat ook op
gangbare bedrijven
veel aan het milieu
gedaan kan worden.
"Het afstellen van
kunstmeststrooiers
zodat niet meer kunst-
mest wordt gegeven
dan noodzakelijk is.
De verbouw van een
nagewas nadat de maïs
is geoogst om te voor-
komen dat stikstof
uitspoelt. Dat soort
dingen op gewone
doorsnee-bedrijven
worden vanuit het
WCL ook gestimu-
leerd. Het uiteinde-
lijke milieueffect is
misschien wel groter

dan de omschakeling van een
kleine groep bedrijven naar biologi-
sche landbouw."
Hakkert heeft de ervar ing dat de
verschillende belangengroepen in
de WCL-stuurgroep goed k u n n e n
samenwerken. De vertegenwoordi-
gers van de landbouw en die van de
milieugroepen vliegen elkaar nog
weleens in de haren, bijvoorbeeld
over het mestbeleid, maar over het
algemeen worden de standpunten
over en weer gerespecteerd. Hak-
kert: "En meer dan dat. Mijn club,
her Gelders Agrarisch Jongeren
Kontakt, en de Gelderse Milieu-
federatie werken nauw samen op
het terrein van de biologische land-
bouw. De twee organisaties z i jn nu
samen bezig met het project agra-
risch natuurbeheer. Dat zegt toch
wel wat."
Over dat laatste project, agrarisch
natuurbeheer, is Hakkert uitermate
enthousiast. De bedoeling is om op
een gewoon boerenbedrijf met
allerlei vormen van natuurbeheer te
beginnen. Variërend van het onder-
houd van houtwallen tot het op-
hangen van nestkastjes. Het wordt
een voorbeeldbedrijf waar collega-
boeren kunnen komen kijken.
Agrarisch natuurbeheer moet wel
geld opleveren, benadrukt Hakkert.
"Zulke activiteiten zijn goed voor
het imago van boeren. Maar daar
mag het niet bij blijven. Het extra
werk moet na tuur l i jk wel worden
betaald."
Volgens Hakkert kan natuurbeheer
perspectief bieden voor een aantal
boeren in De Graafschap. "Maar je
moet de mogelijkheden niet over-
drijven. Het is net zoals met agro-
toerisme. Een klein groepje kan er
wat extra mee verdienen. En dat is
dan mooi meegenomen.
Hakkert pleit voor een voortgaande
bedrijfsontwikkeling in het gebied.
Dat l i jk t tegenstrijdig met z i j n
wens om landbouw en milieu met
elkaar te integreren. "Het tegen-
gestelde is waar," zegt Hakkert.
"Grote en moderne bedrijven heb-
ben juist meer mogelijkheden om
met het milieu rekening te houden
dan kleine. Voorwaarde is wel dat
de productierechten in het gebied
blijven. Het mag niet zo zijn dat
boeren uit andere streken hier
melk- en mestquota gaan opkopen.
Misschien kan het WCL daar iets
aan doen."
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Twee campinggasten betegelden afgelopen winter de nieuwe

toiletruimte. Tijdens het hooien zijn er af en toe meer helpers dan

balen. Harry en Nettie Arfman hebben een melkveebedrijf én een

minicamping. Ze genieten van de aanwezigheid van hun gasten. De

familie Arfman vroeg en kreeg subsidie uit de pot van het Waardevol

Cultuurlandschap De Graafschap.

De nieuwe toiletruimte is ruim en
licht, in moderne kleuren geverfd

en fraai betegeld. De oude stal-
ramen zijn behouden. Op een tafel
liggen enkele folders. Een map is
gevuld met beclankbrieven, gedich-
ten en kindertekeningen. Aan de
wand hangt een schoolbord. Een
liter karnemelk kost een gulden,
een ei twintig cent. De laatste
campinggasten van hét seizoen zit-
ten voor hun caravan en genieten

van de rust.
Boerderij De Dennemaat ligt iets
ten zuiden van Ruurlo. Het beken-
de bord van de Stichting Vri je
Recreatie staat aan het begin van de
oprijlaan. Naast de boerderij ligt de
minicamping. Er zijn vijftien ruime
plaatsen; in een hoek van het ter-
rein staat een wip en hangen twee
schommels. Maar de kinderen z i jn
meestal op andere plaatsen te
vinden, bij de koeien bijvoorbeeld,
genietend van het boerderijleven.
Harry Arfman geeft het direct toe.
De mm'.camping is een idee van
zi jn vrouw Nettie. "Toen mijn
vrouw met het plan op de proppen
kwam, zag ik dat in eerste instantie
helemaal niet zitten. Al dat vreem-
de volk om de boerderij, mij niet
gezien. Maar ik moet zeggen: het
valt allemaal best mee. Sterker nog,
ik vind het leuk. In maart hebben
we het er vaak al over. Zouden de
Rotterdammers nog komen, en die
mensen uit Alphen aan de Rijn? De
campinggasten horen er gewoon
bij."
Nettie is mogelijk nog enthousias-
ter: "Het is hartstikke gezellig. Ik
ga 's avonds vaak een kopje koffie
drinken, de ene keer bij de een en
dan weer bij de ander. Andersom
komen ze hier over de vloer. Een
van de gasten doet al het verstel-
werk. Een ander heeft hier in huis
kamers behangen. Misschien is die

gezelligheid over en weer wel het
typerende van een boerderijcam-
ping. Als je de gasten alleen maar
hun plek wijst en achteraf op de
deel afrekent, dan is de lol er gauw
vanaf. Van beide kanten."
Harry en Nettie Arfman boeren nu
ruim een jaar in Ruurlo. Daarvoor
hadden ze een melkveebedrijf in

Harrie en Nettie
Arfman genieten van

hun minicamping.

Vorden. In 1988 verbouwden ze
een deel van de stal tot een logeer-
ruimte voor groepen. Een jaar later
werd met de minicamping begon-
nen. De sociaal-economische voor-
lichtingsdienst van de toenmalige
Geldersche Maatschappij van
Landbouw zag weinig perspectief in
de plannen van de familie Arfman.
Agrotoerisme? Dat was iets voor
hobbyboeren en niet voor boeren
die hun bedrijf serieus namen.
Harry en Nettie zetten door en
bouwden hun neventak uit tot een
belangrijk onderdeel van hun
bedrijf. De landbouworganisaties

denken overigens op dit moment
geheel anders over agrotoerisme.
Inmiddels boeren de Arfmans in
Ruurlo. Na een jarenlange strijd

D

Twaalf aanvragen
gehonoreerd

e WCL-regeling Bevordering Agrotoerisme is

dit jaar van start gegaan en loopt in 1998

door. Het ministerie van landbouw heeft voor

beide jaren 150.000 gulden beschikbaar ge-

steld. Voor advies en investeringen wordt een

subsidie van maximaal 30.000 gulden beschik-

baar gesteld. De subsidie geldt niet voor de

aankoop van grond of gebouwen. Agrotoe-

risme wordt breed opgevat. Naast minicam-

pings vallen ook trekkershutten en bijvoor-

beeld pensions onder de regeling. Tot nu toe

zijn twaalf aanvragen gehonoreerd. Hiermee is

een subsidiebedrag gemoeid van ruim twee

ton. Er zitten nog zeven aanvragen in de pijp-

lijn.

"De veehouderij staat in een kwaad
daglicht. BSE, varkenspest, noem

maar op. De meeste
mensen denken dat de
boeren zich nergens
iets van aantrekken.
Hier zien ze wat er
echt in de sector ge-
beurt, dat er wel dege-
l i jk milieuregels zijn,

dat met het welzijn
van de dieren rekening
wordt gehouden. Dat

is volgens mij omzet-
tend belangrijk."
Het aantal minicam-
pings in het WCL-
gebied is de afgelopen
jaren f l ink toegeno-

men. Harry en Net t ie
A r f m a n z i jn n ie t bang
van concurrentie.
Ne t t i e : "De ene mini-
camping staat voller

dan de andere. Op de een of andere
manier weet de een toeristen beter
aan zich te binden dan de ander. Ik
ben niet echt bang voor al die
nieuwkomers. Een aantal is binnen
een paar jaar weer van de markt
verdwenen."
Voor de invester ing in de nieuwe

toi le t ru imte , een kleine twintigdui-
zend gulden, heeft de familie met
succes aanspraak gemaakt op de
WCL-regeling Agrotoerisme. WCL
neemt dertig procent van de kosten
voor zijn rekening. Nettie Arfman
ziet de toekomst rooskleurig
tegemoet. "Met Hemelvaart 1998
zitten we al vol. En voor de zomer-
periode komen de boekingen al
binnen."

met de aangrenzende landgoed-
eigenaar - de betreffende eigenaar

duldde geen kampeerders in zijn
omgeving en probeerde jarenlang
langs juridische weg van de mini-
camping af te komen - werd begin
1996 een overeenkomst gesloten.
Arfman verkocht grond en gebou-
wen aan zijn opponent. Het nieuwe
bedrijfis 26 hectare groot met een
melkquotum van 207.000 kilo. Ze
zijn er uiteindelijk niet slechter van
geworden. Tachtig procent van de
vaste kampeerders is meegegaan
naar Ruurlo.
Volgens Harry is agrotoerisme niet
alleen leuk en financieel aantrekke-
l i j k maar kan deze neventak ook
het imago van de sector verbeteren.

Begeleiding bij Minas
kan veel geld schelen

project

Beloning bij minder mineralenverlies
Feehouders in het gebied van
WCL De Graafschap kunnen

vrijwillig deelnemen aan een be-
loningssysteem voor het verlagen
van hun fosfaat- en stikstofverlie-
zen. Met het betreffende systeem
toetst de overheid de waarde van
de voorgestelde heffingen en pre-
mies op mineralenverliezen.
Op l januari 1998 wordt het Mi-
neralenaangiftesysteem (MINAS)
verplicht voor veebedrijven met
meer dan 2,5 gve per hectare. Be-
drijven met een fosfaatoverschot

betalen dan ƒ 2,50 per kg voor de
eerste 10 kg boven de verliesnorm
van 40 kg P2O5. Nog hogere ver-

liezen worden beboet met ƒ 10,-
per kg. In het jaar 2000 daalt de
fosfaat-verliesnorm naar 35 kg

P2O5.
Voor stikstof bedraagt de heffing
ƒ 1,50 per kg boven de verliesnorm
van 300 kg N. In het jaar 2000
daalt deze norm naar 275 kg N.
Om een juist beeld van het effect
van deze heffingen te krijgen toetst
de overheid het systeem in verschil-
lende gebieden. WCL de Graaf-
schap is daar een van. Deelname is
voor boeren leerzaam en financieel
interessant.
Gedurende een periode van twee
jaar kent de overheid premies toe

bij vermindering van het minera-
lenoverschot. De overheid legt in
deze periode geen heffing op.
Ook worden bedrijven die al een

laag mineralenoverschot hebben,
beloond voor hun prestaties.
Nevenvoordeel is dat deelnemers
hun kennis over de mineralen-
stroom op hun bedrijf vergroten.

Tevens kunnen ze door een betere
benutting van organische mest en
vermindering van het kunstmest-
gebruik hun bemestingskosten
optimaliseren.
Meer informatie, of aanmelden?
Bel het S.P.A., Gerhard te Voort-
wis, tel. 0314-625000.

Bureau Heffingen in Assen heeft
de formulieren verstuurd. De

nieuwe mineralenwetgeving, af-
gekort Minas, is in aantocht. Per
l januari 1998 is het al zover. Door
het op tijd nemen van maatregelen
kan de heffing in de hand worden
gehouden.

Binnen de normale bedrijfsvoering
is het mineralenverlies op veel be-
drijven te beperken. Denk aan het
graslandgebruik, bemesting, voer-
rantsoen en voersamenstelling. Op
veel bedrijven zullen ingrijpender
veranderingen nodig z.ijn. Welke
keuze gaat u maken?

Minas is het meest ingrijpend voor
*rundveebedrijven met een hoge
veebezetting en bedrijven met
varkens en kippen. Maar ook op
rundveebedrijven met een lage vee-
bezetting zal het stikstofoverschot
meestal nog omlaag moeten. Voor
deze extensieve bedrijven duurt het
nog even voordat Minas van kracht
wordt, maar het kan wel invloed
hebben op beslissingen die u
binnenkort al moet nemen.
Bijvoorbeeld:
• Zal ik een nieuwe jongveestal

bouwen?
• Moet ik grond kopen of melk-

quotum?

• Moet ik een mestcontract sluiten
voor het overschot dat ik pas over
drie jaar heb?

Begeleiding
DLV adviseert veehouders bij het
zoeken naar de meest economische
manier om het mineralenoverschot
te verlagen. Iedereen kan gebruik-
maken van deze begeleiding. Van te
voren wordt bekeken welke vorm
van begeleiding de voorkeur heeft.
Op rundvee- en gemengde bedrij-
ven werkt DLV vaak als volgt:
• Als basis gebruikt DLV de

mineralenboekhouding.
• Op basis van de mineralen- en de

financiële boekhouding wordt
bekeken of in de huidige bedrijfs-
voering verbeteringen kunnen
worden doorgevoerd.

• Vervolgens wordt gezocht naar
de meest gunstige bedrijfsvoering
om aan de milieueisen te vol-
doen.

WCL De Graafschap vindt deze
begeleiding, gezien de gevolgen van
het nieuwe mestbeleid voor het
werkgebied, erg belangrijk. Daarom
is het initiatief genomen voor het
project 'Stimuleren verminderen
mineralenverliezen'. Het kan u dui-
zenden guldens aan heffing schelen.
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Zestig maïstelers
verlagen gebruik

chemische middelen
Zestig maïstelers hebben afgelopen teeltseizoen meegedaan met het

project Onkruidbestrijding. Doel was om het gebruik van chemische

middelen zo veel mogelijk te verlagen. De evaluatie maakt duidelijk

dat het project is geslaagd.

De zestig boeren hadden totaal
322 hectare maïsland aangemeld.

Het gebruik van onkruidbestrij-
dingsmiddelen is nauwkeurig bijge-
houden. Volgens dit cijfermateriaal

is gemiddeld 1,03 kilo aan werk-
zame chemische stof per hectare ge-
bruikt. Dat is aanmerkelijk minder

dan gemiddeld in Nederland.
Het gebruik kon worden verlaagd
omdat de deelnemers de onkruiden
zoveel mogelijk mechanisch hebben
gedood, met een schoffelmachine.
Doel was om de chemische bespui-
tingen te richten op de onkruiden
in de rij en volvelds bespuitingen,
indien mogelijk, te voorkomen.
De hoeveelheid chemische midde-
len die is gebruikt, verschilde sterk.
Uitgedrukt in kilo's werkzame stof
liep het gebruik uiteen van O tot
4,3 kilo per hectare. Uitgedrukt in
milieubclastingpunten voor grond-
water is een spreiding geconstateerd
van O tot 2290 punten. En bij de
milieubelastingpunten voor het bo-

demlcven van O tot 2127 pun ten .
Tijdens de laatste in september ge-
houden rondgang met de deelne-
mers is een beoordeling gevraagd
over de eigen percelen. Van de 66
percelen waarover een oordeel werd
gegeven, vielen er 44 in de catego-
rie goed geslaagd, 16 in de catego-
rie matig en 6 in de categorie slecht
geslaagd.
De deelnemers bleken enthousiast
over het project en onderschreven
de doelstelling om met minder che-
mische middelen het onkruid in
maïs te bestrijden. Ook de zestien
loonwerkers die de bespuitingen
hebben uitgevoerd, waren ervan
overtuigd dat selectiever kan wor-
den omgegaan met middelen.

Over het algemeen heeft het weer
meegewerkt om de onkruidbestrij-
ding te doen slagen. Direct na het
zaaien in april waren de omstandig-
heden redelijk geschikt om te eg-
gen. In een bestrijdingssysteem
waarbij met aangepaste doseringen
wordt gespoten, is het noodzakelijk
om minimaal één keer te eggen tus-
sen zaaien en opkomst. Dat is afge-
lopen seizoen op veel percelen ge-
lukt.
Door voldoende neerslag tijdens
het afgelopen groeiseizoen hebben

de middelen die voor
opkomst zijn gebruikt,
goede omstandighe-
den gehad. De wer-
king van Dual bleek
beter te werken op
vlakke percelen dan
op ongelijke percelen.
Bij de middelen die na
opkomst zijn gebruikt,
bleek het nieuwe mid-
del Mikado een goede
aanvullling op het as-
sortiment. Ondanks
de late toelating is het
middel op vrij grote
schaal gebruikt.

De G r a a f s c h a p

project

Er kan geen grond worden gemist voor natuurontwikke-
ling vanwege het grote aanbod aan drijfmest. Dat zeggen

veel varkenshouders. Er zijn veel vragen over de hoeveel-
heid en de kwaliteit van de mest en de verdeling over het
gebied.
In het project Mestmanagement worden de volgende
doelen nagestreefd:
1. Het verbeteren van de mestkwaliteit door maatregelen

op het bedrijf.

2. Inventariseren van de plaatsingsruimte voor drijfmest in
De Graafschap.

3. Inzicht krijgen in de bemestingswaarde van drijfmest om
daarmee het mineralcnmanagemenc te verbeteren.

4. Aangeven van het verband tussen natuurbeheer en de

mestplaatsingsruimte in het gebied.

Het project mest management begint in november.
Belangstellende varkenshouders kunnen zich melden b i j

AGRON, tel. 0314-324975 of bij S.P.A., Gerhard u-
Voortwis, tel. 0314-625000.

Zuivering aan de bron

Het l i j k t b i jna een droom. Omzet-
ting van varkensdrijfmest in al-

gen. Goed voor her mi l i eu én een
aardige inkomensbron van boeren.
Maar /over is het nog niet. ^^
Op verschillende plaatsen wordt
onderzoek gedaan naar de moge-
lijkheden en onmogelijkheden van
algenvijvers. Leden van de WG1.-
stuurgroep, naarstig op zoek n

oplossingen voor het mestover-
schot, zijn afgelopen zomer op be-
zoek geweest op de praktijkboerde-
rij van de Universiteit van Amster-
dam. Daar wordt gekeken naar de
mogelijkheden van algenvijvers op

praktijkniveau.
De stuurgroep van het Waardevol
Cultuurlandschap is positief over
deze nieuwe methode van mestver-
werking op bedrijfsniveau. Moge-
lijk wordt volgend jaar een algenvij-
ver aangelegd op een veehouderij-

bedrijf in Lochem.
In zo'n vijver wordt driftig samen-
gewerkt tussen bacteriën en algen.
Van de drijfmest houdt de veehou-
der vijf tot tien procent over. De
restvloeistof, het gereinigde efflu-
ent, kan voor diverse doeleinden
worden gebruikt, of zonder hoge

project

Minder uitspoeling door nagewas

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

rig jaar gesubsidieerd. Zo'n nage-
was neemt mineralen op, vooral
stikstof. Dat betekent dat de uit-
spoeling naar het grondwater ver-
mindert. Onderploegen van het
nagewas scheelt volgend voorjaar
een hoeveelheid mest. U hoeft
dan minder kunstmest aan te ko-
pen. En dat betekent een verla-
ging aan de aan voerkan t van de
mineralenboekhouding. Minder

heffing dus.

De subsidie bedraagt 75 gulden
per hectare. Per deelnemer wordt
tien gulden administratiekosten in
rekening gebracht. Er geldt een
aantal voorwaarden:

Het bedrijf heeft minimaal drie
hectare cultuurgrond in het
WCL-gebied.

• Op een kaartje, bijvoorbeeld een
kopie van de kaart van de MacS-
harry-aanvraag, dient te worden
aangegeven waar de percelen lig-
gen.

• De grond moet tussen l novem-
ber 1997 tot l februari 1998
zichtbaar bedekt zijn met een ge-
was.

• De subsidie wordt gegeven op
volgorde van binnenkomst, zo-
lang het budget toereikend is.

• De aanvragen kunnen tot en met
31 oktober 1997 worden inge-
diend.

• Na l februari 1998 wordt de
subsidie uitgekeerd.

• Controle vindt steekproefsgewijs
plaats.

U kunt zich door het indienen van
bijgaande invulstrook aanmelden
bij de secretarissen van de GLTO-.
afdelingen in het WCL-gebied:

Gorssel (J. Smale, 0573-431758),
Hengelo (f. Rexwinkel, 0575-
463476), Lochem (R. Bannink,

0573-441783), Ruurlo (H. Eg-
gink, 0573-453055), Vorden (G.
Schurink, 0575-551284), Warns-
veld (H. Riefel, 0575-521656).

kosten worden geloosd.
Elke vijfhonderd kubieke meter
varkensdrijfmest levert vierduizend
kilo algen op. Deze biomassa bevat
vijftig procent eiwit, waarvan de
kwaliteit is te vergelijken met soja.
Daarnaast bevatten algen pigmen-
ten, vitaminen en mineralen. Dit
materiaal wordt tegen een redelijk
bedrag verkocht. Als het procédé
succesvol is, draagt de algenvijver
bij aan het imago van de veehoude-
ri j . Daarnaast ontvangt de veehou-
der geld voor zijn mest in plaats
van ervoor te moeten betalen.
Maar zover is het nog niet. Eerst
moeten de gemeente en het water-
schap nog toestemming geven aan
het proefproject. De stuurgroep
van het WCL hoopt dat dat snel
gebeurt.

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:...

Bank/gironummer:

Aantal hectares: (percelen zijn aangegeven op bijgevoegde kaart)

Datum: Handtekening:

NB: strook toesturen aan secretaris CLTO-afdeling.

Colofon

Nummer 3 .
Oktober 1997

Tekst:
"Citaat" en S.P.A.

Lay-out:
Ineke Oerlemans
Fotografie:
"Citaat" en S.P.A.

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 omdat een sticker op
uw brievenbus duidelijk maakt dat u
geen gratis materiaal wenst), dan
kunt u een exemplaar opvragen bij
S.P.A.

Projectbureau
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 BTZelhem.
tel. 0314-625 000
fax. 0314-623 521

Secretariaat
WCL-stuurgroep
In de stuurgroep zijn de betrokken •
overheden en belangengroepen
vertegenwoordigd. Het secretariaat
van de stuurgroep is niet in Zelhem
gevestigd, maar in Arnhem:

Secretariaat stuurgroep
WCL De Graafschap
Mw. A. Pancras
Provincie Gelderland
Afd. Landelijk Gebied
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
tel. 026-359 95 61
fax. 026-359 94 80
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Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Profiteer nu van onze keiharde
najaarsaanbiedingen

betonstraatkrmkersv.a.19,50/m

dikformaat beton
straatklinkers v'a'
waaKorrnaatbeto»-
straatklinkers J* * 0/m,
koppelstones

,„ UMtaiki *ve«e Ht««

Ook een ruime keuze uit gebakken bestratingsmaterialen voor een natuurlijke verharding.

Nu 15% korting op al ons tuinhout van
de bovenste plank.

BouwCenteiHCI-UBI

U W K

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

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

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

Ulft (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, 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.

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

wij nodigen u van harte uit voor de:

GROTE DAEWOO
NAJAARS

SHOW
Met daarin heel veel Daewoo nieuws en aanbiedingen,

zoals de Nubira 5 deurs, de Nubira wagon en als klap op de
vuurpijl de introduktie van de Leyanza.

autobedrijf Groot Jebbink
Rondweg 2

Vorden

De show wordt gehouden op vrijdag 10, zaterdag 11 en
zondag 12 oktober van 10 tot 18 uur.



De heer G.W. Brinkman uit Vorden
heeft op woensdag l oktober een

j gouden erespeld van de oorlogsgra-
venstichting ontvangen. Hij kreeg
deze speld op het gemeentehuis op-
gespeld door algemeen direkteur
mr. G.J.M. Ter Horst.

In 1964 werd de heer G.W. Brinkman
benoemd tot consul van de Oorlogsgra-
venstichting in de gemeente Vorden. In
deze gemeente bevinden zich zeven
Nederlandse en dertig geallieerde oor-
logsgraven. De heer Brinkman heeft te
kennen gegeven dat hij vanwege zijn
leeftijd zijn functie van consul wenst
neer te leggen. De Stichting heeft altijd

bijzonder goed met de heer Brinkman
kunnen samenwerken en als blijk van
waardering voor zijn vele inspannin-
gen ten behoeve van de oorlogsgraven
in zijn gemeente gedurende de afgelo-
pen 33 jaar de gouden erespeld gekre-
gen. De heer Brinkman wordt opge-
volgd door de heer W. Olthuis. Hij is de
beheerder van dealgemene begraaf-
plaats in Vorden. ̂ É
De Oorlogsgravenstichting werd in
1946 opgericht met als doel de aanleg,
inrichting en instandhouding van het
Nederlandse oorlogsgraf waar ook ter
wereld. Daarnaasjj^erzorgt de stich-
ting de in NederrBR verspreid liggen-
de graven van militairen der geallieer-

E N D A

de strijdkrachten. In totaal gaat het
hier om ongeveeer 21.500 Nederlandse
en geallieerde oorlogsgraven in meer
dan 1.300 plaatsen.

Bij de controle op de toestand van deze
graven wordt de stichting geassisteerd
door honoraire medewerkers - zoge-
naamde "consuls" - die in j^iieentelij-
ke dienst werkzaam zijn. ^pconsul is
voor de stichting het gemeentelijke
aanspreekpunt inzake oorlogsgraven.
Hij of zij ziet toe op de instandhouding
en verzorging van de oorlogsgraven in
zijn of haar gemeente en^K>porteert
jaarlijks aan de stichting JBr de staat
waarin de graven zich bevinden.

Verkoop unicef
Vanaf deze week start de verkoop van
Unicef-artikelen zoals kerstkaarten,
agenda's, kalenders en correspondcn-
tiemappen. De opbrengst hiervan gaat
naar projekten die met kinderen in
nood in de hele wereld te maken heb-
ben. Kinderen die door oorlog, honger,
ziekte, gebrek aan voorzieningen heel
veel te kort komen.
De verkoop van de Unicef-artikelen ge-
beurt dit jaar op een andere manier.
Van 6 tot 17 november verkoopt me-
vrouw A. van Burk van de Beatrixlaan
14 huis aan huis. Zij is telefonisch te be-
reiken t>p 55 17 32.
Van 17 november tot 17 december
neemt mevrouw L. van Hassel dit van
haar over. Zij heeft een winkel in de
Dorpsstraat 5 met tweedehandskle-
ding. In die periode kunt u bij haar te-
recht. De winkel van mevrouw Van
Hassel is geopend op donderdag, dins-
dagmiddag en vrijdagochtend. Vanaf
17 december tot 15 januari kunt u weer
bij mevrouw Van Burk terecht.

Jubilea bij Gems Metaalwerken
Vrijdag 29 september was het weer
zover. Gems Metaalwerken BV, de fa-
briek voor tanks, drukvaten en
warmtewisselaars voor de chemie,
vierde het feit dat wederom 2 werk-
nemers hun jubileum bij het be-
drijf vierden. Het betrof ditmaal
Bennie Cornelissen (uit Leuven-
heim) die 40 jaar bij het bedrijf
werkzaam was en Albert Ketz, 25
jaar.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Nieuw brievenbus
PTT Post heeft vorige week een brieven-
bus geplaatst op het Industrieterrein
ter hoogte van de informatieborden.
De PTT is tot het plaatsen van deze
tweelingbus overgegaan nadat diverse
bedrijven en bewoners van het
Industrieterrein hierom gevraagd had-
den.

De lijst van de 40-jarige jubilarissen is
daarmee gegroeid tot 7 werknemers en
die van 25-jarige jubilarissen tot 49.
Het was de laatste keer dat directeur G.
Emsbroek, zelf al 30 jaar aan het be
drijf verbonden, een jubilaris kon toe-
spreken die hij zelf niet had aangeno-
men. Diepend in het oude personeels-
archief bleek dat beide werknemers
waren gestart in de verspanende afde-
ling, waar aansluitingen worden ge-
maakt voor de tanks en^ apparaten.
Bennie Cornelissen is al vroeg gewis-
seld van werk en is gestart als hulp van
de toenmalige chauffeur Enberts (uit
Hengel o-G). Kennelijk is het 'vrije le-
ven' van de trucker goed bevallen,
want toen de chauffeur met pensioen
ging, volgde Bennie hem maar al te
graag op. Tot op de dag van vandaag
vormt hij, tezamen met de tip-top door
hem onderhouden vrachtwagen, het
gezicht van Gems naar buiten. Van de
talloze contacten die hij buiten het be-
drijf met de ontvangers van de produk-
ten onderhoud, is het opvallend dat de-
ze de beoordeling van de directie de-

. len: in Bennie Cornelissen is het be-
drijf in bezit van een ambassadeur in
de meest ware zin van het woord. Een

enthousiaste Gems-fan in het veld met
een klantgerichte benadering die res-
pect afdwingt. Dit respect werd bena-
drukt door de aanwezigheid of de blij-
ken van waardering van de relaties.

Albert Ketz, uit Zelhem, is na een be
ginperiode in de draaierij, waar toen
voornamelijk serieprodukten voor de
handel werden gemaakt, vertrokken
uit het bedrijf om elders meer ervaring
op te doen. Toen hij na verloop van een
aantal jaren ervan hoorde dat Gems
andere produkten maakte die interes-
sant werk gaven, kwam hij weer terug.
Mede geholpen door het zeer positieve
getuigschrift dat destijds voor hem was
opgesteld. Gems telt alle diensttijden
bij elkaar op, zodat Albert Ketz toch
nog onverwacht snel zijn 25-jarig jubi-
leum kon vieren.
De directie, bij monde van ir. J.W. Ems-
broek, kon terugzien op een zeer ge-
slaagde carrière, waarbij de moderne
verspaningstechnieken bij voortduring
op een welwillende oppak van Ketz
kon rekenen. Toetsenbordvrees voor
CNC-bestuurde machines waren voor
hem onbekend. Gems ziet de verspa-
ning van de grotere, dikwijls zeer kost-
bare, werkstukken in vertrouwde han-
den.

Names zijn collega's sprak Joop Salarie,
voorzitter van de personeelsvereni-
ging. Hij bood de jubilarissen ieder een
persoonlijk aandenken aan met een
enveloppe.
De receptie werd gevolgd door de be-
kende rit naar het onbekende adres en
programma in familisfeer, gezamen-
lijk met de directie.

OKTOBER
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan J)ij de Wehme
info bij de receptie

7 KBO Soosmiddag
7-8-9 NCVB Koffiemorgen/middag.

Culturele verschillen video
8 BZR Vorden Bridgen in

't Stampertje
8 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
. 8 Welfare Handwerken Wehme

9 Bejaardenkring Reisje
11 HSV de Snoekbaars Afsluit-

wedstrijd
13 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
13 Vrouwenclub Medler Slachtoffer-

hulp
14 HVG Dorp Ontmoetingsdag in

Apeldoorn
15 HVG Dorp Volksdansen
15 BZR Bridgen in 't Stampertje
15 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 PCOB in de Welime en gezellige

middag met eigen krachten
16 HVG Wildenborch, dia's het Loo
18 VAMC de Graafschaprijders Oost

Gelderlandrit
19 Tuinen de Wiersse open
20 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
21 KBO Soosmiddag
21 N.B.v.P. Excursie
22 Welfare Handwerken Wehme
22 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 N.B.v.P. Coberco
22 BZR Bridgen in 't Stampertje
22 HVG Wichmond 50-jarig jubileum
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
26 Vorden zingt in de Dorpskerk
27 Vrouwenclub Medler, dhr. ter Mul
27 Bridgeclub/Vorden, Dorpscentrum
27 N.B.v.P. Excursie
28 NCVB Vrouwen en economie
29 HVG Linde, voordrachten en

verhalen
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 BZR Bridgen in 't Stampertje
30 HVG, Ringmiddag in Zutphcn
30 HVG Linde, Ringmiddag in

Zutphen

JAV Vorden
Op maandag 13 of 20 oktober is er een
rondleiding en traktatie op overheerlij-
ke tips voor thuis bij en door bakker
Berendsen in Vorden.
Wanneer u belangstelling hebt om een
kijkje achter de toonbank'te nemen, is
er mogelijkheid voor opgave vóór 5 ok-
tober bij Joke Zents (0575) 556723. Lid
zijn van het JAV Vorden is niet nodig.

Prei, spinazie, venkel en
wortel
Vanaf plm. 6 oktober is deeltje nr. 13
prei, spinazie, venkel en wortel (uit de
serie Het Groenten & Fruit ABC recep-
tenboekjes) te koop bij groentenspe-
ciaalzaken en groentenafdelingen van
supermarkten.
Vier groenten in l boekje. Dertig lek-
kere, vlot te maken recepten met soms
verrassende combinaties en mogelijk-
heden. Prei, venkel en wortel blijken
het nl. ook samen heel goed te kunnen
vinden, bijvoorbeeld als borrelhapje
met een warme saus of als kleurige
groenten bij vis. Maar ook per groente
is er veel te ontdekken. Wat dacht u bij-
voorbeeld van spinaziepannenkoekjes
of een knapperige oosterse preisalade
of venkel met Danish blue? Venkel is
nog niet zo populair in Nederland.
Probeer een keer één van de recepten
uit dit boekje en .. u bent verkocht!
Een boejke met 30 smakelijke, vlot te
maken avonturen voor u op papier ge-
zet door de cuisiniers Henk Prins en
Jon Eykens van restaurant 'Ie Bastion'
in Naarden Vesting. Mede namens hen:
smakelijk eten!



AANBII DINGEN

Keuze uit ruim 30 soorten

VLAAIEN vlgs. Limburgs recept
calorie-arm en... goed voor 12 royale punten

Appel-caramel
VLAAI

gewoon weer 'ns wat anders

voor maar f IntpSfO

APPEL KRUIMELVLAAI
goed voor 8 punten

nu f8,50
Boterkoek

volgens oud-Hollands recept

.1 4,25

nieuw

TIP VAN DE WEEK

WADDEN nieuw
met de unieke eigenschap dat de smaak- en

eeteigenschappen van wit brood worden
gekoppeld aan de voedingswaarde van bruinbrood

E n . . . heeft u onze
nieuwe broodjes al geprobeerd?

^ ook onze
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

lokker en vol vit. C
Jg, ANTI - GRIEP PAKKET

0*7* ̂  grapefruits/cltroenon
en sinaasappelen nu slechts

rijkelijk gevulde

STOOFSCHOTEL
vltaminerljk en knappeng.

500 gram B

/supcrsappigc en smakelijke
KÏÊUWÊ ooSGT

scherpe prijs, zacht van smaak -
SNIJBONEN Ann 9OA

°9ram ̂
toegeven blijft het

. lekkerst
muskaat
DRUIVEN
een smakelijke
speling der natuur

uit eigen snijkouken

Gesn. ANDIJVIE
puur gezondheid

500 gram

de lekkerste \
BLEEKSELOERIE N

SALADE

200 gram 249
HÊTilS ;WEER;ArX>LOP;'SNÊRTWEER'

Aanbiedingen geldig van 6-10 t/m 11-10

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

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

OPHEF

start 2 okt.

Juwelier van den Hul stopt
Groot Kormelink Optiek groter
Na zo'n 7 jaar met veel plezier en enthousiasme'Juwelier van den Hul'
gedreven te hebben stoppen de heer van den Hul en echtgenote met
de juwelierszaak in Hengelo Gld. om van de VUT te gaan genieten. De
vrijgekomen winkelruimte wordt, na een grootscheepse opheffings-
verkoop van de juwelierszaak, door Groot Kormelink Optiek ingeno-
men. De gehele voorraad zoals: goud, zilver, horloges, klokken en hor-
logebanden wordt vanaf donderdag 2 oktober tegen extreem lage
prijzen verkocht. Alles moet weg om plaats te maken voor de
brillen en contactlenzen van Groot Kormelink
Optiek. Voor de meeste keuze
moet u er snel bij zijn, want
op is op.

START DONDERDAG 2 OKTOBER
Een greep uit onze voorraad:
Gouden slavenband, 14 krt.
Gouden armband, 14 krt.
Elegante entourage-ring met 10 diamanten in
combinatie met saffier, smaragd of robijn
Damesringen, 14 krt. met diamantje
Granaatring, 14 krt.
Certina dameshorloge
Certina herenhorloge
Gehele collectie Casio sporthorloges
Gehele collectie Prisma dames- en herenhorloges
Collectie staande- en wandklokken

van
211,-
409,-

599,-
49,-

419,-
295,-
259,-

voor
145,-
295,-

375,-
35,-

295,-
195,-
175,-

25% korting
25% korting
25% korting

Prachtige 14 krt. geel/gouden sieradenset van Desiree
met briljant bestaande uit 5 delen:
- choker met 0,09 ̂ briljant 1.625,-
- armband met 0,1rort. briljant 2.925,-
- damesring met 0,04 crt. briljant 599,-
- oorstekers met 0,08 crt. briljant 889,-
- hanger met 0,04 crt. briljant 487,-

Verder treft u vele awrere artikelen aan in onze winkel, zoals
(bedel)armbandjes, oorhangers, ringetjes, klokken, wekkers, etc.

1.195,
2.095,

395,
595,
295,

Juwelier van den Hul
H O R L O G E R I E , G O U D & Z I L V E R

Spalstraat 27, Hengelo G., Tel. (0575) 46 40 36

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Uw meubels
versleten ? <
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

i interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

Start theoriecursussen
ma. 27-10-'97 19.00-21.00 uur Zutphen
di. 28-10-'97 19.00-21.00 uur Brummen
do. 30-1-'97 19.00-21.00 uur Vorden

za. 18-10-'97 9.00-11.30 uur Brummen

do. 09-10-'97 19.00-21.00 uur Zutphen

Verkeer
ma. 20-10-'97 19.30-21.30 uur Brummen

Goederen
wo. 22-11-'97 19.00-21.00 uur Brummen

1MMJ |
VE5^

VERKEERSSCHOOL

TEL 0575-54 30 44



ZAANSE
SNIJDER en

beginnen hun "wittebroodsweken"
met een huwelijksreis

en willen u nu laten genieten.

Pracht

BLOEMKOOL
per stuk

KALBFLEIS
FILET
met uitjes
100 gram

98

AH Koffiemelk
vol en halfvol, pak SOÖjifam

Ariël Futur en Color
1,5 kg

Gehakt h.o.h.
kg

Oral-B tandenborstel
per stuk, van 4.79 voor

Cëpage wijnen
5 soorten, fles, van 5,95 voor

Magere

ACHTERHAM
100 gram

Verse
BRAAD-
WORST

kg

98

ch

Witte

BOLLETJES
en PUNTJES

6 stuks

Magere

YOGHURT
liter

89
SPERCIE-
BONEN

500 gram

69
Gevuld

SPECULAAS
Fryling

300 gram

SCHOUDER-
KARBONADE

KG

98

KÜMKOMMER
per stuk

O?9

COCA
COLA

2 liter

ALBERT HEIJN HENGELO (Gld.)
Molenhoek, de winkelHbéf van Hengelo Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 11 oktober

en het was een fantastisch huwelijksfeest
Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood otelier

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Laat uw
drukwerk

onze
zorg zijn

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

H U WE LU K
JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Ook op het gebied
van

ROUWWERK
o.a.

rouwbrieven
rouwdank-
betuigingen
bidprentjes

Rouwbrieven
leveren wij op de
dag van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVEBS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax(0575) 551086

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

U'cncnüo (frcüis <ic.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN

(ind. terrein Revelhorst)
«.(0575) 5228 16

BDVAG



Spaar nu voor

Gratis

Echt... je proeft 't!

bij elke aankoop van f 5,-
bij uw Echte Bakker

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

Oktobermaand
Puzzelmaand

SPECIALE AANBIEDING

van f 25,- voor

Groetjes,

12,95

Dorpsstraat 20 • Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

'akfotografie

Spalstraat 10, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 23 86

Eikels
15 ct/kilo
alleen kleine partijtjes

Af te leveren bij

Drukkerij Weevers

Nieuwstad 30

Vorden

Bij Edflh vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 6 OKTOBER T/M ZATERDAG 11 OKTOBER 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

HELE KIP 1 kilo van 6.90 voor

GEKRUID GEHAKT lift nn 11.» nor

VARKENSFILETLAPJES KEER EN KLAAR i KNO van 26.90 voor
UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

COX HANDAPPELEN
SUPERBINTEN AARDAPPELEN
BROCCOLI
ZUURKOOL

1 kilo van Z.98 voor

5 kilo van 3.98 voor

500 gram van 2.98 voor

500 gram van 0,98 voor

4,98
6,98

19,90

•1,69
2,49
1,49
0,69

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

1 kilo van 14.50 voor 12,50

500 gram van 7.99 voor U,45

Vers van het mes Vergeer kaas

BOEREN JONG BELEGEN
HALVETTA 20+ KAAS
Snijverse vleeswaren

BOSVRUCHTENHAM 100 gram van 3.29 voor

LEVERKAAS 100 gram van 1,69 voor

COBURGER HAM 100 gram van 3,69 voor

UIT ONZE BROODAFDELING:

2,69
1,39
2,99

3 BOERENTARWE
GESORTEERDE FRUITVLAAI
LUXE GEVULD MUESLIBROOD
VRUCHTENSLOF

800 gram gesneden, nu 4,01)

27 cm doorsnede van 7,45 voor U,£ü

500 gram nu O,£o

500 gram nu Z,49

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

van de vleeswaren/kaasafdeling

WE BLIJVEN DOORGAAN MET ENORME KORTINGEN
OP ARTIKELEN WAARBIJ U ALLEEN UW GRATIS

EOAH-CARD NODIG HEEFT

APPELSIENTJE HERFSTZON 1/1 literpak van 1,99 voor 1,39 (30% korting)

SÜDMILCH ^

FrUJtJgO VrUChtenyOgtlUrt div. smaken. 150 ml van 0.49 voor 0,29 (40% korting)

EDAH PINDA'S gezouten/ongezouten 250 gram van 1,79 voor 0,89 (50% korting)
UIT DE DIEPVRIES
MORA PISTOLET ham/kaas 80 gram van 1,89 v^D,94 (50% korting)
GOUDBANKET VAN DE WEEK
EDAH rOOmbOterStrOOpWafelS pak a 8 st. van 1,99 voor 1,49 (25% korting)

EXTRA AANBIEDING VAN FIRMA KLIJN:

CashfiWHOtBIl gezouten of ongezouten, megazak 350 gram van 9,60 voor 0,00

Ook dit jaar weer een perfecte kerstpak-
ketten/relaliegeschenkenshow roet mede-
werking van nog meer Hengelose onder-

nemers. Gegarandeerd succes!
Op welke data's en waar?

Zie nu 'Contact' en week 42

Marija en Gerrit Botterman plus alle mede-
werkers wensen Heiko en Brigit Wansink
veel huwelijksgeluk!

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

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.

Van eigen land:
Diverse soorten snijbloemen

Nu ook volop
CHRYSANTEN

Al vanaf f 2,50
l/oor elk wat wils!

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

Oproep Algemene Vergadering van
de Rabobank Graafschap-West
De Rabobank is een coöperatieve

bank met als doelstelling leden-

ondernemers te financieren tegen

lage rente en gunstige voorwaarden.

De Rabobank is een bank met leden.

Betrokken mensen, die via een geko-

zen bestuur en de ledenvergadering

invloed kunnen uitoefenen op het

beleid van hun plaatselijke bank.

Zo is gegarandeerd dat bij elke dienst

die de Rabobank verleent het belang

van de leden zwaar meetelt.

Rabobank
Graafschap-West

Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank Graafschap-West B.A. haar leden op tot het bijwo-

nen van de Algemene Vergadering die gehouden wordt op dinsdag 28 oktober 1997 om 20.00

uur in Hotel Restaurant Bakker te Vorden.

Verkorte agenda

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Jaarrekening 1996

4. Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht

5. Mededelingen en rondvraag

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering, alsmede de jaarrekening 1996

liggen vanaf heden op onze kantoren voor de leden ter inzage.

Het Bestuur



SPORT-H
t Ma

V o e t b a l

Vaassen l - Vorden l
Voor beide ploegen een belangrijke
wedstrijd. De winnaar neemt de kop-
positie in. Het eerste kwartier ging de
strijd gelijk op. Hierna kregen de spe-
lers van Vaassen steeds meer greep op
het spel. Vanuit een solide achterhoede
werden snelle aanvallen opgezet. Doch
echte kansen schiepen de Vaassenaren
zich ook niet. Vijf minuten voor de
pauze zette de rechtsbuiten van Vaas-
sen (in duidelijke buitenspel-positie) de
bal scherp voor. Nadir Akjsoy kreeg een
niet te missen kans en scoorde: 1-0.
Even later kopte Mare van der Linden
de bal over de voor zijn doel staande
keeper. De bal ging nipt over. Na de
theepauze probeerde Vorden de bakens
te verzetten. De goed ingespeelde ploeg
van Vaassen gaf geen krimp. De aanval-
lers Ronnie de Beus en Ronald Visser
werden in het veld gebracht. Mare van
der Linden werd een paar maal in stel-
ling gebracht. Maar hij werd door de
verdediging van Vaassen ver van het
doel gehouden, zodat zijn kopballen
geen gevaar konden stichten. Vlak voor
het einde werd wederom een buiten-
spel-positie door de scheidsrechter ge-
negeerd. Hieruit bracht Munor Ozdi-
mir van Vaassen de eindstand op 2-0.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
IJsselstreek uit Deventer.

Uitslagen:
Vorden Al - Markelo Al 11-0; Eibergen
A2 - Vorden A2 2-4; Oeken BI - Vorden
BI 2-3; Vorden Cl - WHCZ Cl 4-11; Eef-
de Dl - Vorden Dl 10-2; Vorden El -
WHCZ E3 12-4; WHCZ E7 - Vorden E3 3-
3; Vorden Fl - Warnsveld F2 3-1; Vorden
F3 - WHCZ F5 0-9; Vorden F4 - SHE F2
0-6.
Vaassen l -Vorden l 2-0; HSC '21 3 -Vor-
den 21-0; Grol 7 - Vorden 3 2-6; Vorden
4 - Zutphen 3 11-0; Vorden 5 - Eerbeekse
Boys 6 1-1; Vorden 6 - Brummen 5.

Programma:
Vorden Al - Ruurlo Al; Meddo Al -
Vorden A2; Brummen B2 - Vorden BI;
Vorden Cl - Zutphen Cl; WHCZ D3 -
Vorden Dl; Vorden El - De Hoven El;
Warsnveld E5 - Vorden E2; Be Quick E3
-Vorden E3.
Vorden Fl - Zutphen Fl; Voorst Fl -
Vorden F2; Vorden F3 - Be Quick F3;
Vorden F4 - Gazellc Ni. F3.
Vorden l - IJsselstreek l', Vorden 2 -
Bonif. Boys 2; Vorden 3 - Vios Bcltrum
4; Zutphania 4 - Vorden 5; De Hoven 6 -
Vorden 6.

S.V. Ratti - Steenderen
Na de zware nederlaag van vorige weck
bij S.V.B .V moest Ratti vandaag tegen
de nummer laatst van de competitie.
Op papier een redelijke tegenstander.
Het werd duidelijk een wedstrijd met
twee gezichten.
Ratti begon voortvarend. Het was lange
tijd een gelijke strijd. Toch kon Ratti er
soms goed uitkomen. Met goede aan-
vallen werd het de defensie van Steen-
deren knap lastig gemaakt. Ratti bleef
goed de druk houden bij de tegenstan-
der. Dit resulteerde uiteindelijk in een
aantal corners. Een van de corners le-
verde uiteindelijk een doelpunt op. Na
een kluts belandde de bal uiteindelijk
voor de voeten van Jeroen Fleming.
Deze bedacht zich geen moment en
schoot hard raak. Ratti bleef goed de
aanval zoeken. Steenderen kon zich
geen echte kansen creëren. Ratti daar-
entegen kon er gevaarlijk uitkomen.
Na een goede aanval gaf Mario Roel-
vink de bal perfect voor. Martin Leeg-
stra kwam goed voor zijn tegenstander

en kopte zeer fraai raak. De rust werd
bereikt met een 2-0 stand.
De buit leek binnen voor Ratti. Maar
zoals zovaak ging het ook nu direct na
de rust fout. Ratti kwam er niet meer
uit. Steenderen drukte goed door. Bin-
nen 7 minuten was de stand alweer
recht getrokken. Daarna leek Ratti de
draad weer op te pakken. Toch werd
het ongelukkig 2-3. Een schot op doel
werd van richting veranderd. De kee-
per was kansloos. Ondanks dat Ratti
het bleef proberen lukte het niet om te
scoren. Steenderen kwam zelfs nog op
4-2. Voor Ratti werd het dus een zware
teleurstelling. Volgende week moet
Ratti naar Ruurlo, dit zal een zware
dobber worden maar het spel in de eer-
ste helft geeft vertrouwen voor de rest
van de competitie.

Uitslagen jeugd:
Ratti Al - Loenermark Al 0-ü; KI.
Dochteren Cl - Ratti Cl 5-3; Ratti Dl -
S.S.S.E. Dl 0-2; Ratti El - Sp. Lochem E2
1-12; Ratti Fl - Markelo F2 4-0; Markelo
F4 - Ratti F2 3-5.

Programma:
Zaterdag 11 oktober
Ratti Al - Go Ahead D. A2; Rietmolen
Cl - Ratti Cl; Diepenheim Dl - Ratti Dl;
Ratti El D.E.O. El; Ratti Fl
Witkampers F2; Diepenheim F2 - Ratti
F2; Ratti 5 (zat.) - Gazelle Nieuwland 3.
Zondag 12 oktob<É^
Ruurlo l - Ratti l; Brummen 6 - Ratti 2;
Ratti 3 - Dierense Boys 5; Ratti 4 - Be
Quick Z. 7; Ratti l (dames) - D.E.O. 1.

V o l l e y b a l
Winst Dash 2
Afgelopen dinsdag was nog niet be-
kend of het dikke konten team dames
Dash 2 afgelopen zaterdag moest spe-
len, de eigenlijke tegenstander Krck-
kers was alsnog gepromoveerd naar de
tweede divisie, dus was het afwachten.
Een spoed bericht van de bond: zater-
dag spelen om 13.30 uur tegen Remotc
It in Zwolle. De eerste wedstrijd in de
landelijke competitie best spannend
dus. Remote is ook een ploeg die ge-
promoveerd is uit de promotieklasse
en er is dus weinig bekend over de
speel wij ze. De Ie set werd gewonnen
door de dames uit Vorden met een set-
stand van 15-7, je zou denken gemak-
kelijk maar Zwolse dames gaven heel
wat tegengas. De tweede set was com-
pleet voor de Zwolse dames een heel
goede buitenaanvalster zette de ploeg
op het spoor, time-outs, wissels wat
coach Gerrit Limpcrs ook bedacht,
niets hielp Dash moest incasseren 15-5.
Dat routine een woordje meespeelt
kon je wel zien in de 3e en beslissende
4e set. Vooral Carla Jansen vocht zich
terug in de wedstrijd, en met de set-
standen 15-7 en 15-5 kon het dikke kon-
ten team 3 punten meenemen naar
Vorden.

Dash heren l
De heren van Dash moesten zaterdag
voor hun eerste competitiewedstrijd
aantreden tegen Side Out l uit Zut-
phen. De wedstrijd begon voor Dash
niet zo goed (dramatisch). Door het ge-
varieerde en snelle aanvalsspel van
Side Out kwam Dash geen moment in
de wedstrijd. Deze set ging dan ook
binnen ± 10 minuten verloren met
15-0.
Enig spelritme kon Dash daardoor niet
opdoen hetgeen ondanks een gewijzig-
de opstelling betekende dat Dash pas
in de loop van de 2e set aan het eigen
spel toekwam. Zowel que veld- als blok-

verdediging bood Dash te weinig om
Side Out echt in gevaar te brengen. De
tweede set eindigde dan ook in 15-7
voor Side Out. De derde set verliep net
als de tweede. Dash kwam redelijk aan
aanvallen toe maar niet genoeg voor
winst. Derde set 15-8 voor Side Out.
Zaterdag 11 oktober speelt het heren
team van Dash in Deventer tegen
Devolco 3.

Dames Dash gedeklasseerd
"Een wedstrijd om snel te vergeten,
maar wel één om veel lering uit te trek-
ken ". Aldus de eerste reactie van Louis
Bosman, coach van het eerste dames-
team van de Vordense volleybalvereni-
ging Dash, uitkomend in de derde divi-
sie G van de Nederlandse Volleybal
Bond (NEVOBO). Er gaapten drie grote
gaten tussen het ervaren en vorig jaar
op de vierde plaats geëindigde Halley
uit Wehl en het jonge, onervaren en in
opleiding zijnde team van Dash; tech-
niek, snelheid en spanning. De zenu-
wen gierden de Vordense dames dooi-
de keel, zowel de oudgedienden als de
jonkies. Voor de laatsten was dit niet
onlogisch daar een aantal van hen
rechtstreeks uit de tweede klasse van
district IJsselstreek komt. Dat ook vele
van de oudgedienden hun zenuwen
ondanks hun ervaring niet onder con-
trole hadden mag gezocht worden in
het feit dat met zoveel vernieuwing en
verjonging toch nog veel ^fcckerheid
bestaat over de eigen capaciteiten van
het team. Deze zenuwen uitten zich in
elk geval in een verkrampt spel waar-
door met name de pass veel te wensen
overliet. Voeg daarbij de v^^sprong in
techniek en snelheid (zovl^tn aanval
als verdediging) van de tegenstander,
welke dit jaar zeker tot de kampioens-
kandidaten mag worden gerekend, en
de eenzijdigheid in de wedstrijd, waar-
voor de wedstrijdbal beschikbaar werd
gesteld door subsponsor Salon Maiïan-
nc, zij verklaard.
"Ik had beslist rekening gehouden met
een nederlaag, zelfs met 3-0, aangezien
ik het team van Halley ken van verle-
den jaar en zij bovendien nog versterkt
zijn deze zomer, maar deze setstanden
doen toch wel pijn. Dit is vergelijkbaar
met een voetbalwedstrijd die je met
11-1 verliest. Slechts een schamel punt-
je voor de eer!
Echter elke wedstrijd staat dit seizoen
voor ons op zich, zeker in de eerste
helft, en we gaan dan deze weck ook
weer hard trainen om te zorgen dat de
uitwedstrijd van 11 oktober uit tegen
Atalante uit Horssen ons imago en ons
gevoel op een hoger plan brengen".

Volleybal Dash
Vios 3 - Dash l dames recr. 3-0; Dash l -
Boerhof l heren recr. 0-3; W.S.V. l -
Dash l 3-0; Devolco 8 - Dash 3 0-3;
Devolco l - Dash l 1-3; Remote Zwolle -
Dash 2 1-3; Dash l - Side Out l 1-2; Dash
3 - S.V. Terwolde l 3-2; Dash 5 - Side Out
3 0-3; Dash l - Side Out l 0-3; Dash 4 -
S.V. Terwolde 3 3-0; Dash 6 - Side Out 5
2-5; Dash 2 - S.V. Wilp l 2-2; Dash l -
Halley 0-3.

Programma:
7-10 Dash 2 - WIK l heren recr.; 7-10
WIK 2 - Dash l dames recr.; Keizer-
sprong 2 - Dash 4; Atalanta - Dash 1;
Bruvoc 2 - Dash 2; Bruvoc 2 - Dash 6;
Devolco 8 - Dash 5; Devolco 3 - Dash 1;
Devolco 9 - Dash 4; Dash l - Overa 1;
Dash 7 - A.B.S. 5; Dash l - S.V. Wilp 1;
Dash 3 - DVO 5; Dash 2 - ArkePollux 2.

Dammen
D.C.V Dostal Vorden

Het derde team van de damclub ging
afgelopen week op bezoek in het nabu-
rige Laren. De Vordenaren hadden zich
de naam van de plaatselijke damclub
goed in de oren geknoopt: Denk en Zet!
Een minpuntje was de wijze waarop
het gastvrije onthaal in Laren werd be-
antwoord. Binnen de kortste keren
stond het 4-0 voor de Vordenaren.
Martin Boersbroek is duidelijk op de
weg terug en gaf zijn tegenstander
geen schijn van kans. Met zijn inne-
mendheid trok hij eerst een rookgor-
dijn op, waarna hij overbiddelijk toe-
sloeg. Dit goede voorbeeld werd snel
gevolgd door Jo Geerken. Met enkele
krachtzetten liet hij blijkert meer in
zijn mars te hebben dan zijn tegen-
stander Marsman. Geschrokken van de-
ze snelle achterstand schakelde de
thuisclub een tandje hoger. Van deze
dadcndrang werden Gert Hulshof en
Gerco Brummelman de dupe. Nadat
zijn tegenstander alle klippen had om-
zeild zat er geen zetje meer in, en kon
Gert de zakdoek in de lucht steken ten
teken van overgave. Ook Gerco kwam
er niet aan te pas. Zijn late vakantie
speelde hem nog parten. Als een toerist
zat hij achter het bord en vergat in te
grijpen. Met een tussenstand van 4-4
op het bord werd het tijd dat de top-
pers een woordje gingen mee spreken.
Aan de eerste borden werd overtuigend
toegeslagen met drie achtereenvolgen-
de overwinningen. Eerst liet Bennie
Hiddink een tweetje bijschrijven met
zijn geheel eigen onnavolgbare speel-
stijl. Het kenmerk van de topspeler!
Zijn tegenstander snapte er ook niets
meer van en gaf het tenslotte maar op.
Ook Henk Klein Kranenbarg was lekker
op dreef en zorgde voor een welver-
diende zege. Zonder gehinderd te wor-
den door allerlei verboden kon hij zich
uitstekend concentreren op de partij
met alle gevolgen van dien voor zijn te-
genstander. Bij dit geweld kon Harry
Graaskamp niet achterblijven. Hij
moest afrekenen met geduchte tegen-
stand en dit deed op keurige wijze. Met
de punten op zak kon Wim Sloetjes
freewheelen naar de finish. Zijn tegen-
stander probeerde de einduitslag nog
een draaglijk aanzien te geven, maar
Wim was onverzettelijk. Met twee gro-
te overwinningen kent het derde team
een voortvarende start. In de tweede
klasse district oost gaan zij nu aan de
leiding samen met Dinxperlo.
De start van het vierde team heeft
meer voeten in de aarde. Nadat zij de
eerste ronde vrij waren, werd de wed-
strijd uit de tweede ronde tegen
Zevenaar uitgesteld. Als jonge honden
staan zij te trappelen van ongeduld,
maar helaas zij moeten nog even wach-
ten. Het is te hopen dat dit geen nade-
lige invloed heeft op hun prestaties.

Wielersport
RTV
Op zaterdag 27 september werd in
Dronten de Nederlandse clubkampi-
oenschappen verreden. De RTV stond
hier met een A- en B-ploeg aan het ver-
trek. De B-ploeg bestond uit dame
Margretha Klein Brinke, nieuweling
Arne Cornegoor en junior Martijn
Verstege. Er moest een afstand verre-
den worden van 36,7 km. Een van de
gangmakers in deze ploeg was Margre-
tha. De B-ploeg reed een 54e tijd. Dit
was een goede prestatie als men deze
tijd vergelijkt met de tijd van de B-
ploeg van de ETP. Zij starten met een
volledige ploeg van vier jongens en be-
haalden een 52e plaats. Ze waren
slechts 7 seconden sneller dan de RTV.



De overwinning bij de B-ploegen ging
naar wielervereniging De Bataaf uit
Zwanenburg voor wielervereniging
Kennemerland en Westland Wil Voor-
uit. De A-ploegen moesten een afstand
van 52,8 km afleggen. Voor de RTV
kwamen Reynold Harmsen, Martin
Weijers, Peter Makkink, Bertie Ligten-
berg, Andre Bargeman en Wilco Hel-
mink aan het vertrek. Zij reden een
constante tijdrit. Niemand stak er bo-
venuit of was zwakker dan de rest. Zo-
doende kwamen zij dan ook met de
complete ploeg over de meet. De RTV
behaalde een keurige 40e plek op ruim
vier minuten van de winnaar, de
Oldeiizaalse Wielerclub. Tweede werd
de wielervereniging de IJsselstreek en
derde wielervereniging Buitenkist uit
Helmond. De ETP werd keurig 15e op
2,33 minuut van de winnaar. Deze tijd
werd mede gerealiseerd door de Rabo-
prof Jans Koerts. Hij fungeerde als lo-

comotief van de ploeg, al wil dat niet
zeggen dat de rest niets deed.
De 40e stek was voor de RTV het hoogst
haalbare. Maar als volgend jaar de le-
den die ook elders lid zijn, zoals Edwin
Maalderink en Jan Weevers meedoen,
zal dat wel tien plaatsen schelen,
's Avonds werd deze dag afgesloten
met een heerlijke barbeque voor alle le-
den en supporters bij de familie Herm-
sen in Vierakker.
Die dag werd er in Gieten de eerste
Hondsrug ATB-classic verreden. Deze
ATB-wedstrijd had een lengte van 54 ki-
lometer. De hele nationale top en in-
ternationale toppers stonden aan het
vertrek, zoals Richard Groenendaal,
Adri van der Poel, Marcel Gerritsen, de
Denen Hendrik Djernis (tweede op het
WK) en Leni Kristensen (winnaar van
de Tour de France voor ATB) en de Noor
Rune Hoydhal. RTV-er Jan Weevers
stond ook aan het vertrek. Na een lan-

ge en stoffige wedstrijd was het
Richard Groenendaal die als eerste
over de streep kwam, voor Adri van der
Poel. Jan Weevers werd knap tiende.

Bridge
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag l oktober
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks 55.7%; 2.
Elferink/Vreeman, den Elzen/Hissink,
Greidanus Kloosterman 54.6%; 3. v
Gastel/Kamp 53.6%.
Groep B: 1. de Jonge/Mouwen Knop-
pers/Jaburg 63.7%; 2. mv/hr de Bruin
56.3%; 3. v. Alphen/Warnaar 55.0%.

G o l f e n
Vordens' Golf Toernooi
Vrijdag 24 oktober zal voor de eerste

maal het Vordens' Golf Toernooi wor-
den gehouden. Het evenement vindt
plaats op de 18 holes golfbaan van de
Lochemse Golf & Countryclub "De
Graafschap" aan de Sluitdijk te Lo-
chem. Deelname staat open voor inwo-
ners van de gemeente Vorden en voor
personen die in de gemeente Vorden
zijn geboren en voor hun vaste part-
ners. Voor deelname is het bezit van
het GVB verplicht.

Het organisatiecomité beschikt niet
over alle namen van (oud) Vordenaren,
die het golfspcl beoefenen. Zij wil
graag namen en adressen ontvangen.
Opgave voor deelname en nadere infor-
matie is te verkrijgen bij de secretaris
van het organisatiecomité, de heer
Wim Florijn, Enzerinckweg 3, 7251 KA
Vorden, tel. (0575) 55 16 36, fax (0575)
55 11 72.

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

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

ciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Ook op het gebied van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes
Rouwbrieven

leveren wij op de dag
van opdracht.

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

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

WOLTERS
BOEKHANDEL

Spalstraat 14, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 53

B L O E M - E N G R O E N B I N D E R I J

Kerkstraat 5, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 41 65

rootbod
vtfo n ing in r ie n t ing

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

'rflïesteTïakkef

Spalstraat 21,
Hengelo (Gld.)
Telefoon
(0575) 46 12 50

Spalstraat 1, Hengelo (Gld.) - Telefoon (0575) 46 12 52

Wegens enorm succes
herhaling van onze kerstshow

Najaar 1997.
GEACHTE RE

December is de belangrijkste feestmaand van het jaar. Een
maand ook d^n het teken staat van surprises en geschenken.
Want een goeagekozen cadeau is niet alleen een extra blijk van
waardering, het is ook uw visitekaartje ten aanzien van mede-
werkers en zakenrelaties. En natuurlijk is een mooi cadeau ook in
familie en kennissenkring altijd op zijn plaats.

Uw zorg wordt de onze, dus waarlijk een pak(ket) van uw hart.

Met genoegen presenteren wij dan ook weer onze kerstshow.
Tijdens deze show vindt u een ruim en zeer gevarieerd aanbod
van kerstpakketten en relatiegeschenken. Al onze geschenkpak-
ketten zijn niet alleen met de grootste zorg samengesteld, ook
aan de vormgeving is zeer veel aandacht besteed.

Natuurlijk houden wij graag rekening met uw speciale wensen
wat betreft inhoud en verpakking van onze geschenkpakketten.
Ons motto is: 'Geven is (g)een kunst, laat uw geschenk onze zorg
zijn!' Wij bedoelen dan natuurlijk dezelfde zorg en service die u
normaal van ons gewend bent.

Om 'n perfecte uitvoering en tijdige levering te kunnen garande-
ren, nodigen wij u uit op onze kerstshow woensdag 15 en don-
derdag 16 oktober in 'Ons Huis', Beukenlaan 30, Hengelo (Gld.)
van 17.00 tot 22.00 uur.

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 38 28 C



Éénmalige
aanbieding!!!

HDM WAND- EN PLAFONDPANELEN

HDM heeft een ruime sortering
wand- en plafondpanelen.
Van neutraal wit tot rustiek eiken.
Verkrijgbaar in tientallen decors.
Leverbaar in diverse afmetingen,
op basis van vochtwerende MDF
of spaanderplaat. Gemakkelijk zelf
te monteren met clips en tot in
detail af te werken met
bijpassend lijstwerk.

KOM SNEL NAAR
ONZE BOUWWINKEL
EN PROFITEER VAN
ONZE AANBIEDING!

Decorfolie-paneel tand-
en groefverbinding,
vochtwerend MDF, af-
meting 260 x 20 x 1 cm,
kristalwit.

Speciale prijs

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

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Goedkoop
nieuwe en gebruikte

hout, gas, olie en kolen

haarden en
kachels
inruil mogelijk

Kachelsmid
Jansen
Bleekstraat 1

Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 13 60

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

ÜEWA60
MNUITÏ

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

Wij hebben de allernieuwste najaarscollectie weer binnen

Gordijnen in kleurrijke dessins en
warme tinten
Tapijten en de mooiste kleuren
Sfeervol wonen en slapen
(met o.a. de nieuwste dekbedovertrekken)

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

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

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

1O% KORTING
op bovenstaande artikelen

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

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

[EN QE20ND rROWCT
VOORUENDEWTUUR

WIJ OOK'. HOLLANDS FP.UJT !
GEOPEND VANAF 10.00 UUR.

WILT U UW GEWICHT
BEHEERSEN?

kom dan vrijblijvend op onze
HERBALIFE

INFORMATIE-AVOND
op dinsdag 28 okt. a.s. om 20.00 uur

in 't Hoekje, Spalslraat 1
Hengelo (Gld.)

WILMA HORSTING (0575) 46 72 22
ANNIE HAARING (0575) 46 73 81

cSaJOSHERWERS
^^ Hengelo (Gld.)

Auto's tot f 7.500,-, speciaal geprijsd
Nissan Micra 1988 5.950-
NissanMicra 1990 7.500,-
Nissan Sunny, 3-drs. 1987 4.950,-
Nissan Florida station 1988 5.500,-
Nissan Bluebird 2.0, GLX 1989 7.500-
Nissan Bluebird DSL 1990 6.950,-
Ford Sierra 2.0 CL 1987 4.950,-
Citroën BX diesel ABS 1990 4.950,-
SeatMarbella 1989 4.500,-
Suzuki Swift, 3-drs. 1987 4.950-
Nissan Sunny station 1989 7.500,-
Volvo 340,5-drs autom. 1986 2.950-

Exclusief
Peugeot 205 1.9 130 pk 1988 7.500-
Nissan Sunny 16 coupe 1989 8.950,-
Nissan Sunny 2.0 3-drs. GTI 1992 23.950-
Honda Accord 2.01 SE 1993 23.950-
Nissan 100 NX coupé 1991 16.950-
VW Golf 1.8 3-drs. 1990 12.950-
Nissan Primera 1 .6 4-drs, SI 1996 35.950-
Suzuki Vitara 1993 22.950-
Peugeot 605 SRI aut. 1990 12.950,-
Nissan Terrano 1.7TDSR 1996 49.750,-
Maxima 2.0 V6 QX 1995 32.500-
Suzuki Samurai Rino 1991 13.950,-
Ford Scorpio 2.9 autom. 1994 24.950,-

M.P.V. (ruimte auto's)
Mitsubishi Space Wagon 2.0, GLXi 1994 32.950-
Nissan Serena 2.0 SLX ABS 1994 32.500,-
Nissan Prairie 2.4 SLX 1995 verwacht
Nissan Prairie 2.4 SLX 1994 verwacht

Automaten
Nissan Micra automaat LX 1995 verwacht
Nissan Sunny 3-drs. automaat 1993 20.500,-
Honda Civic 1.5 DX, automaat 1992 17.450,-

Nissan's
Micra's 1993 t/m 1996
Sunny's 1989 t/m 1995
Almera's 1996 t/m 1997
Primera's 1991 t/m 1996
Vele uitvoeringen benzine/diesel/LPG/3-, 4- en 5-deurs
Nissan Maxima 2.0 V6 AX 1995

Overige merken
Citroen ZX 1.8 Avantaqe
Hyundai Lantra 1.6VGLS
Peugeot 205 Accent
Renault 1.9GTR
Toyota Corolla 1.6 XLi 3-drs.
VW Jetta 1.6 CL
Toyota Carina 1.6 XLi LPG
Toyota Corolla station

1994
1993
1992
1990
1992
1990
1994
1990

Demonstratie auto's / met veel voordeel

Nissan Micra automaat
Nissan Almera 1.4 4-drs. GX
Nissan Almera 1.6 4-drs. GX
Nissan Almera 1.6 3-drs. SLX
Nissan Primera 2.0 4-drs. GX
Nissan Terrano 2.4 5-drs. SE
Nissan Vanetta dubbele cabine

Nissan Terrano 5-drs. VAN TDi

Bestel (grijs kenteken)
Nissan Vanetta 2.0 DSL

7-97
12-96

8-97
1-97
8-97
9-97
1-97

van
28.500,
34.925,-
36.525,-
38.125,-
44.140,-
77.650,-
34.600,-

12-96 52.850-

1992

22.950,-
16.950,-
10.950,-
9.750,-

17.950,-
9.950,-

22.950,-
9.250,-

voor
25.650,-
31.500.-
32.950,-
32.450,-
39.950,-
71.500,-
28.950,-

excl. BTW
42.350,-

excl. BTW

13.950,
excl. BTW

SUPERSCHERP FINANCIERINGSVOORSTEL 5.9%

Autobedrijf
jos Herwers BV

Hummeloseweg 10 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 22 44

JOS HERWERS
Zutphen

Auto's tot f 10.000,-
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Micra
Ford Fiesta
Fiat Panda

Sport / Wagon / MPV
Nissan 100 NX
Mazda 323 F
Nissan Sunny GT
Opel Corsa Sport
Arfa Sportswagon
Nissan Serena 2.0 SGX 7-pers.

Demo's
Nissan Micra 1.0 autom.
Nissan Almera 1.4 4-drs. GX
Nissan Primera 2.0 4-drs. GX
Nissan Maxima 2.0 4-drs. SE

6-97
2-97

97
9-97

Overige merken
Fiat Uno
Honda Accord 2.0
Citroen ZX 1.4
Toyota Carina 1.6 XLi

Verder een ruim assortiment in diesel en LPG

1988
1989
1990
1989
1990

1992
1992
1990
1992
1991
1994

van
28.000,
34.925,
46.140,-
67.350,-

1994
1991
1994
1995

6.950,-
8.950,-
8.950,-
6.950,-
6.750,-

19.950,-
18.950,-
11.950,-
12.450,-
11.950,-
32.500,-

voor
25.450,-
31.950,-
41.950,-
59.750,-

12.950,-
18.450,-
21.950,-
29.950,-

SUPERSCHERP FINANCIERINGSVOORSTEL 5.9%

Autobedrijf
Jos Herwers BV

De Stoven 25 • Zutphen • Telefoon (0575) 52 25 22



stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

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

In onze voedingsdienst op de Wehme hebben wij op
korte termijn plaats voor:

Keukenassistent (m/v)
(32 uur per weck).
Het gaat hier om een tijdelijk dienstverband.

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die:
- flexibel inzetbaar is

(werktijd dagelijks van 07.00-17.00 uur)
- onder hoge druk kan werken
- een collegiale instelling heek
- bereid is om eenmaal per 14 dagen in het weekend

te werken.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 17 oktober a.s.
richten aan:
STICHTING OUDERENZORG RUURLO-VORDEN
t.a.v. personeelszaken
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u 's-morgens tussen 09.00
en 10.00 uur bellen naar (0575) 57 73 00 en vragen
naar de heer K.Janssen, hoofd facilitaire diensten.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Zaterdag 11 oktober

Nationale bokbierdag
Zutphen

Van 14.00 - 21.00 uur op de Houtmarkt:

bokbiermarkt
- 12 soorten bokbier
- 15 kramen met ruil- en

verkoopartikelen van de 'BAV'
- optredens op grote podium van:

De Bargkapel
Tax Free show-orkest

Aanvang 14.30 uur:

grote nostalgische
optocht
met diverse oude brouwerij-voertuigen, koetsen,
oude auto's en motoren (1 -, 2-, 3-, 4-, 5- en 6-span in
deze optocht) + diverse muziekkorpsen

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

CERTIFICAATHOUDER

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Het adres voor uw
huisslachting

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

Het bij ons inpakken en voorvriezen
is gratis.

Reserveer vroegtijdig

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

Biologische zuivelboerderij
Groot Windenberg

geeft op dinsdag 14 oktober en
woensdag 22 oktober

rondleiding
(koeien-, geiten-, kaasmakerij)

Aanvang 14.00 uur
kosten f 2,50 p.p.

Rommelderdijk 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 64 61 / 55 67 92

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

Rol»*1"1

HOifS
Spoorstiaal 28. 72«1 AE Ruuilo • rjni I \A/
Telefoon 105731 45 20 00 • DU U W

ken

Spooisliaal 28. 7261 AE Ruuilo • n/~\l I \ K I K l ATI~ni A l I~M
TMNft:(0573>45»00 •BOUWMATERIALEN

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

6. Kinderkamer-laminaat (gelegd)
GRATIS SPEELKLEED

5. Karpetten boven 200,-
•/. 15% KORTING

4. Massief eiken strokenparket
dik 23 mm (onbehandeld) f — AA
per m' vanaf ODf UU

3. Wicanders parket
6 populaire items O A CA
per rrv van 104,50 voor O .ff DU

2. Quick Step laminaat
legkosten (exclusief materiaal) A r PA
per m l O, D U

1. Het beste lamelparket
(TARKET) eik natuur IQ QC
(toplaag 4 mm) per m' / «f f «f J

Tevens keuze uit vele merken tapijt zoals:
Parade, Desso, Louis de Poortere, Bonaparte,
Bergoss enz. enz.

Lochem
Parket è Tapijt

Molenstraat 6 (centrum)

Telefoon (0573) 258952

Open woensdag t/m zaterdag

Count

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

Open:
di t/m zat

vanaf 10.00 uur,
vrijdag tot 20.00 uur

: i gêft i m ptTOÉa n E N€l LSE WAX-K LE D l N G,
hoeden, truien, shirts, broeken laarzen,

schoenen en accessoires.

U zoekt het
overal..,

u vindt het
m

GORSSEL



Infopunt Verwijskaart
Gegevens introducé:

Ja, vergelijk mijn huidige ziekenfondsverzekering v r i j b l i j v e n d mi
Oostnederlahd Ziekenfondsverzekering.

Naam:

Straat:

voorletters: m/v

Postcode:

huisnummer:

woonplaats: _

Telefoonnummer:

Nu ziekenfonds verzekerd bij:

Deze kaart Invullen, uitknippen en meenemen naar het Oostnederland

Infopunt, oamen met uw ziekenfondsverzekeringspapieren.

De Oostnederland adviseur zal uw ziekenfondsverzekering vrij-

blijvend vergelijken met een Oostnederland Ziekenfondsverzekering. U

krijgt dan in ieder geval belden een digitale koortsthermometer cadeau.

Maak iemand
warm voor

Oostnederland

Geïntroduceerd door:

Naam:

Adres:

.voorletters: .m/v

Postcode en woonplaats:

Mijn Oostnederland inschrijfnummer is:
Actieperiodc 29 scplcmbcr l/m 29 oktober

Infopunt Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, Vorden

MiddagurenOpeningstijden
dinsdag
woensdag
vrijdag

13.30 -17.30
13.30-17.30

Avonduren
18.30 - 20.30

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

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

Het Oostnederland Ziekenfonds, daar voelt u zich

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

laat maken met het Oostnederland Ziekenfonds, krijgt u

beiden een digi ta le koortsthermometer cadeau.

Vandaar deze speciale kennismakingsactie. Hoe werkt

het? Das een kwestie van even de Infopunt Vcrwijskaart

invullen, uitknippen en aan iemand geven, die nog geen

Oostnederland-ziekenfonds-verzekerdc is. Die vu l t de

kaart ook in en gaat daarmee, mê tz i j n of haar huidige

ziekenfondsverzekeringspapieren, naar het

I n l o p u n t . Paar zal onze adviseur de lopende zieken-

fondsverzeker ing v r i j b l i j v e n d v e r g e l i j k e n met een

Oostnederland Ziekenfondsverzekering, I H | regelt ook, dat

uw thermometer snel t h u i s wordt bezorgd

IV actie loopt van 2*J september t/m 2<-> oktober.

Dat vraagt om een v l o t t e kennismaking, deen p u n t . Want

dit is toch een aanbod om di rec t warm voor te lopen?

OOSTNEDERLAND

Verlotingsmarkt ten einde
Op de Ie vrijdag in de maand okto-
ber werd er in Vorden steeds een
verlotingsmarkt gehouden. Precies
90 jaar heeft dit geduurd, maar nu
is daar een einde aan gekomen.

Zeer velen kochten loten, bezochten de
markt en volgden de officiële trekking.
Het was een traditioneel gebeuren
waarbij de Vordense Marktvereniging
zeer ingenomen was.
Door wijziging van de Wet op de Kans-
spelen, dalende verkoop van loten is
het onmogelijk om nu nog een verlo-
ting te houden. Immers er is steeds
minder geld beschikbaar voor aankoop

van prijzen. Voor u als koper van loten
of bezoeker van deze markt, alsmede
ook voor de marktkooplieden, betreu-
ren wij als bestuur dit, omdat een ja-
renlange traditie hiermede verloren
gaat.
Toch zal de wekelijkse markt op vrij-
dag gewoon doorgang vinden, alsmede
daarbij ook enkele "aktie"markten per
jaar. De Vordense Marktvereniging zal
er naar streven om haar doel zoveel
mogelijk te bereiken. Daarom zal er op
vrijdag 10 oktober a.s. wederom een ak-
tie-markt plaatsvinden, waarbij weer
vele prijzen beschikbaar worden ge-
steld. Zie advertentie elders in dit blad.

Actie Brievenbus '97
Tussen 7 en 10 oktober wordt in alle
brievenbussen van Nederland een
boekje gedaan met de titel: "Levens
belangrijke vragen". Door middel
van vragen en antwoorden wordt
hierin een beknopt overzicht gege-
ven van het cristelijk geloof. De
kern van het evangelie wordt erin
verwoord.

Als u het boekje leest, zal dat waar-
schijnlijk ook vragen bij u oproepen.
Misschien bent u het niet met alles
eens of begrijpt u dingen niet. Wellicht
vraagt u zich af: Is dit wel een goede
manier om je geloofsovertuiging te
verspreiden? Misschien wilt u meer we
ten over dat, wat in het boekje staat. U
kunt dan natuurlijk contact opnemen
met de mensen en organisaties, die in
het boekje genoemd worden. Maar ook
delnterkerkelijke Evangelisatie-
commisie in Vorden wil ophaar eigen
wijze aan deze actie medewerking

verlenen.
Op maandagavond 19 oktober is er in
de Voorde, Kerkstraat 15 in Vorden ge-
legenheid om persoonlijk te reageren
op de inhoud van het boekje of de
vorm van de actie. Leden van de
Interkerkelijke Evangelisatiecommisie
zullen aanwezig zijn. Een ieder, onge-
acht geloofsovertuiging of kerkgenoot-
schap is welkom om zijn of haar reac-
tie door te geven en onder het genot
van een kopje koffie na te praten of in
een ongedwongen sfeer een gesprek te
hebben.

Voor uw vragen en opmerkingen kunt
u ook schriftelijk, telefonisch of per-
soonlijk contact opnemen met Symen
van der Meulen, Kapelweg in Vierakker
(Tel. 44 17 17) of Wim Bargeman, Het
Wiemelink 35 (Tel.55 28 09). Zij willen
u graag te woord staan. Voor verdere
informatie zie de advertentie elders in
dit blad.

Biej ons
in d'n Achterhoek
Now, de kranten hadn dizze wekke wel weer wat te schrieven. De komkom-
mertied was wel veurbiej. Daor zorgen W. Mateman uut Aalten netjes veur.
Alles wat maor iets met radio, tv of krante te maakn had was schienbaor
maondagaovund uuteneudigd umme naor Aalten te kommen. Daor kon-
nen ze in zien huns dan heurn hoe de nieje lieste veur de verkiezingen d'r
uut kwam te zien.

Argens had e toch al wel können wetn dat dat veur um neet zo'n beste lieste
zol wean. Hee had al wel wat seintjes ekregen dat z'um meschien neet meer
neudig hadn. A'k in zien schoene had estaon ha'k de luu gleuf ik maor
buutn de deure eholn. Dan was alles tussen de muurn van zien eigen huus
ebleven en had e met ere afscheid können nemmen.

Now hef iederene zien belabberde optrean in geurn en kleum können met-
maakn. Tot scha veur umzelf en tot scha veur 't hele politieke gedoete.
Want al rekkenen hee nog wel op zien achterban, vegange donderdagao-
vund kreeg hee in 'n thuuswedstrijd 't lid lillijk op de neuze. Daor wodn e
deur luu van zien eigen parti'je afekraakt tot en met. Hee kan zich now een
hengel gaon koopn en prebeern een visken te vangen in 't Karpermeer
onder 't genot van een piepe tabak. Dan he'w in ieder geval gin las van de
rook.

Diezelfde kranten hier in 'n Achterhoek schrieft trouwens ok wel 's zovölle
onzin da'k mien d'r blauw an ergere. Zoas oaver de benzinepriese. Ze laot
dan luu veteln dat ze oaver de strepe gaot tanken en dan zo'n dattig of veer-
tig cent de liter goedkoper uut bunt. En da's je reinste kolder.
Goed, de benzine is oaver de grenze inderdaod goedkoper. Maor wie een
betjen rekkenen kan zal zien da'j d'r neet te wiet veur mot jagen want
anders kost 't ow geld. Dizze wekke betaaln mien kammeraod, Toon van de
Spitsmoes, Dm 182,9 veur een liter euro 95. Hier kost 't zelfde van f. 2,11 tot
f. 2,18 al nao gelang iel biej een witte pompe of een grote mij. tankt.

A'j die Dm pries umme rekkent in guldens kom iej an Dm 172,9 + f 0,26 =
f 1,98. 't Veschil is dan maor zo'n cent of dattiene. A'j dan de andere auto-
kosten ok nog rekkent a'j d'r hen jaagt umme wat te vedienen dan hol iej
ow zelf wel veur de gek.
Iets anders is 't a'j d'r toch mot wean of veur ow plezier een dagjen gaot
toern. Dan kö'j bes een paar köpkes koffie vedienen a'j daor ow tank vol laot
gooien. Waorbiej wel op-emarkt mot wodn dat ze met de koffie weer neet
zo schappelijk bunt, um neet van duur te sprekken.
Maor zo wies bunt de luu wel, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.
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