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GLTO voorzitterJos Roemaat tijdens bijeenkomst:

"We maken ons grote zorgen over
het voortbestaan van de landbouw
in Oostelijk Nederland"
Tijdens een dit weekend gehou-
den bijeenkomst van de afde-
ling Vorden - Warnsveld - Zut-
phen van de GLTO konden de
aanwezigen in "De Herberg" te
Vorden kennis maken met hun
"hoogste baas", GLTO voorzitter
Jos Roemaat.

Uit de mond van Jos Roemaat
klonken deze avond niet bepaald
vrolijke geluiden. "De GLTO maakt
zich grote zorgen over het voort-
bestaan van de landbouw in Oos-
telijk Nederland. Met name het
mestbeleid heeft grote gevolgen
voor het Oostelijk concentratiege
bied", aldus Roemaat.
De GLTO voorzitter ging nog even
in op de openbare hoorzitting die
deze week gehouden werd en
waarin de GLTO bij de vaste
kamercommissie voor de land-
bouw, aandacht vroeg voor de
mestproblematiek. "Echter, bij ons
bestaat het gevoel dat het mestbe
leid op hoofdlijnen vast staat. Wel-
licht dat er op de details nog hier
en daar wat bijgeschaafd kan wor-
den", aldus Roemaat.
Ook de richtlijnen voor de stank,
baart de GLTO grote zorgen. "De
overheid wil het gehele buitenge

bied indelen in categorie III, dus
nadelig voor de landbouw. Je kunt
dus wel stellen dat in zijn totaliteit
de nood hoog is", aldus Roemaat.
Toch ook nog enkele positieve
geluiden, deze avond. Plaatselijk
voorzitter Jan Borgman zei ver-
heugd te zijn over het kabinetsbe
sluit.het niet door willen gaan
met de Noord tak. "Kijken we terug
op de onlangs hier in Vorden
gehouden Country Living Fair,
dan kunnen we niet anders con-
cluderen dat de landbouw zich
daar perfect heeft gepresenteerd.
De uitslag van een gehouden
enquête wees in dezelfde richting.
Tijdens deze Fair hield de GLTO
een verloting.
De opbrengst, een paar duizend
gulden, is overgemaakt aan de
slachtoffers van de aardbeving in
Turkije.
De GLTO bijeenkomst werd afge
sloten met een discussie, waarbij
ten aanzien van het mestbeleid,
een aantal technische ^Kcn wer-
den gesteld. De algehele conclusie
die de aanwezigen in de zaal deze
avond trok, was toch wel tevreden-
heid over de wijze waarop "de
top" van de GLTO zich voor haar
leden inspant!

Scouttnggroep hoopt
spoedig nieuwe locatie
te kunnen bouwen
Wat was scouting Vorden (toen
nog padvinders geheten) direct
na de Tweede Wereldoorlog blij
(1946) dat er in de bossen nabij
Kiefskamp, een blokhut betrok-
ken kon worden waar ze hun
activiteiten konden houden.

Gedurende de oorlogsjaren was er
in de Achterhoek een verzetsgroep
druk bezig om met name Engelse
piloten, die bij een beschieting
vroegtijdig dé toestellen konden
verlaten, direct op te pikken en er
voor te zorgen dat ze niet in Duit-
se handen vielen, om ze vervol-
gens via, via weer naar hun
geboorteland terug te loodsen.
Een van hen was David G. Alford,
die onder meer een poos in Vorden
was "verstopt". Voor de toenmali-
ge leiding van de padvinders een
reden zijn naam aan de groep te
geven!. Een paar jaar geleden was
de Engelsman nog te gast bij
"Scouting David G. Alfordgroep".
Bijna een halve eeuw heeft de
groep van de blokhut nabij de Hil-
verinkweg, gebruik gemaakt.
Jaren met qua ledental ups en
downs.

"Thans verkeren we in de gelukki-
ge omstandigheid dat de groep
maar verder groeit. We hebben 24
welpen, 28 verkenners en 3
Rowans, in totaal 55 leden. Dat
ledental kan veel groter worden
omdat er ook nog een wachtlijst
van circa 30 kinderen is. We zijn in
de situatie verzeild geraakt dat de
blokhut te klein is geworden. Het
voldoet ook niet meer aan de nor-
men", zo zegt Bert Turfboer

namens de leiding van scouting
David G. Alford. Wat volgde was
overleg met het Gelders Land-
schap. Die was de scoutinggroep
zeer terwille met het helpen zoe
ken naar een nieuwe locatie. En
die nieuwe locatie was snel gevon-
den, een locatie op honderd meter
afstand ten oosten van het
bestaande gebouw. Vanwege een
brede bosstrook is het gebouw
vanaf de weg niet zichtbaar.
Bovendien kan de huidige toe
gangsweg langs een daar gesitu-
eerde woning vervallen, zodat ook
voor die woning een rustiger "leef-
klimaat" ontstaat. Burgemeester
en wethouders van Vorden hebben
hun medewerking toegezegd aan
een "snelle procedure".

Bert Turfboer: "We verwachten
dat we begin 2000 met de bouw
kunnen beginnen. Het gebouw zal
bestaan uit drie aan elkaar gekop-
pelde units dat wil zeggen een cen-
trale unit (keuken, kantoortje voor
de leiding e.d.) een unit voor de
welpen en een unit voor de ver-
kenners. Wil je het laten bouwen
dan praat je al gauw over pakweg
drie ton. Voor ons te duur, dus gaat
er veel door zelfwerkzaamheid
gebeuren. We krijgen hulp van
ouders ( onder hen timmerlieden,
metselaars ) Via Jantje Beton
wordt geld binnengehaald en
gedeeltelijk subsidiewerk. Daar-
naast houden we elk jaar in Vor-
den een potgrondactie. Uit deze
"pot" kan ook geput worden",
aldus Bert Turfboer die reikhal-
zend naar het nieuwe onderko-
men uitziet!

Opbrengst
collecte kanker-
bestrijding
De jaarlijkse collecte van de Neder-
landse Kankerbestrijding Konin-
gin Wilhelmina Fonds (KWF) heeft
in Vorden f 11.233,65 opgebracht.
Het geld wordt besteed aan projec-
ten op het terrein van weten-
schappelijk kankeronderzoek,
patiëntenbegeleiding en voorlich-
ting.
De organisatoren van de collecte
bedanken alle gevers heel hartelijk
voor hun bijdrage. Speciale dank
gaat uit naar de collectanten voor
hun geheel belangeloze inzet voor
dit goede doel.
Wie meer wil weten over preven-
tie, vroege ontdekking, behande
ling of begeleiding bij kanker, kan
gratis bellen met de Hulp- en Infor-
matielijn van de Nederlandse Kan-
kerbestrijding/KWF: 0800 - 022 66
22. Voor een persoonlijk gesprek
met een van de voorlichters kan
men terecht op werkdagen. Voor
andere gelegenheden is de lijn de
gehele dag bereikbaar via een
zogeheten voice response systeem.
Ook via www.kankerbestrijding.nl
is informatie verkrijgbaar.

Feestmiddag
Zonnebloem
Hanzehof
De regio IJsselstreek van "de Zon-
nebloem" organiseert de jaarlijkse
theatervoorstelling voor ouderen
en hulpbehoevenden in de regio
op: vrijdag 5 november a.s. in de
Hanzehof te Zutphen.
Ter gelegenheid van het jubileum-
jaar wordt een speciaal program-
ma gepresenteerd genaamd "De
Gouden Zonnebloem", een soort
musical met medewerking van
Berdien Stenberg, Joke de Kruif,
Robert Paul en Frits Lambrechts;
een programma om echt van te
genieten.
Vanzelfsprekend is er koffie met
cake en een drankje met een
hapje. Verpleging is er voldoende
aanwezig. Kaarten zijn verkrijg-
baar in Vorden bij de medewerkers
van de Zonnebloem en bij
mevrouw T. Klein Kranenbarg,
Molenweg 4, Vorden (tel. 551347);
in Wichmond bij mevrouw R.
Klein Kranenburg, Hackfortseweg
31, Wichmond (tel. 441269).

Opbrengst
collecte
De collecte voor de Nierstichting
heeft in Vierakker-Wichmond
fl.823,50 opgebracht. Alle mede
werkers hartelijk bedankt!

Toelichting
Edelsmid en vormgeefster Teja
Meurs is zondagmiddag 17 okto-
ber aanwezig in de galerie van
Agnes Raben aan de Nieuwstad te
Vorden. Zij zal dan aan geinteres-
seerden een toelichting geven bij
haar werk. Tot en met 31 oktober
is er nl. in deze galerie een over-
zichtsexpositie van haar sieraden
en ontwerpen.
De expositie omvat de ontwikke
lingen in haar werk vanaf 1988 tot
heden. Een deel van de sieraden is
voor de directe verkoop beschik-
baar of op bestelling leverbaar.
Ook ontwerpt zij sieraden in
opdracht.

Koffietijd in de Wereldwinkel
Tot 23 oktober is het koffietijd
in de Wereldwinkel van Vorden.
Elke dag staat verse koffie voor
u klaar. Iedereen die dat wil,
kan komen proeven.

"With Love' is het motto van de
koffieactieweek in de Wereldwin-
kel Vorden. Want Fair Trade koffie
wordt met liefde verbouwd door
koffieboeren in de Derde Wereld
en met liefde gekocht door consu-
menten in Nederland. Fair Trade
koffie is immers eerlijke koffie
(met Max Havelaar Keurmerk). Kof-
fie waar de boeren een faire prijs
voor ontvangen. De wereldmarkt-
prijs voor koffie is momenteel
weer bijzonder laag; de koffieboer
ontvangt nu dan ook van Fair
Trade zo'n 50% meer voor zijn kof-
fie dan op de wereldmarkt. Boven-
dien garandeert de Fair Trade
Organisatie altijd een minimum-
prijs en sluit jaarcontracten af. Zo
zijn de boeren, boerinnen en hun
gezinnen verzekerd van afname
en een redelijk inkomen.

KOFFIE PROEVEN
Dat eerlijke koffie ook lekker is,
kan de consument zelf proeven in
de koffie-actieweek in de Wereld-
winkel in Vorden.

Smaken verschillen natuurlijk,
maar voor elke smaak is er wel een
Fair Trade koffie. Van rood- tot
goudmerk en van biologische tot
cafeïnevrij.
Ook hebben we Espressokoffie.
In blinde smaaktesten komt deze
koffie vaak als beste uit de bus. Bij-
voorbeeld bij de tweede Kamer.
Sindsdien drinkt het Nederlands
parlement Fair Trade koffie. Ook
ruim 250 gemeentes, meerdere
provinciehuizen en ministeries,
honderden grote bedrijven en vele
huishoudens schenken tot volle
tevredenheid deze eerlijke koffie.

Wereldwinkel Vorden nodigt
iedereen van harte uit om tot 23
oktober in de winkel aan de Raad-
huisstraat (naast het Dorpscen-
trum) op de koffie te komen!

De afdeling Vorden van de ANBO
is weer begonnen met de wekelijk-
se middag jokeren en klaverjassen.
Vorig seizoen waren er gemiddeld
30 personen die aan deze spelsoor-
ten^^elnamen, echter op dit
morBRt is er nog enige ruimte
voor aantal nieuwe spelers. Ook
wordt de mogelijkheid geboden
voor een kennismaking, teneinde
de sfeer te proeven. Voor informa-
tie kan men bellen 0575- 551189.

Streethockey in
Herfstvakantie
Na het stunt-skaten, fitness-skaten
en skeeleren is het nu de beurt aan
Streethockey. Tijdens de herfstva-
kantie is er 2 keer een gelegenheid
om met deze sport kennis te

maken. Streethockey is eigenlijk
ijshockey op wielen. De populari-
teit in het Westen van het land
neemt snel toe. Free-Wheel heeft
nu de mogelijkheid voor de Vor-
dense jeugd vanaf 10 jaar om tij-
dens de herfstvakantie met het
Streethockey kennis te maken. De
lessen worden gegeven door
Mathieu Turken uit Vorden, die tij-
dens zijn studententijd voor de
Delftse Streethockey club speelde.
Streethockey is behalve een sport
ook een middel om snel beter en
veiliger te leren skaten. De reactie-
snelheid wordt groter en het
balans-gevoel neemt toe, waardoor
men zich ook veiliger in het ver-
keer kan bewegen. Meer informa-
tie vindt u tijdens de informatie
markt a.s. zaterdag bij Indoor
Sport Vorden (zie advertentie) of
bij FreeWheel: (0575) 554228.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIF. AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 oktober 10.00 uur J.C. de Bruine.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 oktober 10.00 uur ds. M J. Vos, Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 oktober 10.00 uur dhr. R. Reinders, Neede; 19.00 uur ds.
P.W Dekker, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 16 oktober 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 17 oktober 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. Cantemus
Domino, Wereldmissiedag.

R.K. kerk Vierakktr
Zaterdag 16 oktober 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 17 oktober 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
17-18 oktober pastoor G. Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

Huisarts
16-17 oktober dr. Dagevos, 't Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.



Weekenddiensten
Tandarts 16-17 oktober G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573)
402124. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575f 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46. 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantóor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur. vrijdagvan 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur,

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 -17.00 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 Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Born-
hof 55-56, Zutphen. tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pei'sonenalnnaienng info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-tlek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de §WOV,
tei.553405.
OEenTafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
3ag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vor-
den/ Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (057,3) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag P" nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels;j;lke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden
bij eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Wijnazijn van 4,48 voor
3,95. Daar hoeft u niet zuur bij
te kijken! Wereldwinkel Vor-
den

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. (0315) 24 11 69

• Te koop: noten. Zelf rapen.
Zaterdag 16 oktober van 9.00
tot 12.00 uur. Huize Zelle,
Ruurloseweg 92, Hengelo
(Gld.)

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte.
Bel dan O.B.S. Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575) 55
3283, b.g.g. 06-51106955.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 1 ochtend per week
(0575) 55 12 59

• Een extra inkomen in uw
vrij tijd? Info AMWAY distribi-
teur (0575) 55 51 14 (na 19.00
uur)

• Tijdelijk te huur: gem.
woonruimte in buitengebied
Vorden met 3 slaapkamers. Tel.
(0575) 55 66 80

• Kom gratis koffie proeven
bij Wereldwinkel Vorden tot
23 oktober

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor drie keer per week
2,5 uur per keer. Tel. 45 37 32

• Verse walnoten, kastan-
jes, vele soorten snijbloe-
men, kalebassen, eieren en
andere snuisterijen. Kale-
bassen zeer laag geprijsd.
Schoenaker, Vierakkersestraat-
weg 22, Vierakker.

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? En wilt u dit beheer-
sen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 46 72 22

• Gezocht: woonruimte voor
2 personen in Vorden. Brieven
onder nr. V 33-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA Vor-
den

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding 1 morgen per week
bij mevr. Odijk, tel. 55 31 54

• Haal de warmte in huis. Chi-
lisaus van 5,25 voor 3,00.
Wereldwinkel Vorden

• Slanker en fitter nog voor
het millennium? Het kan nog,
u heeft nog 11 weken. Bel voor
info: mevr. A. Eysink, tel. (0575)
57 21 27.

er zn
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49 @

Bol h i j een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en n a c h t )

Monuta ¥
Uitvaartverzorging en -verzekering

Toe aan een nieuwe uitdaging of
veranderen van baan?

Op ons akkerbouwbedrijf is plaats voor

een medewerker
die handig is met traktorwerkzaam-
heden en tevens het onderhoud
van de machines kan verzorgen.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met:

Technische of agrarische opleiding

Affiniteit met de akkerbouw

Kennis van de aardappelteelt

Flexibele instelling

Kom gerust eens langs of bel voor meer informatie!

v.o.f. Wullink
Banninkstraat 54a • 7255 KE Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 27

Geldersche
aanbiedingen

Heerlijke Achterhoekse vlaai
VGfSC goed voor 12 royale punten,

yloo jon 'n bavaroise met appel

keuze uit ruim
30 soorten

en boerenjongens
voor maar

Nieuw! Speciaal!
Gallee vlaai
'n kleinere kersenbavaroisevlaai
goed voor 6 punten
voor maar -f8?5

Geldersche bollen
gevuld met noten, rozijnen,
appel en spijs
per stuk voor f l.35

Vers
van uw
verwen-
bakker

Tip van de week:

Hackfort volkoren
'n lekker meergranenbrood
van zuivere molenmaling
deze week f2:50

Bolussen
volgens oud Gelders recept,
gewoon geweldig lekker
nu 5 voor f5.100

Zie ook onze dagaanbiedingen

ledere donderdag: 5 broden voor maar f12?5

Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder
vele specialiteiten,

ledere dag . . . . vers vande warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

WIJN VAN DE MAAND
Nekeas Tinto Crianza

Krachtige rode wijn uit Spanje

nuf. 12,50

GEDISTILLEERD
Black Barrel

Single Grain Whisky
ƒ. 34,95

GENIETEN BEGINT BU

Burgemeester Galléestraat 12
0575551391

Winkel open op
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag

Algemeen Dagblad/Volkskrant

vragen voor Vorden

min. leeftijd 15 jaar.

Tel. (0800) 023 03 51 (gratis) (0346) 57 52 68



Enorm gelukkig en dankbaar
zijn we met de geboorte van
onze dochter en ons zusje

Emy Maria

Fons en Marjon
Jansen-Hartman
Tarik
Thirsa

7 oktober 1999

De Banenkamp 15
7251 LV Vorden

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

llza
PAULINA ALBERTHA

llza is 9 oktober 1999 om 09.06
uur geboren, weegt 3950 gram
en is 52 cm lang.

Herbert, Renate en
Verena Hissink

Rietgerweg 1a
7251 H D Vorden
Telefoon (0575) 55 38 40

Wij willen eenieder bedanken
die ons 40-jarig huwelijksfeest,
op welke manier dan ook, tot
een onvergetelijke dag heeft
gemaakt.

Gerard &Annie
Schepers

Vorden, oktober 1999

In ons verdriet om het overlij-
den van onze lieve en dierbare
vader en opa

BART BEKKER

mochten wij veel medeleven
ondervinden.

Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost die ons dit
heeft gegeven.

Kinderen en
kleinkinderent

Vorden, oktober 1999

presenteer
uw bedrijf
op Internet
Informatie bij uw

Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Eko voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Schoonmaakbedrijf
Extra
vraagt:

leerling

glazenwasser
leeftijd 15-25 jaar,

38-urige werkweek,
salaris naar glazenwassers-cao.

Heb je interesse, bel of schrijf naar

Schoonmaakbedrijf Extra
Deldensebroekweg 11

7251 PW Vorden
Telefoon (0575) 55 53 52

Op zaterdag 23 oktober 1999 hopen
wij

Henk Brummelman
&
Janna Brummelman-Kamperman

samen met onze kinderen en kleinkin-
deren ons 40-jarig huwelijk te herden-
ken.

U bent van harte welkom op de recep- |
tie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal De
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Klein - Spalder
Wiersserbroekweg 5, 7251 LG Vorden

Na een welbesteed leven, vol liefde en zorg voor zijn
gezin, overleed tot ons aller droefheid onze lieve
vader, groot- en overgrootvader

GARRIT JAN KAMPERMAN
WEDUWNAAR VAN AALTJEN STEGEMAN

op de leeftijd van 86 jaar.

Garrit Jan en Wil
Marco en Monique

Matthijs
Adriaan en Martine

Lienke en Hein
Jan Hein en Saskia
Gertjan Willem en Goverien
Dirk Jan en Inge

Karel en Ans
Millo en Wendy

Arno en Joannie

Gerda en Hans
Regina en Michel
Gertjan

Vorden, 8 oktober 1999 A

Correspondentie-adres:
H. Kapper-Kamperman,
Heggerank 119, 7242 MH Lochem

Gelegenheid tot afscheidĵ men en condoleren op
dinsdag 12 oktober vanW-00 tot 20.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woens-
dag 13 oktober om 11.15 uur in de Veluwezaal van
crematorium Dieren, Imboslaan 6 te Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Alle belangstelling en medeleven na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

JAN HILFERINK

heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons
maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Wij zijn iedereen zeer dankbaar voor de warmte en
troost die wij hebben mogen ontvangen.

A.W. Hilferink-Mengers
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden, oktober 1999

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Zoals hij leefde
is hij heengegaan
eenvoudig, tevreden

- en karaktervol.

Bedroefd, maar dankbaar voor alle mooie herinnerin-
gen die hij achterlaat, is rustig ingeslapen mijn lieve
man, onze vader en opa

GERRIT JAN WOLTERS
op de leeftijd van 79 jaar.

G. Wolters-Hofman
Betty en Johan Smith-Wolters
Geo en Simone
Robert
Geert en Gonda Wolters-Pegge

Onze dank gaat uit naar dokter Sterringa en de Thuiszorg
Oost Gelderland voor de goede zorg en begeleiding.

Vorden, 9 oktober 1999

Burg. Galleestraat 25
7251 EA Vorden

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden,
alwaar gelegenheid is om afscheid te nemen en te
condoleren woensdag 13 oktober van 19.00 tot 19.30
uur.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
worden gehouden donderdag 14 oktober om 11.15
uur in de Veluwezaal van crematorium Dieren, Imbos-
laan 6 te Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid de
familie persoonlijk te condoleren in de ontvangkamer
van het crematorium.

Geen bloemen

Wij zijn bedroefd dat zeer plotseling is overleden ons
trouwe erelid en jeugdbegeleidster

FIE GRAUWELMAN

Wij wensen haar familie veel sterkte toe.

Namens bestuur en leden van
Badmintonvereniging Flash

Vorden, oktober 19W

Bedankt voor al die jaren

FIE

j

Vorden, oktober 1999
Jeugd 'Flash'

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien \

Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Tel. (0575) 55 29 28, b.g.g. 06-23090793

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor
<*• huwelijksplechtighcid
*• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
f besloten diners
«• bruidshuis op het landgoed
Huis De Voorst
Binnenweg l O, 7211 MA Eefdc
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax: (0575) 51 3505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Trimsalon

'De Batsheuvel'
Christel Geerligs

Rijksgediplomeerd
hondentrimster

Telefoon (0573) 46 10 39

Buurtvereniging

De Bruil e.o.

Zondag
17 oktober

herfstfietstocht
± 20 kilometer

Start tussen 13.30 uur
en 14.30 uur

bij café 't Haantje
Stapeldijk 5 te Ruurlo

Wie gaat er mee
naar de

Henny Huisman

Surprïse-

sho
4 november

Vertrek;
16.30 uur Buufto

17.00 'UUT Zutphen

Inlichtingen en opgave

HAVI Reizen J. L.

Ktarenbeekseweg 14 - Voorst
Tel.(0575)501334

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34



GEMEENTE BULLETIN yoRDEN
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vonden
Tet: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur

van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in .
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
RJ.C. Kamerling:

van 11.00 tot 12.00 urn-
en volgens afspraak

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van WJOO tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

bouwen
plaats
Hackforterweg
20,Wichmond
Handelsweg 7

aanvrager
JJJ.M.
Wolbrink
K.C. Beheer B.V.

inhoud
vergroten
woning
vergroten industrie-
gebouw

vrijstelling
hoogte

meldingen bouwvoornemen
plaats aanvrager
't Heegken 5 H.J. Krijt
Holtmaet 9 DJ. Besselink

slopen
plaats
Wildenborchseweg 19

aanvrager
G J. van Ark

gebruiken woning
plaats
Weppel 5 en 7

aanvrager
De Lathmer

kappen
plaats
Qiristinalaan 12

Strodijk 21

Ganzensteeg 4

P. van Vollen-
hovenlaan 16

aanvrager
LG. Weevers

J.P.L. van
der Borch
tot Verwolde
WB. Pronk

C. Meerstadt

inhoud
vellen 6 berken,
3 prunussen en
6 fijnsparren
vellen 1 kastanje
en 1 berk

vellen 8 fijnsparren
en 1 berk
vellen 1 berk

inhoud
bouwen sanitaire unit
bouwen bergruimte

inhoud
geheel slopen veeschuur

inhoud
gebruiken woning

herplantplicht

l kastanje (stam-
ointrek 8-10 cm)

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

OUWAANVRAG

plaats

Heidepolweg 2
IJselweg 12,
Vierakker
Ganzensteeg 11

aanvrager

J.W.Wolters
B. Wonde
Y. Dabe
AF.P. Smulders

inhoud datum
ontvangst

bouwen varkensstal 3009-1999
en bouwen bergruimte/ 30-09-1999

dierenverblijf
veranderen 05-10-1999
boerderij en
bouwen
kapschuur

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

/W,ET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving melding
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 15 oktober tot en met 11 november 1999 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van: Van
der Ploeg Houtbouw B.V, Postbus 41, 2360 AA Warmond, voor het van
toepassing worden van het Besluit houtbewerkende bedrijven milieube-
heer op een reeds opgericht houtbewerkend bedrijf, op het perceel Han-
delsweg 3 te Vorden.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt
met ingang van 15 oktober tot en met 25 november 1999, ter inzage het
besluit op de
aanvraag van:
naam aanvrager: Polycomp b.v.
adres: Handelsweg 7
woonplaats: 7251JG Vorden
adres van de inrichting: Handelsweg 7
om vergunning voor: een rubberbedrij f

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

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

seerd;

c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben
ingebracht;

d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit
ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 26 novem-
ber 1999. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een
verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovenge-
noemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de 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 die voor-
zitter is beslist.

inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gehele
uitrekking vergunning (artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Alge-
mene wet bestuursrecht)

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

ligt met ingang van 15 tot en met 28 oktober 1999, ter inzage het ont-
werp-besluit tot gehele intrekking van de aan de erven D.B. Eskes, Kerk-
hoflaan 2, 7251 JW Vorden, op 9 februari 1982 verleende vergunning
ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) voor een agrarisch
bedrijf (inclusief melding van 22 november 1993) op het perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummer 2380, adres inrich-
ting: Kerkhoflaan 2 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, met een productie-
ruimte van (bruto) 465,8 kilogram NH3, geheel in te trekken. Vergun-
ninghouder heeft het agrarisch bedrijf met opstallen aan de gemeente
Vorden vericocht voor de uitbreiding van het industrieterrein. De opstal-
len worc^fcgesloopt.

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeel-
telijke intrekking vergunning (artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel
3:30 Algemene wet bestuursrecht)

In het g^eentehuis van Vonden, sector grondgebied, bureau milieu en
in ^F
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 15 tot en met 28 oktober 1999, ter inzage het ont-
werp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan mevrouw G.J.M. Plak-
fcenberg-Nijenhuis, Lankhorster-straat 21,7232 ST Wichmond, op 22 sep-
tember 1992 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie N, nummer 265, adres inrichting: Lankhorsterstraat 21 te Wich-
mond.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken, om productieruimte van
(bruto) 1428 kilogram NH3 over te dragen aan het agrarisch bedrijf van
maatschap Hendriksen, Broekstraat (ong.), 7021 JX Zelhem. Na afron-
ding van de transactie houdt vergunninghouder productieruimte voor
471,2 kilogram NH3 over. De depositie neemt met 75% af van 31 naar 8
mol.

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeel-
telijke intrekking vergunning (artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel
3:30 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in
de openbare bibliotheek van Vonden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 15 tot en met 28 oktober 1999, ter inzage het ont-
werp-besluit tot gedeeltelijke uitrekking van de aan de heer AG.M. Hum-
melink, Wiersserbroekweg l, 7251 LG Vorden, op 17 mei 1994 verleende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie D, nummers 2297 en 2298, adres inrichting: Wiersser-
broekweg l te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken, om productieruimte van
(bruto) 490 kilogram NH3 over te dragen aan het agrarisch bedrijf van de
heer B. Toonk Dwarsdijk 5, 7025 CR Halle.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productie
ruimte voor 370,5 kilogram NH3 over. De depositie neemt met 57% af van
73 naar 31 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging, schriftelijk
en/of mondeling, gemotiveerde bedenkingen tegen deze ontwerp-beslui-
ten inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór
29 oktober 1999. Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gege-
vens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend. U moet dat



gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbren-
gen tot het einde van de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

YSTEEM VAN INSCHRIJVING GEGADIGDEN VOOR BOUWGROND AFGESCHAFT

Zoals al eerder gepubliceerd onder deze rubriek en ook schriftelijk aangekondigd aan de ingeschreven gegadig-
den voor een bouwkavel, is de registratie van gegadigden voor bouwgrond afgeschaft.

Meerdere mensen hebben de afgelopen dagen (toch) hun inschrijvingskaart ter verlenging aangeboden. Om die
reden herhalen wij deze mededeling.

Redenen:
Vorden (maar ook veel omliggende gemeenten) mag tot tenminste 2010 nauwelijks meer woningen bouwen.
Bovendien werkt het Rijk aan een Huisvestingswet. Met het inwerkingtreden van die wet mag de gemeente, bij
het aanbieden van bouwkavels, geen voorrang meer verlenen aan gegadigden met een binding aan Vorden.

Tegen die achtergrond heeft de gemeenteraad het systeem van inschrijving van gegadigden voor bouwgrond
afgeschaft. Enerzijds levert registratie namelijk de nodige werkzaamheden op, terwijl er anderzijds verwach-
tingen worden gewekt, die niet waar te maken zijn. Als er toch nog via de gemeente bouwkavels/koopwonin-
gen kunnen worden aangeboden, zullen die worden toegewezen via verloting. Zolang dat wettelijk nog moge
lijk is zullen burgemeester en wethouders in zo'n geval voorrang verlenen aan personen met een binding aan
Vorden. De gemeenteraad heeft voor zo'n situatie wel een wachttijd van 10 jaar ingevoerd, voordat kandidaten
opnieuw voor een kavel/woning in aanmerking komen. Kopers van een kavel in b.v. de wijk "het Joostink"
komen voorlopig dus (nog) niet aan de beurt.

EGWERKZAAMHEDEN LANKHORSTERSTRAAT

Deze week en de komende weken worden het fietspad en de rijbaan van de Lankhorsterstraat geasfalteerd. Hier-
door zal enige hinder ontstaan voor het verkeer. Aanwonenden en bedrijven aan weggedeelten die tijdelijk wor-
den afgesloten, zullen tijdig per brief worden geïnformeerd.

OTO WORDT AFGEKEURD

Bijna iedereen draagt zijn steentje bij aan het apart inzamelen van oud papier en karton, van al het ingeza-
melde papier en karton komt 40 % van huishoudens. Dat getal kan nog wat hoger, maar daar werken we aan.
Nu kan niet al het papier zomaar gerecycled worden. Foto's bijvoorbeeld moeten helaas worden afgekeurd. Net
als geplastificeerd papier, gebruikte zakdoekjes, keukenrolpapier en melkpakken. Je moet het even weten. Maar
dan is het weer heel gemakkelijk: papier en karton: houd 't apart! Want gescheiden inzamelen bespaart veel
hout en energie.

welles-nietes
Wat gaat er bij het oud papier?

EN WAT NIET? Daar hoeft niemand ruzie over te maken. Het inzamelen van oud papier en karton is prima voor
het milieu en het bespaart energie en grondstoffen, maar niet alles is 'oud papier'. Sommige dingen horen bij
het gewone afval thuis. Vandaar dit lijstje.

WEL
kranten, tijdschriften, boeken, folders en brochures, fax- en kopieerpapier, papiersnippers, cadeaupapier, eier-
dozen, eierrekjes, telefoongidsen, tekenpapier, computerprints, enveloppen, dozen van karton en papier (bij-
voorbeeld dozen van audio, hagelslag, koekjes, sigaretten, wasmiddelen, postpakketten), gouden gidsen, schrijf-
papier ^^

NIET:
geplastificeerd papier, pakken van zuivel, frisdrank en wasverzachter, zakdoekjes, luiers, toiletpapier, keuken-
rol, behang, vinyl, carbonpapier, piepschuim uit verpakkingen, foto's, verpakkingen van vloeibare wasmidde
len, plastic draagtasjes, plastic zichtmappen, verontreinigd papier (bijvoorbeeld papier tussen vleeswaren, kof-
fiefilters, vuile tissues)

NZAMELING GROF SNOEI- EN TUINAFVAL OP 19 OKTOBER 1999,
DE DAG VAN DE GROENE CONTAINER

huis-aan-huis in de bebouwde kom
In de bebouwde kom van Vorden, Kranenburg en Wichmond wordt het grof snoei- en tuinafval, dat niet in de
groene container past huis-aan-huis opgehaald.

buitengebied op afroep
Inwoners van het buitengebied moeten tot uiterlijk vrijdag 15 oktober, telefonisch een afspraak maken via de
Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu, tel 0575 545646, bereikbaar van 09.00-12.30 en 13.00-16.30 uur.

zelf brengen van grof snoei- en tuinafval
Dinsdag 19 oktober is de enige gelegenheid om grof snoei- en tuinafval aan huis op te laten halen. Schoon snoei-
en tuinafval kan verer gratis gebracht worden naar:
- het afvalscheidingsdepot aan de Letlandsestraat (industrieterrein "de Mars" in Zutphen)-
- stortplaat Armhoede, Hagendijk l in Lochem.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur;
op zaterdag van 09.00 -13.00 uur.

aanbiedingsregels:
- uiterlijk 07.30 uur moet u het afval aan de openbare weg zetten;
- takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter;
- takken gebundeld aanleveren;
- undels niet zwaarder dan 2,5 kilogram;
- totale volume maximaal 2m3;

- bladafval alleen in speciale papieren gft-zakken, die te koop zijn bij de meeste supermarkten;
- geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm.

Houdt u zich niet aan deze regels dan neemt Berkel-Milieu het afval niet mee.
Heeft u zich wel aan de regels gehouden en is uw afval niet weggehaald, bel dan uiterlijk woensdag 20 oktober
de Afval-Informatielijn, telefoon 05750545646.

PENBAAR VERVOER IN GELDERLAND: STERK IN BEWEGING!

Snelnet en regionet vernieuwen het toekomstig OV
Overweegt u het weieens? Om voor het reizen van en naar uw werk de auto te laten staan voor bus en/of trein?
Of bent u al een fervent OV-reiziger? In beide gevallen bevat deze informatie interessant nieuws voor u. Want
het openbaar vervoer ziet er in de toekomst waarschijnlijk anders uit dan nu. En daarover gaat dit. Laten we
beginnen met het slechte nieuws. Het is zeker dat er in 2010 minder openbaar vervoer is als er nu geen maat-
regelen worden genomen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal reizigerskilometers in Gelderland in ongeveer
tien jaar tijd met 11% is gedaald. Steeds minder mensen kiezen hier dus voor het openbaar vervoer. De inkom-

sten lopen daardoor terug en het risico ontstaat dat er in de toekomst
minder bussen en treinen kunnen rijden. Dunbevolkte gebieden zoals de
Veluwe en de Achterhoek worden dan slecht bereikbaar voor wie reist
met het openbaar vervoer.

Welke maatregelen kunnen de daling keren? En wie is verantwoordelijk?
De provincie Gelderland geeft antwoord op die vragen. Dat is het goede
nieuws. Lees welke plannen er voor het openbaar vervoer op stapel staan,
hoe u daarover kunt meepraten en bij wie u daarvoor terecht kunt.

Meer kwaliteit door marktwerking
De rijksoverheid heeft marktwerking en concurrentie in het openbaar
vervoer ingevoerd. Dat is om te stimuleren dat er meerdere bedrijven
komen die treinen en bussen gaan rijden. Want daardoor ontstaat er con-
currentie en gaan die bedrijven klantgerichter werken. Met als resultaat:
een beter openbaar vervoer. Een tweede verandering is dat het rijbaan de
provincie gezegd heeft: niet wij, maar jullie zijn verantwoordelijk voor
het openbaar vervoer. De provincie Gelderland loopt hier al eenjaar mee
vóór op de meeste regio's in Nederland. Zo heeft de provincie het vervoer
in de Achterhoek gegund aan het nieuwe OV-bedrijf Syntus dat er sinds
30 mei reizigers vervoert.

Provincie regisseur openbaar vervoer
Door de invoering van marktwerking krijgt de provincie de regie over het
openbaar vervoer. Hoe pakt dat nu uit in de praktijk? Vervoerders met
belangstelling om het OV in de Gelderse regio te verzorgen, kunnen zich
bij de provincie aanmelden. De provincie stelt vast aan welke eisen en
voorwaarden het openbaar vervoer moet voldoen en kiest uit de aanbie-
dingen van OV-bedrijven het aanbod met de beste prijs-kwaliteit verhou-
ding.

Openbare aanbesteding
Het kiezen van een vervoerder uit meerdere aanbieders heet openbare
aanbesteding van een concessiegebied. Dat is dat deel van de regio waar
openbaar vervoer wordt aanbesteed. Bij openbare aanbestedingen is de
provincie ervoor verantwoordelijk dat het OV in goede handen komt en
elke burger betaalbaar openbaar vervoer krijgt van goede kwaliteit. De
provincie Gelderland gaat vanaf 2001 concessies openbaar aanbesteden.

Nieuwe plannen voor een beter openbaar vervoer

Nu de provincie uit onderzoek weet dat er minder gebruik wordt
gemaakt van het openbaar vervoer in Gelderland, wil zij hier iets aan
doen. In elk geval bereiken dat de teruggang in 2003 is gestopt. En zor-
gen dat het openbaar vervoer weer gaat groeien. Want ook in 2010 moet
elke burger in Gelderland met een trein of bus kunnen reizen.

"Beleidsnota: Verbinden en Ontsluiten"
De plannen van de provincie voor het OV straks en in de toekomst van
2010 staan in de beleidsnota: "Verbinden en Ontsluiten". De provincie
wil hiermee tenminste twee doelen bereiken:

en trein een snel en comfortabel alternatief voor de auto bieden
: openbaar vervoer op het platteland en voor mensen zonder auto

zo goed mogelijk instandhouden.

Met welke maatregelen wil de provincie deze twee doelen bereiken? Door
de inrichting van een snelnet en een regionet voor het OV in Gelderland.

W lelnet en een regionet
Het regionale spoor en snelbuslijnen door de provincie vormen een net-
werk dat grote gemeenten in Gelderland met elkaar verbindt. Dit snelnet
zorgt ook voor goede verbindingen tussen Gelderland en de rest van
Nederland. Trein- en busvervoer worden zoveel mogelijk gecombineerd
om aansluitingen te verbeteren. De snelbussen rijden inclusief stops
gemiddeld 45 km per uur. Onderweg stoppen ze alleen op plaatsen langs
de route met meer dan 5000 inwoners. Dat maakt een snelle reistijd
mogelijk die kan concurreren met de auto. De snelbussen rijden op werk-
dagen minimaal l x per halfuur.

Er komen extra treinstations en kwalitatief hoogwaardige bushaltes
langs het snelnet. Dat moet wachten aangenamer maken. Het regionet is
de tegenhanger van het snelnet. Het snelnet moet zorgen voor meer rei-
zigers en daardoor meer inkomsten. Daarmee kan de provincie het hui-
dig streekvervoer of regionet instandhouden, evenals het vervoer van en
naar kleine plaatsen. Op het regionet worden ook halfuurs-diensten aan-
geboden maar met een lagere gemiddelde snelheid van 35 km/uur.

Ruimte voor nieuwe ideeën
De nota "Verbinden en Ontsluiten" vormt de basis voor het openbaar ver-
voer in Gelderland in de komende jaren. Het schetst globaal hoe het toe-
komstig OV eruit gaat zien. In dit stadium is echter nog niets te zeggen
over details, zoals waar haltes bijkomen of verdwijnen. Dat is pas over
ruim eenjaar aan de orde. Ook is er de komende jaren nog volop ruimte
voor nieuwe ideeln, zolang ze bijdragen aan de twee doelen, een concur-
rerend alternatief voor de auto bieden en het openbaar vervoer op het
platteland instandhouden. Daarom ook worden eerst de plannen voor-
gelegd aan u, inwoners van Gelderland.

Het openbaar vervoer in uw eigen gemeente
Ook de gemeenten krijgen de plannen voorgelegd. Zij moeten aangeven
wat zij van de plannen vinden en beoordelen of ze inpasbaar zijn in de
eigen bestemmingsplannen. En u kunt zich voorstellen dat een snelbus
qua reistijd alleen concurrerend is als de bus kan doorrijden. Daarvoor
zijn voorzieningen nodig als busvoorsorteerstroken en voorrang bij stop-
lichten. Een goede afstemming tussen provincie en gemeenten is dus
noodzakelijk.

Reacties zijn welkom
De nota "Verbinden en Ontsluiten" ligt van 18 oktober tot en met 3 janu-
ari 2000 ter inzage op het Provinciehuis in Arnhem. U kunt de nota ook
inzien bij alle gemeentehuizen en centrale bibliotheken in Gelderland.
Of vraag de brochure aan bij de provincie Gelderland, telefoon: (026) 359
9000, email: a.adema@prv.gelderland jil. Ook leest u meer over de plan-
nen op www.gelderland.nl. Verder kunt u op de nota reageren en uw
bedenkingen aangeven. Dit speelt dan mee in de besluitvorming over het
definitieve beleid. Schrijf uw bedenkingen voor 3 januari 2000aan:

Provincie Gelderland, Afdeling Verkeer en Vervoer
OV-Netwerknota
Antwoordnummer 411
6800 WC Arnhem.



LGEMENE BESCHOUWINGEN

Op dinsdag 26 oktober 1999 vergadert de gemeenteraad over de begroting 2000 en het Meerjarenbeleidsplan
2000 - 2003. Deze vergadering begint om 16.00 uur. Om deze vergadering efficiënt te laten verlopen vindt de
eerste ronde schriftelijk plaats. In deze eerste ronde geven de politieke fracties hun algemene beschouwingen
over de beleidsvoornemens van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders antwoorden ook
weer schrifteh'jk op de vragen van de politieke fracties. De reactie van burgemeester en wethouders komt in
Gemeentebulletin van 26 oktober 1999.

CDA
Dit jaar nog zullen we moeten uitspreken hoe Vorden, Hengelo en Steenderen (VHS) het samenwerkingspro-
ces willen uitbouwen, maar voor het zover is moet eerst helderheid ontstaan over het al of niet aanhaken van
Hummelo en Keppel en Zelhem. Welke afweging ook gemaakt wordt, deze mag niet ten koste gaan van de band
die de VHS-gemeenten intussen hebben opgebouwd.

De CDA-fractie pleit voor een einddatum van het samenwerkingsproces en voor een intentieverklaring waarin
de VHS-gemeenten zich uit spreken voor fusie en ook de weg daar naar toe aangegeven en de fusiedatum noe-
men.

De CDA-fractie wil dat de VHS-dub nieuwe initiatieven op economisch terrein ontwikkelt. Nadrukkelijk wijzen
we u opnieuw op ontwikkelingskansen voor een regionaal bedrijventerrein aan de Zutphen-Emmerikseweg.

De CDA-fractie bepleit een sterker integraal industrieel, toeristisch-recreatief en agrarisch beleid. Een bedrijfs-
contactfunctionaris aanstellen past in dit perspectief, maar er moet wel een bestuurlijk onderbouwd beleid aan
ten grondslag liggen.

Enkele vragen op dit terrein:
Nu de WCL-subsidieregeling met een jaar is verlengd willen we weten welke acties burgemeester en wethou-
ders hebben ondernomen en ondernemen om toestroom van middelen naar Vorden te krijgen. Al jaren wordt
gerept van een "slecht-weer-voorziening", hoe concreet is deze intussen en welke initiatieven worden van de
gemeente gevraagd die voorziening binnen te halen? Als dit extra geld kost is dan een verhoging van de toe-
ristenbelasting niet te overwegen, afgezet tegen de lastenverhoging in het algemeen? Ontwikkelingen in de
omgeving van het zwembad worden ons al jaren voorgehouden. Hoe serieus moeten we dit nu nemen? Is,
gezien het succes van het "kamperen bij de boer" verdere ontwikkeling voor dit segment van toerisme en recre-
atie niet aan de orde? Is het groeiend aantal bezoekers aan het dorp en daartegen de leegstand van winkel-
panden niet met elkaar in tegenspraak. Welke rol dicht het college zich toe in het aantrekkelijker maken voor
middenstanders om zich te vestigen in het dorp? Een moeilijke vraag, maar stilzitten tot de mussen van het
dak vallen is niet wat wij verkiezen.

In de landbouw gaat veel veranderen, niet in. de laatste plaats door het dwingende beleid van Den Haag. Nieu-
we initiatieven van agrarische ondernemers zullen op voorhand positief benaderd en geónitieerd moeten wor-
den. Op dit moment bestaat te veel het beeld van een afwachtend, op de winkel passend
gemeentebestuur.

Weet u nog, het CDA stelde vorig jaar voor om het onderhoudsniveau van wegen aan te passen en om in 1999
l miljoen minder te besteden aan onderhoud van wegen. U vond onze motie voorbarig, het college zou zelfde
vinger aan de pols houden en in de loop van het jaar met aangepaste voorstellen komen. Weersomstandighe-
den, te natte ondergrond en uitvoeringsproblemen hebben gelukkig het programma van wegenonderhoud '98
en '99 sterk vertraagd. Er is een grote achterstand in de onderhoudsinvesteringen ontstaan, die de voorziening
voor wegen aanzienlijk minder negatief maakt dan was geraamd.

Beleid of toeval?
Als het beleid was geweest had er nu een aangepast onderhoudsplan gelegen. Dat hebt u zelfs min of meer in
oktober '98 toegezegd. Geen beleid dus.

Hetzelfde geld voor de negatieve voorziening riolering. Wel geld
voor verkeersmaatregelen die de veiligheid sterk vergroten?

Vanr riolering en geen of onvoldoende geld

Wel geld voor rioolbuizen en tegelijk korten op welzijnsvoorzieningen waarin van vele vrijwilligers wordt
gevraagd zich actiefin te zetten voor de gemeenschap?

De CDA-fractie kiest voor veiligheid en welzijn, waar kiest u eigenlijk voor?

hi oktober '98 hebt u een korting van / 75.000 doorgevoerd (met onze stemmen tegen!) voor het welzijnsbeleid.
Nog steeds weten niet alle instellingen en verenigingen waar ze aan toe zijn. Zo kreeg bijvoorbeeld de Zonne-
bloem te horen dat ze werd gekort omdat niet een direct gemeentelijk belang werd gediend. Bent u wel op de
hoogte welk belangrijk vrijwilligerswerk, ten gunste van minder redzame Vordenaren plaatsvindt? Of past een
dergelijke politieke keuze bij de slogan "nut en noodzaak"? Ook hier valt nogal wat uit te leggen.

Onrust is in het dorp is ontstaan rond het kapbeleid. Een notitie over dit beleidsterrein is toegezegd, maar laat
intussen lang op zich wachten. De onrust en de vragen hebben vooral te maken met het kappen van
(laan)bomen langs de wegen in het buiten-gebied, waar veelal de gemeente zelf de kapper is. En juist de over-
heid moet voorzichtig manoeuvreren op dit terrein. Hier heeft immers de gemeente een voorbeeldfunctie.

Twijfels over de enorme massale, weinig afwisselende bouw in de Vinex-gebieden ontstaat. Willen Nederlan-
ders niet wat meer ruimte en meer privacy? Hoe lang duurt dit Rijksbeleid nog? Vorden moet een helder volks-
huisvestingsbeleid hebben en plannen klaar hebben, bestemmingen snel kunnen wijzigen of al gewijzigd heb-
ben en aan kunnen geven bouwklaar te zijn en woningen te kunnen bouwen voor starters en jongeren. De CDA-
fractie wil dat we klaar staan om de kansen te grijpen als die er komen.

De afgelopen jaren hebben we te veel en te vaak gezien dat wegwerkzaamheden langdurig de verbindingen in
ons dorp belemmerden. Komt dit alleen door de weersomstandigheden? We hebben het gevoel bij de aanne-
mer "aan de laatste titte" te liggen. Ook het debacle van de bergbezinkbassins aan de Zutphenseweg moet ons
leren voor de toekomst.

De Regering en de Kamer zijn het eens geworden over de klassenverkleining in het basisonderwijs. Is geónven-
tariseerd of er extra lokalen moeten worden geplaatst in het jaar 2000 aan de hand van de leerlingenaantallen
en de belangstellingspercentages van de scholen? Kunnen we op tijd maatregelen nemen als dat nodig is?

De volledige versie van deze algemene beschouwing is op te vragen: tel 551157

Vorden, 11 oktober 1999
De CDA-fractie, Trudy Tolkamp, Jan Klein Lenderink, Wim Regelink, Arie van Voskuilen,
Hans v.d. Linden, Rob v. Overbeeke, Alie Bink, Arno Spekschoor, Gert Harmsen en Ab Boers.

WD
Bestuurlijke ontwikkelingen.
De WD fractie is van oordeel dat het onderzoek tot samenwerking dat nu met Hengelo en Steenderen in gang
is gezet, zal moeten leiden tot ÈÈn gemeente. Dus samengaan. Gelet op de grootte en de aard van de aan deze
gemeenten grenzende gemeenten is het wenselijk om Zelhem en Hummelo en Keppel te betrekken bij het
onderzoek. Wij wensen niet, zoals in een WD-stuk aan alle politieke partijen in de vijf gemeenten verwoord, te
blijven hangen bij onderzoek naar "gewoon" groter worden met drie gemeenten. Wij willen ook de mogelijk-
heid onderzoeken om "anders" te worden, met 5 landelijke gemeenten, tussen vier stedelijke ontwikkelingen
in. De WD spreekt zelfs, gezien voorlopig onderzoek, haar voorkeur uit voor deze herindeling met de vier ande-
re gemeenten, tenzij uit nader onderzoek blijkt dat dat zeer onverstandig zou zijn.

Het meerjarenbeleidsplan
De financiële positie
De financiële positie van de gemeente Vorden is niet bepaald rooskleurig meer te noemen. Om belangrijke uit-

gaven, zoals een goed onderhoud van de wegen, te kunnen doen, is voor
de komende jaren een stijging van de onroerende zaakbelasting met
10% noodzakelijk. Gelukkig lijkt er een einde te zijn gekomen aan de
jaarlijkse stijging van de afvalstoffenheffing. Dit heeft tot gevolg dat de
totale gemeentelijke lasten minder stijgen dan de afgelopen jaren het
geval is geweest. De WD-fractie is van oordeel dat nog duidelijker moet
worden gemaakt wat het prijskaartje is voor de verschillende zaken die
op de begroting staan zoals zwembad, sporthallen, brandweer, kinder-
opvang. Dan pas kan een goede afweging worden gemaakt over de
instandhouding en zo ja "hoe".

Wegenonderhoud
Goede wegen zijn uiteraard van groot belang voor het steeds maar toe-
nemende verkeer. Dat kost heel veel geld. Meer eigenlijk dan de gemeen-
te thans op kan brengen. Het college heeft inmiddels het jaarlijkse inves-
teringsbedrag dat nodig is terug- gebracht van ruim f 2.000.000,- naar
f 1,500.000. Dit lijkt echter enerzijds een te geringe bezuiniging en ander-
zijds niet voldoende om de kosten die gemaakt zouden moeten worden,
te betalen. Daarom zal opnieuw een afweging moeten worden gemaakt
en zullen prioriteiten moeten worden gesteld.

Woningbouw
Deskundigen zijn van oordeel dat Vorden een favoriete plaats is om te
wonen. Dat betekent dat de druk op de woningmarkt in Vorden vanuit
het westen nog groter wordt dan ze al is. De WD-fractie is van oordeel
dat met deze kennis in de hand bij de provincie moet worden aange-
drongen op extra contingenten. Voorts wil de WD-fractie een verdere ver-
soepeling van het welstandsbeleid. Zeker nu er van uit Den Haag signa-
len komen dat het keurslijf waarin dit nu gegoten is, wordt losgelaten.

Ontwikkelingen in het buitengebied
Ten gevolge van "nu weer" de reconstructiewet dreigen er opnieuw dui-
zenden boeren te verdwijnen. De WD-fractie wil dan ook dat de gemeen-
te een aktieve rol speelt in de plattelandsontwikkeling, om samen met
andere gemeenten druk op Den Haag uit te oefenen op vemiiming van
de wettelijke mogelijkheden. Want initiatieven zijn er wel, maar de hui-
dige wetgeving belemmert de toepassing. Bovendien zullen de mogelijk-
heden van woningsplitsing en bedrijfshuisvesting moeten worden uitge-
breid.

Verkeer en vervoer
Nu de noord tak van de Betuwelijn vooralsnog van de kaart verdwenen is,
betekent dit niet dat we geen aandacht meer hoeven te besteden aan ver-
keer en vervoer. De WD wil blijvende aandacht van het gemeentebe-
stuur, samen met andere gemeentebesturen, voor een goed en betaal-
baar openbaar vervoer. Op naar een regio-vervoersplan.

Huisvesting personeel
De gemeente is druk bezig de mogelijkheden van samenwerking met
andere gemeenten te onderzoeken. Zolang dit proces aan de gang is
moet er geen geld uitgegeven worden aan investering in de huidige huis-
vesting v^Hc ambtenaren.

Economische zaken
Te lang hebben de procedures met betrekking tot het nieuwe industrie
terrein geduurd. De WD-fractie is dan ook van oordeel dat thans met
voortvarendheid begonnen moet worden met de volgende fase van het
industriej»em. In de Dorpsstraat en de Zutphenseweg is steeds meer
leegstancAl Wd-fractie wil dat de gemeente samen met de Vordense
ondernemers vereniging plannen ontwikkelt.

Ontwikkeling recreatie en toerisme
Toerisme zal in de komende jaren steeds belangrijker voor de gemeente
Vorden worden. De WD-fractie vindt dat het gemeentebestuur de
komende tijd hoge prioriteit moet geven aan ontwikkeling van beleid op
toeristisch gebied, samen met andere gemeenten in de Achterhoek. Daar-
door kunnen mogelijke ontwikkelingen in de gemeente Vorden hun
plaats krijgen zoals het hoort, nl. in dienst van het "grote" toeristische
product "Achterhoek".

Epiloog
De WD-fractie in de gemeente Vorden constateert dat het in Nederland
goed gaat maar dat de gemeente Vorden daar niet op alle fronten aan
meedoet. Tevens blijkt dat de onderwerpen waarop Vorden minder
scoort, vooral middels samenwerking oplosbaar zouden kunnen zijn.
Vandaar dat de WD-fractie de hoogste prioriteit wil geven aan door ons
zelf bepaalde gemeentelijke herindeling, in plaats van een voortgang die
nu meer op pappen en nathouden lijkt.

PVDA
Samenwerking Vorden-Hengelo-Steenderen
Deze samenwerking heeft inmiddels geleid tot de gezamenlijke aanpak
van verschillende projecten.Toch vindt de PvdA-fractie het van groot
belang dat op bestuurlijk niveau hieraan meer richting wordt gegeven en
dat deze ontwikkeling, indien enigszins mogelijk, bespoedigd wordt en
definitiever gestalte krijgt. Bovendien zal zo snel mogelijk, uiteraard aan
de hand van de uit te brengen rapporten en na goed doordachte afwe-
ging, een uitspraak moeten worden gedaan over uitbreiding van het VHS-
samenwerkingsverband met een vierde of zelfs vijfde partner. Immers,
allerlei besluitvorming, onder andere inzake de huisvesting van de
gemeentelijke organisatie en de consequenties daarvan in het kader van
de ARBO-wetgeving, hangt ten nauwste samen met vorm en omvang van
de intergemeentelijke samenwerking. Traagheid leidt tot stagnatie van
dringend gewenste ontwikkelingen.

Openbare Orde en Veiligheid:
Ten aanzien van openbare orde en veiligheid zal het bestuurlijk startdo-
cument uitgevoerd en zo nodig bijgesteld moeten worden, zodat inwo-
ners en bezoekers zich in de gemeente Vorden voldoende veilig voelen.

Verkeer, vervoer en waterstaat
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar er moet wel eens een pas
op de plaats gemaakt worden. De financiële situatie laat het niet toe alle
wensen die er op het gebied van verkeersveiligheid liggen, zoals vrijlig-
gende fietspaden en een duurzaam veilig wegennet in de gemeente, te
vervullen. De PvdA-fractie vindt wel een gedachtenwisseling hierover
met burgemeester en wethouders en de andere fracties op korte termijn
gewenst.

Het heeft onze instemming dat burgemeester en wethouders het geplan-
de groot onderhoud aan wegen een jaar heeft opgeschoven en hiervoor



met een uitvoeringsplan zal komen dat uitgaat van een sobere invulling. Wij stellen er prijs op dat hierin een
overzicht wordt opgenomen van de finandfie middelen en de uitwerking op een langere termijn.

hi de algemene beschouwingen van vorig jaar heeft de PvdA-fractie over het aanbestedingsbeleid "wegen" het
volgende gezegd: "Wat betreft het aanbestedingsbeleid "wegen" geven wij de voorkeur aan openbaar aanbe-
steden, tenzij er goede argumenten zijn om dit niet te doen". Naar onze mening heeft dit echter het afgelopen
jaar onvoldoende vorm gekregen en wij refereren dan ook naar ons hierboven geformuleerde standpunt. Graag
zouden wij dit inderdaad als beleid zien.

Voor maatregelen ten gevolge van wijzigingen van de verkeersregels wordt een subsidie van het Rijk verkregen.
Gezien het aantal wegen binnen onze gemeente vragen wij burgemeester en wethouders na te gaan of dit vol-
doende is voor Vorden.

Nu het tracé voor de Noordoostelijke aftakking van de Betuwespoorlijn waarschijnlijk niet de gemeente Vorden
zal doorsnijden maar op bestaand spoor blijft, zou dit reden kunnen zijn voor een hoerastemming. Het lijkt
ons echter meer solidair die gemeenten die gelegen zijn aan het bestaand spoor waarover straks de goederen-
treinen zullen rijden, te steunen bij alternatieve mogelijkheden.

De nieuwe opzet voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CW) zal volgens de planning in het vierde kwartaal
van 2000 operationeel worden en in 2001 een besparing opleveren. De PvdA-fractie vraagt het college naar de
stand van zaken rondom het CW en naar de verwachte besparing in het jaar 2000.

Economische zaken
De ontwikkeling van het economisch beleid wordt in het Meerjarenbeleidsplan geplaatst in het kader van de
samenwerking met Hengelo en Steenderen. Dit geldt met name voor het aanstellen van een bedrijvencontact-
functionaris en het onderzoeken van mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. De
PvdA vindt dit een zinvolle aanpak

Onderwijs
De kosten van het leerlingenvervoer zullen volgend jaar met f 20.000,— toenemen, ondanks de invoering van
een drempelbedrag en een inkomensgebonden verhoging van de eigen bijdrage. Voor de daarop volgende jaren
wordt weliswaar geen verdere stijging geraamd, maar de PvdA-fractie wil graag van burgemeester en wethou-
ders vernemen of en hoe zij deze post niet alleen denkt te stabiliseren maar ook terug te dringen.

Cultuur en recreatie
Privatisering van de sporthal wordt niet vóór l januari 2001 verwacht Gezien het feit dat dit onderwerp al
jaren een hoge prioriteit heeft, vinden wij deze termijn erg ver weg. Wij dringen er dan ook op aan dat al het
mogelijke wordt gedaan om overname eerder te bewerkstelligen en eventueel de sportvelden hier ook bij te
betrekken.

Een eveneens al lang slepende zaak is de problematiek rondom de muziekschool. Inmiddels is met de uitvoe-
ring van het rapport Muzehof 2000 de rationalisering en optimalisering van het beleid ingezet, zowel inhou-
delijk als financieel. Aangezien andere opties evenmin een pasklare oplossing voor de problemen bieden, kan
de PvdA-fractie op dit moment instemmen met continuering, maar wij dringen er wel met klem op aan dat na
2000 opnieuw alle afwegingen gemaakt worden.

Het toeristisch-recreatief beleid is gericht op drie ontwikkelingen, waarover burgemeester en wethouders ver-
wachten vóór l januari 2000 meer duidelijkheid te hebben. Wij zien dan ook voorstellen voor concretisering
van deze plannen nog dit jaar tegemoet. Is het geraamde bedrag van 100.000 gulden voor de drie projecten geza-
menlijk?

Met het Welzijnsplan 1999 - 2003 is naar de mening van de PvdA-fractie de weg ingeslagen naar een subsidie
beleid dat beter is afgestemd op de maatschappelijke situatj^vVij gaan hier in onze afsluiting nog verder op
in.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Hoewel er al voorstellen zijn gedaan om de kosten van de Wet voorzieningen gehandicapten(Wvg) te beperken
blijft de PvdA-fractie dit een punt van zorg en aandacht vinden. Uit hoofde van het feit dat de Wvg een open
eind regeling is, vinden wij bezinning op verdere beheersin^ygn de kosten en de wijze waarop dit bereikt kan
worden nog steeds een dringende noodzaak .

Volksgezondheid en milieu
De PvdA-fractie vindt dat Vorden met het milieubeleid op de goede weg zit, maar wijst er wel op dat uiterste
waakzaamheid in verband met de financiïle middelen geboden blijft.

Met het oog op de voorziening riolering zien wij het geactualiseerde Gemeentelijk Riolerings Plan in 2000 met
belangstelling tegemoet. In dit verband vinden wij het ook van groot belang dat burgemeester en wethouders

zeer alert zijn op alle mogelijkheden om subsidie van het Rijk te krijgen
voor rioleringsprojecten, zeker gezien de hoogte en de al voorziene stij-
ging van de rioleringsheffing.

Samenwerking met Hengelo en Steenderen bij de uitvoering van
het
Mileubeleidsplan juichen wij ten zeerste toe.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
hi onze inleiding hebben wij al het verkrijgen van meer woningcontin-
genten, met name voor betaalbare woningen, genoemd. Voortzetting
van het beleid op grond van de wet op de stads- en dorpsvernieuwing zal
de PvdA-fractie dan ook graag ondersteunen.

Belastingen en financiering
Landelijk gezien is de totale belastingdruk van Onroerende zaakbelas-
tingen (OZB), rioleringsheffing en afvalstoffenheffing in Vorden niet aan
de lage kant. In dit licht is het gunstig dat de afvalstoffenheffing daalt,
ook gelet op de afgesproken stijging van 10% voor de OZB en de stijging
van de rioleringsheffing.

Door de inmiddels getroffen maatregelen is het nadelig saldo op de
begroting voor 2000 aanzienlijk verlaagd, maar de PvdA-fractie ziet toch
redenen tot zorg. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het
gemeentebestuur gewezen op de zwakke reservepositie, met name op de
negatieve voorzieningen riolering en wegen. Het Meerjarenbeleidsplan
2000-2003 sluit met een tekort van 196.000 gulden voor 2000, waarbij
wordt aangetekend dat bezuinigingen niet goed mogelijk zijn en weinig
soelaas bieden.

Door de geschetste financiïle situatie is er nauwelijks ruimte voor nieuw
beleid. De PvdA-fractie vraagt daarom burgemeester en wethouders
uiterste behoedzaamheid te betrachten bij het doen van uitgaven en het
neerleggen van voorstellen met financiïle consequenties. Wij dringen er
op aan dat er een fundamentele discussie over mogelijke oplossingen
wordt gevoerd.

Afsluiting
De PvdA-fractie wil de algemene beschouwingen afsluiten met twee over-
wegingen.

De eerste geldt de positie van de sociaal zwakkeren. Zoals wij al hebben
gezegd is in het Welzijnsplan 1999 - 2003 een subsidiebeleid neergelegd
dat beter is afgestemd op de maatschappelijke situatie. Deze ontwikke-
ling was ons inziens noodzakelijk en onontkoombaar. De gemeente heeft
niet meer een welgevulde geldkist. Bovendien beschikt door de maat-
schappelijke en economische veranderingen van de laatste 50 jaar een
groot aantal burgers over ruimere financule middelen en daardoor over
meer mogelijkheden tot recreatie en deelname aan het sociale leven. Wij
vinden het daarom refel dat de burger in eerste instantie zelfde verant-
woordelijkheid draagt voor de keuzes die hij of zij maakt inzake de beste-
ding van het inkomen. De - beperktere - beschikbare gemeenschappelijke
middelen kunnen dan effectiever worden aangewend voor hen die niet
of^tet voldoende delen in de vooruitgang en welvaart. Wij vragen dan
ocffnaar mogelijkheden om de minima tegemoet te komen in hogere
kosten ten gevolge van het veranderde subsidiebeleid, zoals verhogingen
van contributies, toegangsprijzen e.d.

Tenslotte constateert de fractie van de PvdA dat er, ondanks de niet gerin-
ge^iantiïle problematiek, in het eerste zittingsjaar van deze raadspe-
rid^Peen aantal beleidsvernieuwingen in gang zijn gezet. Wij zien het
als taak van raad en burgemeester en wethouders inhoud te geven aan
een andere manier van besturen door zich te richten op een rationelere
aanpak, aangepast aan de maatschappelijke veranderingen.

D66
Door een vacature is D66 niet in de gelegenheid deel te nemen aan de
algemene beschouwingen.

UITNODIGING VOOR
Feestelijke Heropening van

Bloemsierkunst Vorden

Na een grondige verbouwing, nodigen wij u uit om op woensdagavond 13 okt. vanaf
19.00 uur een kijkje te komen nemen onder het genot van een hapje en een drankje.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag hebben wij speciale openings actie's:

Twee grote cyclamen of 20 rozen
of 3 grote bolchrysanten voor f L 10,00
Graag tot ziens bij bloemensierkunst Elbrink

Jan- Willem & Jolanda Elbrink en Medewerkers

Burg. Galleestraat 5-7, Vorden
Runneboom 49, Warnsveld
Telefoon (0575) 55 14 36
Fax (0575) 55 10 75

p.s, de actie is in beide winkels

Wijn van de Maand
BODEGAS NEKEAS, NAVAR-
RA, SPANJE

Bodegas Nekeas
Bodegas Nekeas is gevestigd in het
plaatsje Anorbe, even zuidelijk
van Pamplona, op de bedevaarts-
route naar Compostella. De Bode
ga is genoemd naar de heuvel NE-
KEAS, waarop de wijngaarden en
kelders zich bevinden. De Bodega
werd in 1990 opgericht door zes
zelfstandige wijnmakers, die vast

van plan waren een nieuwe toe
komst op te bouwen, gebaseerd op
kwaliteit Er is een prachtig nieu-
we Bodega gebouwd die is voor-
zien van de beste apparatuur en
ieder jaar worden nieuwe Franse
eiken vaten uit Allier gekocht De
ondergrond van de wijngaard is
een zware, roodachtige klei, waar-
op een lage opbrengst van slechts
35 hl per hectare bereikt wordt.

De wijn:
Nekeas Tinto Crianza
Deze wijn is gemaakt van de drui-
vensoorten Cabernet-Sauvignon

Geef voor de vergeten
vluchtelingen

(50%) en Tempranillo (50%), De
wijn rijpt gedurende ongeveer 18
maanden op Franse eikenhouten
vaten waarvan ongeveer 35%
nieuw is. De wijn heeft een inten-
se kleur, een zeer volle en gecon-
centreerde smaak en een lange af-
dronk die minutenlang nablijft.

Drinken:
Een krachtige wijn om aan tafel te
drinken bij rood vlees of wild.

Houdbaarheid:
Drinken tussen 3 - 10 jaar na de
OOgSt. (Zie advertentie Wijnhuis Vorden.)

Carien Rietberg
"Durf jij in contact te komen met
jouw innerlijk?" is de vraag die
vanaf de posters mensen wil op
roepen om naar de lezing van Ca-
rien Rietberg op Klein Axen te
komen. Op zaterdagmiddag 16 ok-
tober op Klein Axen aan de Nieuw-
stad 10 in Vorden.
"Barmhartigheid" is het thema
waarin Carien je de mogelijkheid
geeft een blik te werpen in delen
van jezelf. Delen waarvan jij je
niet bewust bent Ja, misschien
ook eigenlijk niet eens de confron-
tatie mee aandurft We komen op
aarde om ons daarvan bewust te
worden. We kunnen in contact
komen met ons innerlijk: "het bin-
nenste moet naar buiten! " aldus
Carien.

Zij leeft vanuit de overtuiging dat
er slechts een deel van ons niet ge
boren wordt en niet sterft. Ons ho-
gere zelf, waarin we volledig vrij
zijn en waar we mee in contact
kunnen treden. De wegen daartoe
worden de mensheid op vele ma-
nieren aangereikt. Vanuit vele cul-
turen, religies en allerlei overleve
ringen, wordt die weg gewezen.
Carien weet als geen ander de
grote verbanden te leggen tussen
de betekenis van de dierenriem,
de kracht van Christus, de non-du-
aliteit en de nias. Ook verbindt zij
de astrologie met de Kabbala en
het Nieuwe testamentEen lezing
bij Carien is hoogst interessant,
maar in de eerste plaats een con-
frontatie met jezelf. Men zij ge
waarschouwd!



Chinees-Indisch Restaurant "Azië"

Culinaire avond 29 oktober
Exotische gerechten, bestaande
uit mals vlees of heerlijke
schelp- en schaaldieren, met
beetgare groenten, heerlijk ge-
kruid, op harmonieuze wijze
samengesteld, een streling voor
oog en tong. Chef-kok liu Chun-
ming van Chinees-Indisch res-
taurant "Azië" in de Ruurlose
Dorpsstraat, wil u graag laten
kennismaken met de heerlij*.«e
gerechten tijdens de culinaire
avond op vrijdag 29 oktober. Hij
wil zijn gasten graag verrassen
met de keuken uit zijn land. U
kunt nu alvast reserveren voor
de culinaire avond, telefoon
(0573)452645.

U wordt verrast met een zeven-
gangen diner, waarvan u ongetwij-
feld zult genieten. De gerechten
worden zonder rijst of mie opge-
diend, maar mocht u daar toch be-
hoefte aan hebben, dan kunt u er
gerust naar vragen.
Omdat we de naam "verrassings-
menu'' in ere willen laten, zullen
we over de vele gangen niet uitge-
breid vertellen, maar slechts een
tipje van de sluier oplichten, zodat
u enig idee heeft wat er zo alle-
maal geserveerd wordt. De heer
liu Chunming begint de culinaire
avond met een heerlijke krab/gar-
nalensoep, rijkelijk gevuld. Aan-
sluitend maakt u kennis met over-
heerlijke sushi-hapjes met garna-
len zalm en kaviaar. Het derde ge
recht is zijn veelgeprezen, in eigen
keuken bereide Peking-eend, op
zeer speciale wijze opgediend. Dat
wil zeggen: u krijgt hierbij kleine
pannekoekjes, flinterdun gesne-
den lenteui en komkommers, zeer
krokante stukjes vel van de Peking
eend en saus. Genoemde gerech-
ten doet u op het pannekoekje en
rolt dit op; u zult er uw vingers bij
aflikken, het smaakt verrukkelijk.
Hierna volgt een stoorschotel met
heerlijk vlees en bamboe, heerlijk
gekruid en op smaak gebracht

met een klein scheutje rijstwijn. U
zult ook smullen van de heerlijk
gefrituurc'^ grote garnalen, die als
vijfde gerecht op het menu staan.
Het zesd^. gerecht is een heerlijke
stoofschotel met veel beetgare
groenten, tahoe, paddestoelen,
garnalen en nog veel meer. Het
dessen zal u zeer verrassen: kleine
bapao's met zoete vulling. Een
heel licht toetje, om heerlijk weg
te happen. Tenslotte wordt de culi-
naire avond afgesloten met een
geurig kopje koffie.
Tot voor drie maand geleden
keken Liu en zijn vrouw Rong
reikhalzend uit naar de komst van
hun tweede zoontje. De grootou-
ders brachten uiteindelijk zoontje
Lukas van China naar Nederland,
zodat het gezin nu weer compleet
is. Beide kinderen, bijna vijf en zes
jaar, bezoeken de basisschool en
kunnen het in Ruurlo prima vin-
den. Zoontje Casper was al enige
tijd in Ruurlo..
uu Chunming heeft het koken in
zijn vingers. Geen wonder, want
hij staat al sinds zijn vijftiende in
de keuken Begonnen is hij met af-
wassen, daarna onder toeziend
oog van een kok leerde hij het
maken van sausjes. Na zijn school-
opleiding heeft hij diverse diplo-
ma's behaald, waaronder een ere-
diploma in 1992 met een kookde-
monstratie. Liu is afkomstig uit de
provincie Fujian, waar men be-
kend is met een groot aantal spe-
cialiteiten. In Ruurlo wordt zijn af-
haalcentrum druk bezocht. ledere
maand brengt hij nieuwe maand-
menu's tegen lage prijzen om de
mensen specialieiten te laten proe-
ven.
Zijn restaurant, dat smaakvol is in-
gericht, heeft vijfenvijftig tot ze-
stig zitplaatsen. Reservering voor
de culinaire avond is mogelijk tot
alle plaatsen zijn bezet, wjj^ er
daarom snel bij om teleurlHung
te voorkomen. Zie ook de adver-
tentie in dit blad.

Uitslag prijsvraag
attractiepark Slagharen
uit de vele inzendingen /ijn onderstaande prijswinnaars geselecteerd

1. Rutger en Wynand
Koeling

2. Rogier van Zuydam
3. Nienke Welleweerd
4. Jordy Schei-Dijkman
5. Renate Gerrits
6. Iris Elbrink
7. Patricia Middelink
8. flse Goossens
9. Denise de Hart

10. Carien Schuiten

Akkermansstraat 14
Dalkruidö
Ruurioseweg 63
Ruurioseweg 81
Middenweg 10
Burg. Galleestraat 7
Kerkekamp59
Nyssinckkampstraat 28
HoeünkhofGO
Hazelnoot 23

Zelhem
Ruurlo
Vorden
Hengelo (Gld.)
Hengelo (Gld.)
Vorden
Hengelo (Gld.)
Keijenborg
Vorden
Ruurlo

De kaartjes zijn tot en met vrijdag 22 oktober af te halen aan ons adres:
Drukkerij Weevers, Weekblad Contact, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden.

De redactie

Eerste hulp aan baby's en kinderen
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Meduka-
tie, een gespecialiseerde organisatie voor spoedeisende hulpverlening,
een cursus van drie avonden voor ouders en verzorgers van baby's en kin-
deren tot 14 jaar op dinsdag 6 en 23 november 1999 en een herhalingsles
op 25 januari 2000.
Baby's en kinderen zijn erg kwetsbaar. Ze zijn relatief vaak het slacht-
offer van een ongeval.Deze vernieuwende cursus geeft inzicht in de spe-
cifieke gevaren, preventiemaatregelen en een eerste hulp verlening aan
kinderen, men leert welke gevaren bij welke leeftijd horen.Men inventa-
riseert risico's in en om het eigen huis. Verder leert men zowel bij klei-
ne ongelukjes, als in ernstige situaties doeltreffend te reageren. Men
gaat zelfs levensreddende handelingen oefenen onder leiding van erva-
ren instructeurs die gespecialiseerd zijn in spoedeisende hulp verlening
aan baby's en kinderen. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van
vragen.
Plaats: wijkgeboüw, Groene Kruisstraatje 2, Lochem Data: dinsdag 6 en
23 november 1999 en een herhalingsles op 25 januari 2000 Voor aan-
meldingen nadere informatie over de cursus en het lidmaatschap Kunt
u contact opnemen met telefoonnummer 0900-8806

Kleurwedstrijd
de Vordense Pan

Op de foto de prijswinnaars. Eigenaresse mevr. P. Bultman zorgt dat ze
goed in beeld komen. Jorien Hassink ontbreekt op de foto.

Gedurende de zomermaanden
organiseerde Pannenkoekhuis
de Vordense Pan een kleurwed-
strijd voor de jeugd.

Er was een overweldigende deel-
name. Uit de ruim 450 ingeleverde
kleurplaten werden de volgende
prijswinnaars gekozen, verdeeld
over 4 leeftijdscategorieën: 1-3 jaar

Jelle Welbergen, Barchem; 4-6 jaar
Lisanne Peppelman, Halle; 7-9 jaar
Jorien Hassink, Lochem, 10-13 jaar
Arme Gotink, Vorden.

De prijsuitreiking vond plaats op 2
oktober jl. in het pannenkoeken-
huis. Door de grote deelname
waren er nog 13 extra troostprij-
zen te verdelen.

Donateursconcert
leselkapel
Het traditionele donateursconcert
van de leselkapel zal zondagmor-
gen 17 oktober aanstaande plaats-
vinden in zaal Ketz te Doetin-
chem.
Onder leiding van dirigent Rinus
Wagener zal er een programma ge
bracht worden met de bekende
Böhmische en Egerlander muziek.
De zang wordt verzorgd door
Rinus Wagener en Ellie Rabelink.
Het leselkwartet zal haar mede
werking verlenen aan dit concert.
Donateurs hebben vrij toegang op
vertoon van hun donateurskaart.

Volksuniversiteit
helpt beginnende
belegger op weg
Steeds meer mensen overwegen te
beleggen. Men wordt overspoeld
met brochures, telefoontjes en in-
formatie via de media waarin men
belooft wordt met inzet van lutte-
le bedragen steenrijk te worden.

Vijfjaar geleden belegde ruim 12%
van de volwassen Nederlanders in
effecten. Velen staan op het punt
een besluit te nemen om te beleg-
gen en daarmee hun inkomsten
enigszins te verruimen, nu of op
langere termijn.

Vaak is men terughoudend omdat
men niet voldoende op de hoogte
is van het 'wat', 'hoe' en 'waarom'.
In deze cursus wordt de beginnen-
de belegger op weg geholpen een
reële kijk te krijgen op de moge
lijkheden en risico's die een parti-
culiere belegger heeft. Behalve
theorie komt ook de praktijk aan
bod. De docent gaat er van uit dat
de deelnemer geregeld de finan-
ciële pagina's in de kranten leest.
Lestijden: 5 lessen op woensdag-
avond in het Nutsgebouw, Bree
graven 1. *

Informatie Volksuniversiteit Zut-
phen, telefoon (0575) 515589; fax
(0575) 546750; email vu-zutpl
@csnet.nl

Thema-koffieoch-
tend in Vorden
De Eo komt op donderdag 21 okto-
ber met een thema-koffieconcert
in De Herberg aan de Dorpsstraat
10. Jacoleen Lieve presenteert deze
ochtend en de muziek wordt ver-
zorgd door Peter en Frank van
Essen (piano, viool en zang).
Edith Schouten zal spreken over
het thema "Vriendschap'. De ver-
schillende manieren van vriend-
schap, onbewuste verwachtingen
en openhartigheid zijn onderwer-
pen die aan de orde komen.
Op de Thema-koffieochtenden
worden thema's besproken die bij
vrouwen leven. Met behulp van bij-
voorbeeld stellingen of vragenlijs-
ten worden vrouwen tot nadenken
gezet over het onderwerp en bij
het programma betrokken. Het is
de bedoeling dat vrouwen zichzelf
in de toespraak herkennen en dat
ze erdoor bemoedigd en uitge
daagd worden. De vrouwen kun-
nen echt over het thema naden-
ken en erover meepraten.
Jacoleen Lieve presenteert en
coördineert dit najaar voor het
eerst de Thema-koffieochtenden.
Zij wil graag ondersteunend en
vernieuwend bezig zijn voor de
vrouwenbeweging in Nederland
die de laatste jaren steeds meer be
tekenis heeft gekregen. "Mijn ver-
langen is dat vrouwen de Here
Jezus persoonlijk leren kennen en
dat ze hun geloof gaan integreren
in het dagelijks leven", aldus Jaco-
leen.
Op de Thema-koffieochtend is een
boekentafel aanwezig. Ook is er
kinderoppas. De toegang is vrij.
Voor meer informatie: pers en
voorlichting Evangelische Omroep
(035) 6474702/03/08 of in Vorden
Gerry Groot Roessink, telefoon
(0575) 552809.

• Piepenbroek
Facilitair B

Piepenbroek, de grootste facilitaire dienstverlener in Duitsland, is sinds enige Jaren actief
l ^ in Nederland. Vanuit Eibergen worden de Nederlandse activiteiten gedirigeerd en
l̂ ĵecoördineerd. De facilitaire activiteiten die worden aangeboden zijn:
^^F institutionele reiniging • technisch onderhoud

• industriële reiniging • catering
• gebouwen onderhoud en toezicht • ziekenhuisréniging en -desinfectie
• groenvoorziening en -onderhoud zowel • hotelservicve

binnnnen als buiten • beveiliging

Voor een object in Steenderen zoeken wij met spoed

reinigingsmedewerkers m/v
voor het uitvoeren van de reiniging in een productiehal

met behulp van hogedrukreiniging.
De werkzaamheden vinden plaats op vrijdagnacht en

zaterdagochtend.

Denkt u de juiste persoon voor Piepenbroek Facilitair b.v. te zijn,
dan kunt u de persoonlijke gegevens tijdens kantooruren

tussen 9.00 en 12.00 uur doorgeven.
Telefoonnummer (0545) 47 40 00

Piepenbroek Facilitair b.v.
Mors 11,7151 MX Eibergen

Concert van het Russisch
ensemble Otrada
Liefhebbers van Russische folk-
lore kunnen binnenkort een
geweldige avond op dit gebied
meemaken in cultureel cen-
trum De Brink in Zelhem. Op
vrijdagavond 22 oktober aan-
staande geeft het Russisch folk-
lore ensemble daar voor onze
regio een uniek concert met
muziek, zang en dans.

Otrada is in 1983 opgericht en
heeft veel nationale en internatio-
nale prijzen gewonnen onder
meer in Montreux in 1997. De
groep had de afgelopen jaren zeer
succesvolle toernees door Spanje,
Frankrijk, Bulgarije, Zwitserland,
Amerika en Duitsland.
Met het concert in De Brink
komen ze voor het eerst naar Ne-
derland. Elk lid van de groep is
professioneel muzikant, zange
en/of danser. Het uit 16 personen
bestaande ensemble presenteert
zich in kleurrijke historische kos-

tuums en draagt zorg voor een fas-
cinerende en meeslepende show.
Vijf muzikanten begeleiden op his-
torische volksmuziekinstrumen-
ten zoals fluiten, bajan en balalai-
ka de zangeressen en zangers. De
leden van de groep komen allen
uit de omgeving van Moskou.
De optredens van Otrada vormen
een eenheid uit muziek, zang en
beweging. Verhalen ontstaan,
oude mythen en legenden worden
weer levend. Bezongen wordt
onder andere de schoonheid van
de natuur en de gevoelens als pijn,
blijdschap en de liefde. Otrada be-
tekent 'blijdschap vanuit het hart'.
De Brink in Zelhem is dan ook
zeer gelukkig deze unieke groep
op vrijdag 22 oktober te kunnen
ontvangen en het Achterhoeks pu-
bliek te mogen trakteren op oor-
spronkelijke Russische folklore.
Kaarten zijn vanaf heden in voor-
verkoop verkrijgbaar bij De Brink
te Zelhem, telefoon (0314) 622140.
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De lekkerste vlees-
waren en worst-
soorten uit eigen

worstmakenj

Vlees en vleeswaren van Keurslager Vlogman
altijd verrassend lekker

v v ^

Vleesvariatie vind ie
1 1 •* T Tl *+•bij Vlogman :*•••

sfeervol winkelen

Heerlijk
gekruide

lekkernijen
uit de grill

Vertrouwd en
mals rundvlees

NIEUW!
Sparen voor

cadeaus en grote
spaarwinst met

uw bankpas!
Vraag de folder

in de winkel

Op de vraag "wat eten we vandaag" vindt u
bij ons altijd een antwoord. Zoveel heerlijke
vleesvariatie bieden we. Snel en eenvoudig
te bereiden en altijd smakelijk gekruid.
Voordelig en wat duurder. Voor elk wat wils
en voor iedere portemonnee.
Van slavink tot Milanese reepjes en van
hamburger tot cordon bleu, u heeft zeker
succes aan tafel!

De beste kwal i te i t redel i jk gepr i jsd

VLINDER
VINKEN

BOEREN
KARBONADE

per stuk l *JO

Bij aankoop van
4 stuks

bakje Jagersaus

V L E E S W A R E N

K^FILET
GEBRADEN

FRICANDEAU
^ LEVERKAAS

100 gram per soort

598samen voor

KEURSLAGER
K O O P J E

RUNDER

GEHAKT
KILO

995
GEROOKTE
KIPSALADE
100 gram

FLEISHKASE
100 gram

100 gram

VLOGMAN, keurslager
Zutphenseweg 16 • 7251 DK Vorden
Tel. 0575-551321
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RaadhuisHl&at 23
Hengelo Qd
Telefoon (0575) 46 32 79

IMica-de Mjfsprow
therapeutische letf-
schap en biologisch-dywmisch
landbouwbedrijf

Trading
bekeert eett wiM ih naiuur-
wtdihgsartihlen en stoot op de
vrijdaymarki te Vorden.

Wij leveren ook mooi verzorgde,
originele relatiegeschenken.

'Ëel voor inlichtingen en een
assortimentslijst
telefoon/ fa (0575)554202

t>e Vijfsprong
Trading

Reoordn/eg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Aanbiedingen geldig van 12 t/m 16 okt
Volle kwark 500 gr. van f 3,95 voor f 3,25
Volle kwark 350 gr. van f 2,95 voor f 2,25
"Pas de Bleu"
Blauwschimmel kaas voor
f 2,95 p/100 gr.

Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 00.00 tot 12.30 uur
nioensdag van Od.OO tot 12.30 uw-

en 14.00 tot 1S.OO uur
zaterdag van OS.OO tot 15.00 uw-
en vrijdag op de markt



Historische Vereniging Borculo & Stichting
Genootschap voor Gelselaar en de Ganzenveel

Bijzonder feest bij nieuw
boek meester H.J. Krebbers
De verschijning van een nieuw
boek met de levensbeschrijving
van meester H.J. Krebbers (1852-
1936) gaat gepaard met een bij-
zonder feest. Het boek (H.J.
Krebbers en Gelselaar, Een een-
voudige levensbeschrijving) is
een speciale uitgave van de re-
dactie van het tijdschrift Bor-
klose Maote van de Historische
Vereniging Borculo. De presen-
tatie heeft plaatsgevonden op
woensdag 15 september in de
Nederlandse Hervormde Kerk
te Gelselaar.

De bewoners van de naar Krebbers
genoemde straat in Gelselaar en
die van de buurt waar hij is gebo-
ren en opgroeide (op boerderij
Geers in het Veld) delen direct in
de feestvreugde en werken hier
ook enthousiast aan mee, door het
aanbrengen van versiering. Mede
werking verlenen ook de in Gelse-
laar geboren troubadour Herman
Riethorst en pianiste Mieke Kuyk
uit Gelselaar. De pas opgerichte
Stichting Genootschap voor Gelse-
laar en de Ganzenveer organiseert
de feestelijkheden rond het nieu-
we boek.

Krebbers is één van de drie 'mees-
terlijke' streekschrijvers die met
Gelselaar zijn verbonden. De twee
andere schrijvende meesters, H.W.
Heuvel en GA van der Lugt, heb-
ben er als onderwijzer gewerkt
aan de openbare lagere school.
Krebbers kreeg dankzij zijn ge-
dichten, een door hem zeer geliefd
oud-onderwijzer en een predikant
op zijn achttiende alsnog de kans
in Zutphen de onderwijzersoplei-
ding te volgen. De herinneringen
aan zijn kinderjaren zijn bij Kreb-
bers, die het grootste deel van zijn
leven heeft gewoond en gewerkt in
Vorden, nooit uitgewist. Die klin-
ken ook helder door in zijn streek-
en kinderboeken, gedichten en an-
dere publicaties.

TACHTIG OUDE SCHRIFTEN
De jeugdjaren in Gelselaar, oplei-
ding in Zutphen, hulponderwij-
zerschap in Holten, belevenissen

in Markelo en Stokkum komen
nog sterker tot uitdrukking in zijn
eigen, eenvoudige levensbeschrij-
ving, die hij als tachtiger heeft
vastgelegd in een groot aantal
schriften. Historische activiteiten
van Arend Heideman in Gelselaar
brachten de tachtig vergeten
schriften van Krebbers aan het
einde van de twintigste eeuw weer
aan het licht. Via een ver familie-
lid van Krebbers, mevrouw D. Aal-
derink-Krebbers, die woont op
Geers in Gelselaar, kwam hij in
contact met Petronella Helena
Odink uit Eibergen. Zij probeerde
al de levensbeschrijving van Kreb-
bers in boekvorm te laten verschij-
nen, maar vond hiervoor geen uit-
gever. Met dat boek wilde zij de op-
dracht voltooien, die haar vader,
de streekschrijver Hendrik Odink,
ontving van zijn vriend Krebbers.

PARADIJSELIJKE
DOMINEESHOF
Publicatie nu in boekvorm van
wat Krebbers in de schriften vast-
legde is alleen al interessant om
de beschrijving van de oude pasto-
rie op een eilandje aan de kronkel-
dende Koningsbeek in Gelselaar.
Krebbers zag in die nu al lang ver-
dwenen "Domineeshof iets para-
dij selijks.

Voor zover bekend bestaan van de
oude pastorie geen tekeningen of
andere afbeeldingen. Slechts op
oude kadastrale kaarten is nog iets
te bewonderen van dit gebied, dat
onherkenbaar is verandei^fcoor
de ruilverkaveling in de jar^i vijf-
tig. Desondanks is in het nieuwe
boek van Krebbers een schitteren-
de tekening te bewonderen van
Domineeshof in de jaren zeventig
van de vorige eeuw. De GelsAarse
illustratrice Elly Bornhof heW die
speciaal voor het boek vervaar-
digd.

De leden van de Historische Ver-
eniging Borculo ontvangen het
boek 'Krebbers en Gelselaar' straks
automatisch. Anderen kunnen het
onder meer via de plaatselijke
boekhandel aanschaffen.

oogstrelend

Konstante kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven.

Door geavanceer-
de apparatuur en

gekwalificeerde
vakmensen wordt
niets meer aan het

toeval overgelaten.
Oogstrelend druk-
werk is daarvan

het resultaat in het
besef dat wii
voorop willen

blijven lopen voor

de kwaliteit van uw
drukwerk.

Wii zijn daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VOROEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (0575)551010
FAX (0575) 551086

BBS 557378 - ISDN 557370
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

Bad & Body: hoge kwaliteit voor een lage prijs

Badhuis Baak voor fraaie
tegels en badkamers

Badhuis Baak bestaat nu al wee r
ruim eenjaar en eigenaar Ruud
te Meerman is erg tevreden.
"Steeds meer mensen weten
ons te vinden. Niet alleen voor
sanitair en kranen,.maar ook
voor tegels".

Dat is niet verwonderlijk want
Badhuis Baak heeft een enorm as-
sortiment Italiaanse en Spaanse
tegel. Niet alleen badkamertegels
maar ook vloer- en wandtegels
voor de rest van het huis.
Om dit assortiment constant up to
date te houden, bezoekt Te Meer-
man regelmatig beurzen in bin-
nen- en buitenland. "Trends veran-
deren snel. Om bij te blijven of als
het even kan voor te lopen, moetje
er een neus voor hebben. Steeds
meer mensen kiezen voor tegels,
ook in d^al en woonkamer. De le-
vensduuWs enorm waardoor de
beginaanschaf snel kan wordt te-
rugverdiend.

BAD & BODY
Badhuis^uk is aangesloten bij de
landelijUReten Bad & Body. Deze
groep speciaalzaken koopt cen-
traal in om voor een zo aantrekke-
lijk mogelijke prijs te kunnen leve-
ren. Met name op het gebied van
sanitair kan dat een aardig voor-
deel geven zonder dat er conces-
sies aan de kwaliteit worden ge-
daan.
Ruud te Meerman vindt die kwali-
teit belangrijk. "Je koopt tenslotte

niet ieder jaar een nieuwe badka-
mer. Als je voor een duurzaam pro-
duct kiest geniet je veel langer
van de badkamer. Het glazuur en
de afwerking blijven dan veel lan-
ger mooi, ook na het vaak inten-
sieve gebruik".
Bad & Body heeft een eigen catalo-
gus die bij Badhuis Baak te bestel-
len is. Ophalen is natuurlijk het
leukste, dan kunnen meteen de
verschillende badkamers bekeken
worden die in de grote showroom
zijn opgesteld.
In de showroom heeft Te Meer-
man voor ieder huis wel een bad-
kamer staan. "Of de klant nu voor
design, nostalgisch of tijdloos
kiest bij ons is er altijd wel een
badkamer samen te stellen. En als
de klant dat wil, wordt ook de aan-
sluiting en montage door ons ver-
zorgd. Dan heeft de klant de ze-
kerheid dat montage vakkundig
gebeurt."
In de showroom is ook voldoende
ruimte vrijgemaakt voor allerlei
badkameraccessoires die het ge
bmik van de natte cel kunnen ver-
aangenamen.
"De tijd dat de badkamer een on-
gezellige, louter functionele ruim-
te was, is gelukkig voorbij. In Ne
derland begint een badcultuur te
ontstaan waarbij de aandacht voor
ontspanning groter is geworden."

Badhuis Baak is gevestigd aan de
Dambroek 20 in Baak, telefoon
(0575) 441017, fax (0575) 441034.
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6 van de 10 mensen met diabetes
overlijden aan hart- en vaatziekten

Dit is een van de mogelijke gevolgen van
diabetes (suikerziekte). Oogproblemen en
minder goed werkende nieren zijn andere

complicaties. Onderzoek moet een
oplossing brengen voor diabetes en

bijkomende complicaties. Geef dit
onderzoek dat extra zetje in de rug.

Diabetes Fonds Nederland
Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES - GIRO 5766
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WCL-jciarprocpramnna 2OOO
vastgesteld

Actie voor roodbonte
koe en kerkuil

Meer roodbonte koeien in het landschap. Een beter leefmilieu voor

kerkuil en boerenzwaluw. Een verdere recreatieve ontwikkeling van

het gebied. Meer mogelijkheden voor boeren. Dat en nog veel meer

wordt beoogd met het jaarprogramma 2000 van het Waardevol

Cultuurlandschap De Graafschap. Het programma is onlangs

vastgesteld door de stuurgroep van het WCL.

V i j f j a a r geleden is De Graafschap
aangewezen als Waardevol

Cultuurlandschap. Door middel
van allerlei projecten wordt gepro-
beerd de kwaliteit van het gebied te
verbeteren. Een duurzame ont-
wikkeling van het platteland staat
daarbij voorop. Bewoners kunnen
projecten indienen. De stuurgroep
beoordeelt of de ingediende pro-
jecten bijdragen aan de doelen van
het WCL.

Voor het programma 2000 heeft de
stuurgroep zijn oordeel geveld over
maar liefst zestig nieuwe projecten.
Vele daarvan zijn goedgekeurd.
Ook is een aantal projecten afge-
keurd of doorverwezen naar andere
instanties.

Eén van de goedgekeurde projecten
heeft tot doel de roodbonte koeien,
ook wel MRIJ-koeien genoemd, in
het gebied te behouden. Veel vee-
houders kiezen voor koeien die
meer melk geven zoals koeien van
het ras Holstein Friesian. Begrij-
pelijk, maar wel jammer. Natuur-
monumenten gaat samen met de
MRIJ-belangenvereniging onder-
zoeken of roodbonte koeien inge-
schakeld kunnen worden bij het
beheer van natuurterreinen.

Een ander project beoogt de leef-
mogelijkheden van boerderij vogels
te verbeteren. Omdat steeds hogere
eisen worden gesteld aan de bedrijfs-
voering in de landbouw nemen de
mogelijkheden voor vogels om te
nestelen af. In dit project wordt ge-
probeerd om samen met bewoners
uit het gebied tegenmaatregelen te
nemen. Er zullen bijvoorbeeld nest-

kasten worden opgehangen (zie ook
elders in deze krant).

Net als vorig jaar kunnen agrarische
ondernemers weer aan een aantal
regelingen deelnemen. Voor be-
paalde milieuinvesteringen wordt
komend jaar wederom s^Bdie
gegeven. Voor omschakeling naar
biologische land- en tuinbouw is
geld beschikbaar. Maar ook op
andere gebieden wordt gewerkt
aan een duurzame ontwj^^ling.
Zo wordt geld uitgetrokken voor
vermindering van de milieubelas-
ting op recreatieterreinen.

Het totale budget voor 2000 be-
draagt circa 2,5 miljoen gulden.
De stuurgroep is positief gestemd
over de ingediende projecten maar
constateert wel enige aarzeling bij
de agrarische sector. De toekomst
voor de agrarische sector is ondui-
delijk en dat heeft zijn weerslag op
de bereidheid om mee te doen aan
projecten waar de ondernemers
zelf ook voor in de buidel moeten
tasten.

Bert Wagenvoort:
"Landbouw en
natuur gaan prima
samen."

Langzaam maar zeker geeft

melkveehouder Bert Wagenvoort

uit Vorden vorm aan zijn ideeën

over natuur. Op het moment dat

deze krant uitkomt, is de uit-

voering waarschijnlijk in volle

gang. Er worden nieuwe hagen

aangelegd. Elders worden in een

perceel twee lagere gedeelten

verder uitgediept waardoor het

leefklimaat voor reptielen en

amfibieën verbetert. Tussen de

twee natte plekken komt een

ruigtestrook.

Wa^feoort spreekt over een
ecologische hoofdstructuur op

bedrijfsniveau. Via de bestaande en
nieuwe stroken natuur kunnen
dieren zich vrijelijk bewegen.
Het bedrijf van Wagenvoort is door
de stuurgroep van het Waardevol
Cultuurlandschap De Graafschap
aangewezen als demonstratiebedrij f
voor agrarisch natuurbeheer. WCL
betaalt mee aan de natuurontwik-
keling op de percelen van de vee-
houder. Voor boeren uit het gebied
worden excursies en themadagen
georganiseerd.
Wagenvoort is geen filantroop. De
natuur interesseert hem, hij geniet
van de planten die langs de sloot-
rand opkomen, is blij als hij weer

Vfe • mBouwvakkers gezocht
Bouwvakkers, hoveniers,

verpleegkundigen. Werkgevers
in vele sectoren zijn op zoek

naar personeel. Mensen uit de
agrarische sector hebben een

streepje voor vanwege hun inzet
en arbeidsmoraal. Belangstellen-

den kunnen contact opnemen"
met de Arbeidsvoorziening in

Apeldoorn.

CLTO, Arbeidsvoorziening en
werkgeversorganisaties hebben

de handen ineengeslagen in een
poging werk te bieden aan mensen
uit de agrarische sector die op
zoek zijn naar een baan in loon-
dienst. Het kan gaan om bedrijfs-
beëindigers maar ook om agrariërs

op een klein bedrijf die een baan
ernaast zoeken. Jongeren die bij
nader inzien het ouderlijk bedrijf
toch niet kunnen of willen over-
nemen, kunnen zich eveneens
melden. Datzelfde geldt voor
agrarische vrouwen die op zoek
zijn naar een parttime of fulltime
baan buitenshuis.
Volgens Imelda Hanselman van de
Arbeidsvoorziening zijn boeren en
boerinnen erg goed bemiddelbaar
op de arbeidsmarkt. "De gemiddel-
de boer werkt hard, is zelfstandig
en goed gemotiveerd. Werkgevers
waarderen die eigenschappen," zegt
Hanselman.
In dit Gelderse project wordt

samengewerkt met brancheorgani-

saties uit de sectoren metaal,
bouw, gezondheidszorg, detail-
handel, automatisering en admini-
stratie. De bedoeling is minimaal
vijftig mensen uit de agrarische
sector aan een baan te helpen.
Belangstellenden doorlopen een
traject dat begint met een oriën-
tatie op de arbeidsmarkt en
eindigt bij de ondertekening van
een arbeidscontract. In de meeste
gevallen is bijscholing nodig.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Imelda
Hanselman of Koos Leidekker

van de Arbeidsvoorziening

IJssel/Veluwe in Apeldoorn,
telefoon: 055 - 52 11 644.

een nieuwe soort ontdekt maar
toch, hij zegt het met nadruk,
het bedrijf gaat altijd voor.
Hij is melkveehouder. Het rende-
ment van het bedrijf komt voor
hem op de eerste plaats. "Maar ik
kan wel relativeren. Het inkomen
van een boer hangt niet af van de
laatste spriet gras onder de om-
heining. Natuurbeheer kost tijd en
leidt hier en daar tot een wat lagere
opbrengst maar dat moet niet
worden overdreven. In een bedrijf
zoals ik dat heb, kunnen melkvee-
houderij en natuurbeheer prima
samengaan."

Hackfort
De boerderij van Wagenvoort
behoort tot het landgoed Hackfort,
even buiten Vorden. Zo'n vijftien
jaar geleden kwam Natuurmonu-
menten in het bezit van Hackfort.
Dat betekende een omwenteling
voor de pachters. De boeren van
het landgoed kwamen voortaan
alleen in aanmerking voor extra
grond als zij een aantal productie-
beperkende maatregelen voor lief
namen. Geen kunstmest, geen
chemische bestrijdingsmiddelen,
een strikte vruchtwisseling op de
akkerbouwgronden, een minimale
hoeveelheid organische mest.
Wagenvoort moest even slikken
maar ging de uitdaging aan. "En
dan zie je dat extensivering inder-
daad wat oplevert. Je verwacht een
gigantische opkomst van brand-
netels en distels maar dat blijkt mee
te vallen. Je ziet plantensoorten
verschijnen die je nog nooit hebt
gezien. Dan ga je toch anders

Vervolg op pagina 2
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denken over landbouw en natuur.

Ik zou niet weten waar al die
planten vandaan komen, het gaat
in een razend tempo."
Van de 35 hectare die de melkvee-
houder in gebruik heeft, pacht hij
r u i m 31 hectare van Natuurmonu-
menten. Op het grootste deel rust
een 12-jarige pachtcontract. Voor
deze grond gelden geen extra pro-
ductievoorwaarden. Op de rest van
de pachtgrond - circa tien hectare
die contractueel eenmalig voor vier
jaar in gebruik is bij Wagenvoort -
gelden strenge regels. Zo mogen op
het bouwland geen bestrijdings-
middelen worden toegepast en is
hooguit tachtig kilo fosfaat uit
organische mest toegestaan.

Lage pacht
Natuurbeheer is voor Wagenvoort
geen derde tak, zelfs geen vierde.
Aan beheers- en onderhoudsver-
goedingen houdt hij niet meer dan
duizend gulden per jaar over. Maar
eigenlijk is dat geen eerlijke bereke-
ning, zegt hijzelf. Voor de tien
hectare eenmalige pacht, betaalt hij
tweehonderd gulden per hectare
per jaar. In verhouding tot de gang-
bare pachtprijs (op landgoed Hack-
fort 850 gulden per hectare) is dat
weinig en die lage pacht zou in
wezen ook bestempeld kunnen
worden als beheersvergoeding.
In de loop van de jaren is natuur-
beheer een onlosmakelijk onderdeel
van zijn bedrijfsvoering geworden.
De werkzaamheden die deze weken
worden uitgevoerd - nieuwe hagen,
poelen en ruigtestroken - moeten
ertoe leiden dat dieren zich vrijelijk
over het landgoed kunnen bewegen.
De extra arbeid én het beperken
van de mestgift leveren wel degelijk
wat op. Torenvalken en kievieten
nestelen weer op zijn bedrijf, er
vliegen in tegenstelling tot enkele
jaren geleden vleermuizen, boeren-
zwaluwen en huiszwaluwen rond,
het aantal reeën is sterk toegeno-
men en de. verscheidenheid aan
plantensoorten wordt groter en
groter.

Kinderen van de
Prins Clausschool
uit Zutphen aan de
slag met het WCL-
bomenproject.

Hard gewerkt in 1998
Verbetering van de leefbaarheid in De Graafschap.

Dat is kortweg de belangrijkste doelstelling van het
/

Waardevol Cultuurlandschap. Met de uitvoering van

projecten probeert de stuurgroep het doel te bereiken.

Ook vorig jaar is

een groot aantal

projecten in uit-

voering genomen,

zo blijkt uit het

jaarverslag 1998.

Een greep
u^^He activiteiten:
De agrarische sector staat onder
druk, vandaar dat veel projecten
zich richten op de landbouw. In de
vorm van cursussen, voorlichting
er^^teleiding bij bedrijfsontwik-
keling wordt perspectief geboden
aan de agrarische ondernemers in
het gebied. Vorig jaar is onder meer
op het gebied van bemesting, teelt
van gras-klavermengsels, geïnte-
greerde onkruidbestrijding in maïs
en kavelruil een groot aantal boeren
ondersteund. Ook is subsidie ver-
strekt aan ondernemers die inves-
teren in het mi l ieu en worden
boeren begeleid die omschakelen
naar biologische landbouw.
Plattelandsvernieuwing is een ander
belangrijk thema. Met behulp van
geld uit de WCL-pot zijn samen-
werkingsverbanden ontstaan tussen

boerenbedrijven en zorginstanties.
Steeds meer zorgvragers vinden een
eigen plek op een zorgboerderij.
Ook is hard gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van streekeigen
producten.
Landschap en natuur staan hoog op
de agenda van de stuurgroep. Zo is
er met behulp van W(^Ben
demonstratiebedrijf voor agrarisch
natuurbeheer gekomen en werkt
een aantal boeren met de zoge-
noemde natuurmeetlat.
Een duurzame ontwik^^ng van de
landgoederen staat bij WCL hoog
op de agenda. Op landgoed Nettel-
horst is begonnen aan de aanpak
van de verdroging. De cultuur-
historische onderhoudsploeg heeft
bakhuizen, luiken en hooibergen
gerestaureerd. In de gemeente
Vorden is het onderhoud van de
karakteristieke laanbomen ver-
beterd. Voor schoolkinderen is een
educatief bomenproject van start
gegaan.

Op het gebied van toerisme is
begonnen met bijvoorbeeld de aan-
leg van een route voor all-terrain
bikes en routes voor ruiters.

Agrarische
werkploeg

snoeit
houtwallen

Twee ploegen gaan deze winter concreet

aan de slag. Houtwallen worden gesnoeid

en bosjes van ongewenste struiken ontdaan.

Op weg naar een goed onderhouden

landschap in De Graafschap.

D e onderhoudsploegen z i j n in het leven
geroepen door de Vereniging Agrarisch

Natuurbeheer De Graafschap. De/e vereni -
ging is nog n ie t officieel no t a r i ee l vastgelegd
maar al wel bezig ideeën u i t te werken.
De ploegen /uilen bestaan uit agrariërs die
hebben aangegeven behoefte te hebben aan
e x t r a betaalde werkzaamheden. Woordvoer-
der Ben Lichtenberg van de vereniging gaat
ervan uir dat twee ploegen kunnen worden

geformeerd. Elke ploeg bestaat uit zo'n vijf
personen.

Het onderhoud zal worden verricht op perce-
len van grondeigenaren die subsidie kunnen

krijgen voor het landschapsonderhoud maar
daarvoor zelf geen tijd hebben.
Lichtenberg verwacht dat de onderhouds-
ploegen komende wintermaanden tien tot
vijftien uur per week aan de slag gaan.
Volgens de Vordense veehouder is er in
principe in De Graafschap werk genoeg voor
de onderhoudsploegen maar moet eerst
ervaring worden opgedaan.
Ook wacht de vereniging nog steeds op een
goede regeling voor agrarisch natuurbeheer.
Het gaat om het zogenoemde Programma
Beheer van het ministerie van Landbouw.
De inhoud van deze regeling bepaalt of de

werkploegen ook de komende jaren nog aan
de slag kunnen.

Ben Lichtenberg

Minder uitspoeling door teelt nagewas

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Bank/gironummer:

Aantal hectare:

(percelen zijn aangegeven op bijgevoegde kaart)

Datum:

Handtekening:

NB: Strook en kaartje toesturen aan secretaris CLTO-afdeling.

Teelt van een nagewas in het WCL-gebied wordt evenals
vorig jaar gesubsidieerd. Zo'n nagewas neemt mineralen op
zodat de uitspoeling naar het grondwater vermindert.

O nderploegen van het nagewas scheelt het volgend voorjaar
een hoeveelheid mest. U hoeft dan minder kunstmest aan

te kopen. En dat betekent weer een verlaging van de aanvoer-
post in de mineralenboekhouding. Minder heffing dus.

De subsidie bedraagt 75 gulden per hectare. Per deelTiemer
wordt tien gulden administratiekosten in rekening gebracht.
Er geldt een aantal voorwaarden :
• het bedrijf heeft minimaal 3 hectare cultuurgrond

in het WCL-gebied,
• op een kaartje, bijvoorbeeld op die van de MacSharry-

aanvraag, moet worden aangegeven waar de percelen liggen,
• de grond moet tussen l november 1999 tot l februari 2000

zichtbaar bedekt zijn met een gewas,
• de aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 1999 worden

ingediend,

• de subsidie wordt gegeven op volgorde van binnenkomst,
zolang het budget toereikend is,

• controle vindt steekproefsgewijs plaats,
• na l februari 2000 wordt de subsidie uitgekeerd aan degene

die de aanvraag heeft ingediend en het nagewas heeft.
gezaaid.

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

Gorssel: H. Klein Bleumink,
Elzerdijk50, 7211 LT Eefde

Hengelo: J. Rexwinkel-v.d. Berg,
Wolsinkweg 2, 7257 KA Keijenborg

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

Ruurlo: T. Klein Brinke,
Oude Ruurloseweg 3, 7244 PK Ruurlo

Vorden, Warnsveld, Zutphen: H. Riefel,
Hekkelerdijk-8, 7207 DB Zutphen
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Reint Mennink:
"Boeren nodig
voor behoud
landschap."

Reint Mennink uit Vorden is één van de agrarische vertegen-

woordigers in de stuurgroep van het Waardevol Cultuurlandschap.

Hij pleit voor behoud van economisch gezonde boerenbedrijven.

Alleen dan kan De Graafschap zijn speciale karakter behouden.

I k draai er niet omheen. Ik zit in
de stuurgroep namens de agrari-

sche sector en daarom kom ik op
voor de belangen van de landbouw.
Behoud van boerenbedrijven in
De Graafschap, dat is mijn belang-
rijkste doel. Iedereen heeft het
steeds over verwevenheid, over die
mooie afwisseling tussen landbouw
en natuur, iedereen wil dat eigen
karakter van het gebied behouden.
Welnu, verwevenheid bestaat bij de
gratie van de landbouw. En dus
moet de landbouw een eigen plek
behouden in het gebied. Als we niet
uitkijken, hebben we straks wel een
hoop toeristen maar geen boeren
meer.
Plattelandsvernieuwing is het tover-
woord. Elke boer een tak erbij. Een

Water-
besparing op
boerderijen

E lf agrarische ondernemers nemen
deel aan het WCL-project Inte-

graal waterbeheer op bedrijfs-
niveau. Bewustwording van het
watergebruik op het bedrijf staat in
dit project centraal. Die bewust-
wording moet leiden tot water-
besparing en tot schoner afvalwater.
Voor de zomer is de eerste groeps-
bijeenkomst gehouden. Toen is
onder meer geconludeerd dat mest-
injectie en het verbod op uitrijden
van mest in de winter goede maat-
regelen zijn om de uitstoot van
stikstof en fosfaat naar het grond-
en oppervlaktewater te verminde-
ren. Ook waren de deelnemers
erover eens dat het Mineralen-
aangiftesysteem (Minas) een goed
instrument is om de waterkwaliteit
te verbeteren.
De deelnemers hebben afgelopen
maanden regelmatig de grond-
waterstand op hun bedrijf gemeten.

Meer informatie? Toorj^ Egging,

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

Een agrarisch
bedrijf moet

kunnen
cjro

minicamping, winkelden zorg-
boerderij. Ik geloof^Jr niet zo in.
Voor een kleine groep misschien
maar de landbouw als geheel heeft
alleen toekomst als de agrarische
ondernemers de kans krijgen om
hun bedrijf verder te ontwikkelen.
En daar sta ik voor in het WCL.
Dat is niet eenvoudig te realiseren,
ik besef dat terdege. Je kunt hier
van alles willen maar we hebben

wel te maken met provinciale en
landelijke regels. In het begin van
het WCL hoopten we dat we hier
ons eigen beleid konden maken.
Dat is onmogelijk gebleken. De
stuurgroep is gebonden aan het
streekplan, aan het waterhuis-
houdingsplan, aan de stankregels
van Den Haag. Al die regels zorgen
ervoor dat we in De Graafschap
veel kunnen bedenken maar dat
een heleboel van die leuke plannen
niet kunnen worden uitgevoerd.
Toch is er veel gebeurd in het
WCL. Veehouders zijn door mid-
del van cursussen bewuster gewor-
den over de mineralenstroom op
hun bedrijf en dat leidt weer tot een
schoner milieu. De verkaveling is
op veel plaatsen verbeterd en boeren
hebben geïnvesteerd in milieu-
vriendelijke apparaten. Dat zijn
positieve dingen. Maar daarmee
houd je geen bedrijven overeind.
Je zet een paar stappen vooruit en
dan komt de minister van Land-
bouw met nieuwe mestregels waar-
door de hele veehouderij op zijn
kop wordt gezet. Met de vorige
minister waren afspraken gemaakt
tot het jaar 2008. De nieuwe
minister, Brinkhorst, stippelt weer
een andere lijn uit. Het moet
allemaal nog sneller, nog strenger.

Daar kunnen boeren moeilijk mee
omgaan. Het ene beleid is nog
maar nauwelijks in gang gezet of de
volgende maatregel wordt al weer
van kracht.
Met al die regels hebben wij in het
WCL ook te maken. Juist door die
regels van bovenaf is het zo moei-
lijk om in De Graafschap een eco- .
nomiseh perspectief te geven aan de
agrarische sector.
Een agrarisch bedrijf moet kunnen
groeien. Meer melkquotum, meer
grond. Anders is het snel afgelopen
met je bedrijf. Maar de prijzen zijn
hoog, ook in De,G raafschap. Voor
een hectare grond betaal je gauw
zeventig- tot tachtigduizend gulden.
Door de aankoop van landbouw-
grond voor natuurontwikkeling is
de grondprijs in het gebied fors
omhoog gegaan. De hele landbouw
heeft daar mee te maken. Meer
natuurgebied betekent dat boeren
moeilijker kunnen uitbreiden. En
dat terwijl iedereen vindt dat de
veehouderij moet extensiveren.
Toch is het hier nog steeds een
prachtig gebied. Wat mij betreft
blijft het zo. Dat lukt echter alleen
als de boeren meer vrijheid krij-
gen."

Meer kans
voor uil en zwaluw

Meer boerderijvogels.

Dat is het doel van een speciaal

project in het Waardevol

Cultuurlandschap. Met

eenvoudige maatregelen moet

het lukken om meer uilen en

zwaluwen in het gebied te

krijgen.

H et gaat om een gezamenlijk pro-
ject van de vogelwerkgroep

Noord-West-Achterhoek, Kerk-
uilenwerkgroep, Steenuilenwerk-
groep en Wildbeheerseenheid
Ruurlo. Van oudsher zitten in De
Graafschap veel kerk- en steenui-
len. Steenuilen broeden in holtes.
Dat kan een holle boom zijn, zoals
een knorwilg, maar ze kunnen ook
nestelen in een stal. De kerkuil is

veel meer een nachtvogel clan de
s teenui l . Ook deze uil broedt vaak
in bedrijfsgebouwen, soms m

speciale nestkasten.
Ook zwaluwen / . i j n vogels van hel

boerenland. De boerenzwaluw
broedt vaak op een balk in een s'tal.
De l i u i s / w a l u w maakt / . i jn nest aan

de buiteniant van een gebouw,
meestal onder de dak rand .
Zowel ui len als zwaluwen / . i ) i i in
aantal a fgenomen . Dat komt omdat
agrarische gebouwen - mede door
eisen die de overheid s t e l t aan de
hygiëne - minder goed Toegankel i jk

zijn.
In het project Boerderijvogels wordt
geprobeerd de leefomstandigheden
van deze vogels te verbeteren. Er zal
voorlichting in het gebied worden
gegeven en samen met de Agrari-
sche Natuurvereniging De Graaf-
schap worden nestkasten verspreid
onder bewoners van het platteland.

Subsidie voor milieuinvestering
Boeren in het WCL-gebied die

investeren in het milieu kunnen

ook dit jaar weer subsidie

krijgen. De regeling heeft

betrekking op investeringen

in mineralenbesparende

voersystemen, technische

aanpassingen in de melkstal

en bijvoorbeeld mechanische

onkruidbestrijding.

De subsidie bedraagt 30 % van het
totale investeringbedrag met een

maximum van 7.500 gulden.
U kunt een subsidie aanvragen voor
de aanschaf van:
• een krachtvoercomputer, tweede

of derde krach rvoersoort,
• hergebruik spoelwater,
• driepuntsweeginrichting (kunst-

meststrooier of voermengwagen),
• electronische meet- en regelappa-

ratuur voor kunstmeststrooiers
en spuitmachines,

• wiedeg, schoffel machine en
kantenstrooier,

• multifasevoedering, droogvoer-
installaties voor varkens,

• apparatuur ten behoeve van de
teelt van krachtvoervervangende
gewassen.

Om voor de subsidie in aanmer-
king te komen moet de investering

voldoen aan een aanta l voorwaar-
den. Zo moet de investering
direct aan het mil ieu ten goede
komen en mag de inves ter ing niet
voortkomen uit een wettelijke
verplichting.
U kunt bij DLV een aanvraag-
formulier opvragen. De investe-
r ingsbijdrage is afkomstig van
Provincie Gelderland en WCL
De Graafschap. Veel ondernemers
hebben inmiddels gebruik-
gemaakt van de regeling. Z i j
hebben het afgelopen j aa r vooral
geïnvesteerd in tweede kracht-
voersoort en hergebruik spoel-
water.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Miriitm
van Meeteren, DL V, telefoon:

0570-501517.
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Vernieuwing
platteland geremd

door wetgeving

Plattelandsvernieuwing is een proces dat lang niet altijd soepel

verloopt. Het duurt vaak lang voordat een gemeente toestaat dat

een leegstaande stal wordt verbouwd tot bijvoorbeeld een timmer-

werkplaats. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de stuurgroep

van het Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap is uitgevoerd.

Wande et M
Een nieuwe houtwal, een kikkerpoel, een slootkant met prachtige

bloemen. En even verderop een strook met winterrogge. U komt

het allemaal tegen als u langs het Markepad wandelt. Een prachtige

wandeling van 5,5 kilometer in het buitengebied van Hengelo.

Zelfs de ongeoefende wandelaar zal genieten van deze tocht rond

het proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu De Marke.

Natuur hoort bij een modern
melkveebedrijf. In 1997 is een

natuurplan gemaakt voor proef-
bedrijf De Marke. Door de aanleg
van nieuwe hourwallen, poelen en
bijvoorbeeld ruigtestroken zijn de
leefomstandigheden voor planten
en dieren verbeterd. Tijdens de
wandeling kunt u zien welke maat-
regelen zijn genomen én wat het
effect daarvan is.
De wandeling begint en eindigt bij
restaurant 't Olde Schot (Varsselse-
straat 11, Zelhem). In het restau-
rant kunt u een routebeschrijving
krijgen.
Het natuurpad loopt door een
landschap dat begin 1900 nog
vrijwel helemaal uit heidevelden
bestond. Later is de grond ont-
gonnen en in gebruik genomen
door boeren. Aan het begin van de
wandeling komt u langs een perceel
waar de vruchtbare bovenlaag is
afgegraven. Daardoor is de boven-
grond nu voedselarm, net zoals
vroeger, en krijgen planten als
struikheide, biggekruid en schapen-
zuring meer kans. Datzelfde geldt
voor insecten zoals de kleine vuur-
vlinder en graafwesp.
Een paar honderd meter verderop
ligt een smalle strook grasland,

ingeklemd tussen twee bosjes. Er is
besloten om het gras op de/e f
maar één keer per drie jaar te
maaien. Er ontstaat zo een ruige
begroeiing en dat is weer een aan-
trekkelijke omgeving voor vogels
en insecten. ^»
De wandelaar passeert de Marke-^P
plas. In het vroege voorjaar zetten
padden hier hun eieren af. In de
bomen rond de plas kunt u in de
winter boomnesten van eekhoorns
zien.
Halverwege de wandeling ziet u dat
de karakteristieke houtwal in ere is
hersteld. De nieuwe wal is inge-
plant met inheemse bomen en
struiken. De wal verbindt een
oude, beslaande houtwal met de
bosjes rond de Markepias. Padden
trekken langs de oude en nieuwe
wallen naar de plas om zich voort
te planten. Ze overwinteren in het
strooisel van de houtwal.
Het pad komt langs een poel.
Deze is aangelegd op een van
nature aanwezige lage plek. In de
jaren dertig lag hier al een poel die
later is gedempt. In de nieuwe poel
kunnen kikkers, padden en
salamanders zich voortplanten.
Ook reeën komen hier drinken.
Dat ziet u aan de sporen.

Hier en daar z i jn de slootkanten

verbreed en minder steil gemaakt.
Er is zo een geleidelijke overgang
ontstaan van een nat naar een droog
milieu. Dicht bij het slootwater
groeien vochtminnende planten

zoals kattestaart en moeras-vergeet-
me-nietje. Bovenaan het talud
bloeien boerenwormkruid en
margriet.

De wandeling is mede mogelijk
gemaakt door subsidie van het
WCL De Graafschap en Provincie
Gelderland. Boeren kunnen bij
het proefbedrijf De Marke een
brochure krijgen over de mogelijk-
heden van agrarisch natuurbeheer

op zandgrond.

De s tuurgroep wi lde weren door
welke factoren het proces van

plat telandsvernieuwing wordt
geremd. Twee studenten van de
I n t e r n a t i o n a l e Agrarische Hoge-
school Larenstein uit Velp hebben

het onderzoek uitgevoerd.
De onderzoekers concluderen dat
het proces van plattelandsvernieu-
wing inderdaad stagneert. Dat is
vooral het gevolg van wetten en
regels op het terrein van ru imte l i jke
ordening en stankhinder.

Terwijl de overheid aan de ene kant
stimuleert dat op het platteland
allerlei nieuwe economische activi-
teiten worden ontplooid, worden
plattelandsbewoners aan de andere
kant geconfronteerd met regels die
de uitvoering J^^hun plan ver-

hinderen. Son^Wuurt het erg lang
voordat de initiatiefnemer toestem-
ming krijgt, soms komt het initia-
tief helemaal niet van de grond.

;rrmmuIn veel besterrflWigsplannen is nog
geen rekening gehouden met de
komst van nieuwe activiteiten naar
het buitengebied. Vaak moet het
bestemmingsplan worden gewijzigd

Lozingenbesluit
in 2000 van kracht
Vanaf l januari 2000 krijgen veel
bedrijven te maken met het
Lozingenbesluit open teelt en vee-
houderij. Het gaat bijvoorbeeld
om veehouderij-, akkerbouw- en
vollegrondsgroentebedrijven.

I n dit nieuwe lozingenbesluit
worden maatregelen verplicht om

de uitstoot naar het oppervlakte-
water te verminderen. Een aantal
maatregelen is voor alle bedrijven
hetzelfde. Het gaat bijvoorbeeld om:

Werken aan het landschap

Het landschap staat in de belang-
stelling. Veel mensen willen

een concrete bijdrage leveren aan
het onderhoud van het landschap.
Voor degenen die aan de slag
willen maar eerst wat meer willen
weten, wordt een aantal cursussen
georganiseerd. De cursussen zijn
gericht op theorie én praktijk.

De theorie wordt 's avonds be-
handeld, de praktijk op zaterdag.

• Onderhoud landschapselementen ( I I , 18, 20 en 27 november)
• Aanleg en onderhoud erfbeplanting (20 en 27 april, 13 en 20 mei)
• Aanleg en onderhoud kikkerpoelen (3 en 13 november)
• Aanleg en onderhoud hoogstamboomgaard (14 december, 8 januari)
• Weidevogelbeheer (24 februari, 2 maart)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Jan Huidink van Landschapsbeheer Gelderland

(tel: 026 - 359 95 38) of
WiedHendrix van AOC-Oost

(tel: 0314-345 511).

• bij neerwaarts spuiten moeten
kantdoppen en driftarme doppen
worden gebruikt,

• de spuitboom mag niet hoger
dan vijftig centimeter boven het
gewas worden ingesteld,

• er mag niet worden gespoten bij
harde wind (meer dan vijf meter
per seconde).

Ook bij lozingen op het erf is
een aantal maatregelen verplicht.
Bijvoorbeeld:
• restanten van ontsmettingsbaden

en spuitvloeistof moeten worden
opgevangen en afgevoerd,

• schoonmaakwater uit bestrijdings-
middelenruimte en stal mag niet
worden geloosd,

• de erfverharding moet bezem-
schoon zijn.

Het Waterschap Rijn en IJssel
neemt binnenkort een beslissing
over de wijze waarop met de
nieuwe regeling wordt omgegaan.
In de volgende editie van deze
krant leest u hierover meer.

Meer informatie? Toon Egging,

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

om bijvoorbeeld toestemming te
kri jgen voor de ombouw van een

agrarisch bedrijfsgebouw tot ver-
Mijfsaccommodatie. De procedure
wordt beschouwt! als langdurig.

De onderzoekers adviseren de
provincie Gelderland om gemeen-
ten te stimuleren tot een snelle
vernieuwing van hun bestemmings-

plannen. Zij constateren overigens
dat de gemeenten in De Graafschap
welwillend z i jn .

De leefbaarheid in De Graafschap
zou verbeteren als lege agrarische
gebouwen een woonfunctie zouden
krijgen. Probleem is dat het woning-

contingent van de betreffende
gemeente in zo'n geval wordt
verkleind. Om die reden wordt
moeilijk gedaan over functiewijzi-
ging. De onderzoekers stellen voor
dat de gemeente in zo'n geval extra
woningen krijgt toegewezen.

De regels met betrekking tot stank
vormen een andere hinderpaal.
De bestaande regels kunnen ertoe
leiden dat door een nieuwe econo-
mische activiteit de ontwikkelings-
mogelijkheden van de agrarische
buren worden beperkt. De onder-
zoekers pleiten voor een aanpassing
van de wetgeving zodat nieuwe
activiteiten worden toegestaan en

tegelijkertijd de boeren in de om-
geving niet worden belemmerd.
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Deze informatiekrant van WCL
De Graafschap wordt drie tot vier
keer per jaar gratis, huis-aan-huis
verspreid in het werkgebied van
het WCL.

Het projectbureau van WCL De
Graafschap maakt deel uit van
het Servicecentrum Plattelands-
ontwikkeling Achterhoek (S.P.A.).

Contactpersoon:
Paul Seesing
S.P.A.
Ambachtsweg 9,
7021 BT Zelhem.
tel. 0314-625000
fax. 0314-623521
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Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

®.

DE ZON DOETINCHEM B.V.

EEN VERSCHIL VAN DAG EN NACHT

Vlijtstraat 47-51 • 7005 BN Doetinctiem

Schoonmaakbedrijf De Zon zoekt

interieurverzorgers m/.
in Vorden en omgeving.

Heeft u interesse, neem dan contact op met Marjon Aalbers,
tel. (0314) 36 11 44 of stuur uw reactie naar:
Schoonmaakbedrijf De Zon
Vlijtstraat 47-51, 7005 BN Doetinchem

Volgende week:
Spaarfeest bij de Rabobank.

Gratis attenties voor spaarders,

Spaart u bij de Rabobank?
Kunt u meteen een leuk cadeautje

ophalen. Helemaal gratis!

Rabobank
Graafschap-West

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.

Leuk en afwisselend werk.
Goed te combineren met ander werk.
Lekker en zelfstandig de dingen kunnen regelen.

een landelijke organisatie voor afslanken-in-groepsverband,
zoekt voor uw regio enthousiaste

CURSUSLEIDSTERS
Wij werken met een zeer succesvol menuplan.
Voor meer informatie kunt u bellen (055) 355 66 48
Dream Line Europe, postbus 1319 7301 BN Apeldoorn

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

v.o.f.

c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j fs c n o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

Voor het einde van dit millennium hebben we nog

DRIE MAANDEN
OM U TE VERRASSEN

en dat gaan we ook doen!
ÜNOX ROOKWORST

mager 250 gram

3 halen —»~ 2 betalen KILO

van 19,50 voor 8,98

UNOX CUP-A-SOUP

2
betalen

537 3,58

van 1238 voor

NIEUWE 006ST:

3 KILO

BILDSTAR

van 2,99 voor

Dat is leuk!
Alle moeden en vaders krijgen van Albert Heijn Hengelo (Gld.) een gratis foto (for-

maat 18 x 27 cm) van hun baby geboren in 1999 op vertoon van de bonuskaart en

tegen inlevering van een negatief van hun keuze

ALBERT H EU N
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo oh



—fl
Allerhand
in 't Saksenland

.

foto: H. Menkveld

Zoveel mensen, zoveel zinnen. Dat geldt voor iemands
huis, vrijetijdsbesteding, enz., enz. Ieder heeft zo zijn eigen
voorkeur op elk gebied. Vooral ook op het gebied van land-
schappen. De een vindt de beslotenheid van de bossen om
Vorden prachtig, de ander zweert bij een polderlandschap
met veel ruimte. Wie van dat laatste type houdt, hoeft niet
eens zo ver te gaan.

De driehoek, gevormd door de plaatsen Zevenaar, Emme-
rik en Nijmegen, aangeduidt als "De Gelderse Poort",
heeft alles van een natuurlijk landschap met mooie ver-
gezichten in zich. Veel water van oude Rijnstrangen, dij-
ken, heggen, wallen en moerasbossen. Temidden van dat,
voor velen, aantrekkelijke landschap ligt tussen de dorpen
Herwen en Aerdt, Huis Aerdt. Een huis dat door zijn bouw
doet denken aan een havezathe hoewel men hier in Vor-
den zo'n huis al gauw een kasteel noemt.

Dit huis is gebouwd in 1652 op de fundamenten van een
ander adelijk huis, Ter Cluse van het geslacht van Herwen,
waarvan men denkt dat het hier gestaan heeft. Het heeft
diverse eigenaren gehad zoals de bouwer, van Steenhuis,
van Hugenpoth, van Dordt tot Medler en de Kuyper. In
1961 kwam het in handen van de Stichting Vrienden der
Geldersche Kastelen. Thans doet het dienst als bezoekers-
centrum, genoemd naar de streek: "De Gelderse Poort". Jfc
Men kan er dagelijks terecht van 10 tot 16 uur voor alle ™
mogelijke inlichtingen betreffende het gebied. Ook heeft
men er fiets- en wandelroutes. Want per fiets ofte voet leer
je dit stukje Saksenland echt goed kennen.

H.G.Wullinknk9

Capuchon jeugdmode
Op 9 september jL heropende
Capuchon jeugdmode na een
ingrijpende verbouwing haar
deuren.

De vloeroppervlakte is verdubbeld
en het interieur is ingrijpend ver-
anderd. Vooral in de tienermaten
152 tot en met 188 is de collectie
sterk vergroot, hiervoor is ook een

aparte afdeling ingericht. Ook het
aantal paskamers is aangepast
zodat "filevorming" zoals in het
verleden niet meer hoeft voor te
komen.

De afgelopen weken hebben al uit-
gewezen dat de cliënten enthou-
siast zijn over de ruime winkel en
het grote assortiment.

M D A VORDEN
OKTOBER
Iedere dag:

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

13 Bridgeclub BZR Vorden Dorps-
centrum

13 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

16 Klein Axen, lezing Carien Riet-
berg

18 Bridgen in Dorpscentrum Vor-
den

20 HVG Wictimond, Zangen
Sketches

20 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

20 Welfare Handwerkmiddag
Wehme

20 HVG dorp dhr. Zeüstra over
handschriften

21 PCOB in de Wehme
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Vrouwenclub Medler
25 Bridgen in Dorpscentr. Vorden.
26 KBO, Gewone soosmiddag
26 Passage, familiewapens, door

de heer Van Hemert
27 HVG Wichmond, Ringsamen-

komst in Lochem
27 N B v Plattelandsvrouwen,

Borstkanker
27 Bridgeclub BZR Vorden, Dorps-

centrum
27 HVG Linde, Ringmiddag in Lo-

chem
27 HVG dorp, Ringmiddag in Lo-

chem
27 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink

Voet b

HAAKSBERGEN - VORDEN 0-2
Vorden heeft afgelopen zondag in
Haaksbergen een verdiende over-
winning behaald. Haaksbergen,
dat vorig seizoen nog als tweede
eindigde en een periode titel in de
wacht sleepte, had tegen Vorden
weinig in te brengen.
Reeds na 5 minuten spelen kwam
Vorden al op voorsprong. Een mis-
lukte uittrap van de keeper be-
landde in de voeten van Ronnie de
Beus en hij tekende 0-1 aan. De
achterhoede van Haaksbergen
voetbalde op een lijn en hanteerde
de buitenspelval. Het had daarbij
de hulp van de grensrechter nodig
om de aanvallen van Vorden te pa-
reren. Diverse goede mogelijkhe-
den deden zich voor om de score
voor de rust al een beter aanzien te
geven, maar Vorden had weinig
geluk in de afwerking,
m de 30e minuut was het Mare Su-
eters die op maat werd bediend.
Hij ging alleen op de keeper af,
doch de keeper had het geluk aan
zijn zijde.
Ronnie de Beus soleerde door de
achterhoede, schakelde de keeper
uit maar zijn pass bereikte de vrij-
staande Sueters net niet
De Vordense achterhoede heeft in
de eerste helft niet één kans weg-
gegeven. Middenvelder Smit bleef
voor de tweede helft in de kleed-
kamer achter, vanwege een bles-
sure en werd vervangen door
Hugo van Ditshuizen. Hugo van
Ditshuizen stuurde in de 55e mi-
nuut Visser richting doel en hij
scoorde beheerst de 0-2.
Haaksbergen probeerde meer
druk uit te oefenen door het mid-
denveld te versterken en werden
daardoor ook wat gevaarlijker.
Vorden had geluk toen een af-
standsschot bulten bereik van
Hoevers op de paal belandde. Aan
de andere kant waren de kansen
voor Vorden niet meer op een
hand te tellen. Eerst was het Ro-
nald de Beus die op een dieptepass
van Wentink op de paal knalde.
Ook Visser zag zijn lob via de vin-
gertoppen van de keeper rakelings
overgaan. Ook Sueters en Wentink
hadden weinig geluk in de afwer-
king.
Sandor Verkijk, die voor Ronnie de
Beus was ingevallen zag een dave-
rend schot op de vuisten van de
keeper terechtkomen en de re-
bound van Viosser verdween net
voor langs. Vorden had de wed-
strijd op slot gezet en speelde op
die wijze de 90 minuten vol.
Een verdiende overwinning. Ko-
mende zondag speelt Vorden
thuis tegen koploper Grol.

UITSLAGEN
Vorden Dl - Oeken Dl 4-3; Be
Quick D2 - Vorden D2 4-1; WHCZ
E2 - Vorden El 04; AZC E2 - Vorden
E2 2-12; Vorden E3 - Warnsv. Boys
E3 2-3; Vorden E4 - De Hoven M E2
23-0; Vorden F2 - Be Quick F2 4-1;
Dier. Boys Fl - Vorden Fl 3-5;
Almen F2 - Vorden F4 1-3; Gaz.
Nieuwl. F4 - Vorden F5 6-1.
Columbia A2 - Vorden Al 0-23;
Socü BI - Vorden BI 2-4; KI. Doch-
teren C2 - Vorden Cl 06.
Haaksbergen l - Vorden l 0-2;
SDOUC 2 - Vorden 2 1-1; Witkam-
pers 3 - Vorden 3 4-0; Erica 8 - Vor-
den 5 8-3; Vorden 6 - Erica 10 1-5.
PROGRAMMA 16-17 OKTOBER
WHCZ D3 - Vorden Dl; Vorden D2 -
Eefde Dl; Vorden El - Warnsv. Boys
El; Vorden E2 - WHCZ E4; Erica E3
- Vorden E3; Be Quick E4 - Vorden
E4; AZC F2 - Vorden F2; Brummen
F2 - Vorden F3; Vorden F4 - Warnsv.
Boys F7; Vorden F5 - Brummen F4.
Vorden Al - V en K Al; Vorden BI -
Almen BI; Vorden Cl - Erica C2.
Vorden l - Grol 1; Vorden 2 - Bon
Boys 2; Vorden 3 - Markelo 3; Vor-
den 5 - WHCZ 2; De Hoven 6 - Vor-
den 6.

SV RATTI - WARNSVELDSE
BOYS
Na twee wedstrijden te hebben ver-
loren, ging Ratti toch wat onzeker
de wedstrijd tegemoet
Het was Ratti dat snel de aanval

Te huur gewaagd
(leegstaande)

bedrijfsruimte
in Vorden of directe omgeving

Voor het geven van skate/skeelerlessen
bij slechte weersomstandigheden

fJTBCHBOTKCf Sport en Recreatie
Zutphenseweg 8, Vorden • Tel. (0575) 55 42 28

zocht, en binnen een minuut re-
sulteerde dit in een fraai doelpunt
van Oscar Overbeek. Ratti wist
daarna goed door te gaan. Na on-
geveer 10 minuten ging Arnoud
Willemsen op de zijlijn zijn tegen-
stander voorbij. Met een perfecte
voorzet bediende hij Antoine Pe-
ters perfect. De laatste scoorde be-
heerst.
Hierna pas kwam Warnsveldse
Boys iets meer in het spel voor.
Ratti liet zich terugzakken tot het
16 meter gebied. Een goede aanval
van Warnsveldse Boys bracht het
dan ook de 2-1.
Het was echter Ratti dat de draad
weer oppakte. Spits Youssif scoor-
de formidabel. Een hoekschop
maakte hij af met een schitteren-
de omhaal. De Rivaldo van Ratti
vierde dit op z'n eigen wijze. Later
kwam Ratti zelfs op 4-1 door op-
nieuw een afstandsschot van An-
toine Peters.
Ratti had nog enkele benauwde
momenten te doorstaan. Een dis-
cutabele penalty ging langszij. De
scheidsrechter had echter gecon-
stateerd dat er te vroeg zou zijn in-
gelopen. De nieuwe kans van
Warnsveldse Boys werd overigens
opnieuw gemist. Het was toch
WarnsveW^ Boys dat via een
eigen do^Lit op 4-2 kwam.
Na rust hield Ratti erg lang stand.
Helaas was het opnieuw een "over-
dreven" penalty, waardoor Warns-
veldse Boys weer in de wedstrijd
kon koma^In de laatste 10 minu-
ten kwan^varnsveldse Boys zelfs
nog voor met 4-5. Dit was uitein-
delijk de eindstand.
Na een goede eerste helft, dus een
zware domper voor Ratti. De jonge
jongens van Antoon Peters hadden
meer verdiend. Het zal er helaas
niet in.

PROGRAMMA
Zaterdag 16-10-'99: Harfsen 3 -
Ratti 5; WHCZ B3 • Ratti BI; Ratti
Cl - Pax C3.
Zondag 17-10-'99: Sociï l - Ratti 1;
Ratti 2 - Zutphen 3; Baakse Boys 4 -
Ratti 3; Ratti 4 - Zutphania 4; Ratti
l - Rekken l (dames).

SOCIÏ
UITSLAGEN
SHE - Sociï 1-1; Grol 7 - Sociï 2 3-2;
Baakse Boys 2 - Sociï 3 04; Socü 4 -
SHE 4 5-2; Socü 5 - Hoven 6 5-3.
Jeugd: Sociï B - Vorden B 2-4; Sint
Joris E - Sociï E 0-12; Wolversveen F
- Sociï F1-7; Socü D - ? 3-8.

PROGRAMMA
Jeugd: SVBV B - Socü B.
Socü - Ratti; Socü 2 - Ruurlo 3; Socü
3 - Erica '76 6; Brummen 6 - Socü 5.

Verkoop
Unicefartikalen
Vanaf maandag 11 oktober start de
verkoop van Unicefartikelen, zoals
kerstkaarten, kaarsen, CD-wens-
kaarten, agenda's, kalenders, cor-
respondentiemappen enz. De op-
brengst hiervan gaat naar prom-
jekten, die met kinderen in nood
in de hele wereld te maken heb-
ben. Kinderen, die door oorlog,
honger, ziekte, gebrek aan voorzie
ningen (zoals schoon water, onder-
wijs, gezondheidszorg) heel veel te
kort komen.
Mevr. A. van Burk, Beatrixlaan 14,
tel. 551732, verkoopt bovenge-
noemde artikelen bij haar aan

huis, waar een aardige collectie te
zien is.
Belangstellenden kunnen langsko-
men, opbellen of (bij afwezigheid)
een bestelling in de bus doen. Men
is van harte welkom.

Bi l j n r t c n

BILJARTLES
U bent 55 jaar of ouder en u zoekt
een leuke ontspannen bezigheid?
Bij Café Uenk aan de Nieuwstad 13
kunt u les krijgen tegen een kleine
vergoeding op tijden dat het café
gesloten is voor andere bezoekers.

B r i d <> C

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
UITSLAGEN VAN WOENSDAG
6 OKTOBER 1999
Groep A: 1. mv. v. Burk - Hendriks
6252%; 2. dms. v. Asselt - Vruggink
58.33%; 3. hr. den Eisen - hr. His-
sink 55.42%.
Groep B: 1. mv. - hr. de Bruin
61.46%; 2. mv. de Vries - mv. Lende-
ring 55.63%; 3. hr. de Bie - hr.
Harmsen 52.08%.

BRIDGE CLUB VORDEN
UITSLAGEN VAN MAANDAG
4 OKTOBER
Groep A: 1. dames van Burk /
Hendriks 65,0%; 2. dames v.d. List /
van Asselt 63,8%; 3. echtpaar
Wullink 58,8%.
Groep B: 1. echtpaar Vruggink
74,6%; 2. dames Ambtman / Tha-
len 63,8%; 3. dames Vreeman /
Steenbeek 58,3%.

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVBIS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



Opening schaatsseizoen bij

fne-wheel
op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag
16 oktober a.s. in Vorden

Speciale aanbiedingen:
• Waardebon van f 25,-

bij aanschaf van nieuwe schaatsen en/of
schoenen ter waarde van minimaal
f250,-

• Gratis testen van de free-skate,
de in eigen beheer ontwikkelde
'langlaufschaats' op ijsbaan Deventer

• Gezamenlijke onderhoudsbeurt
voor schaatsen en skcclers/in line skates
voor slechts f 29,50

• Tot 30% korting
op skates/skeelers model 1999

• Verkoop van in-line skates en
skeelers uit de verhuur

Deze aanbiedingen zijn geldig
tot 15 november a.s.

Zaterdag
16 oktober van
13.00 tot 16.00
uurbijlndoor
Sport Vorden

schaatsruilbeurs, demon-
stratie schaatsen slijpen,
presentatie nieuwste
modellen (klap)schaat-
sen, schaats- en langlauf-
kleding, laiiglaufski's en
schoenen, informatie
over schaats-en lang-
laufreizen, sportvoeding

Om 14.00 uur bij de
presentatie van mara
thonploeg Ecotrans/

free-whecl
gratis entree

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon
SpoijL
(0575™

en Recreatie
42 28 • Fax 55 42 53

internet: wwAv.free-wheel.com

ROMIVON

Radio en TV
Sateliet-systemen

Koelen, Wassen, Drogen

Onderhoud, reparatie en
verkoop

Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo (Gld.) • Tel./fax (0575) 467437
Ma. t/m vr. geopend van 17.00 tot 19.30 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

Arbeidsongeschikt?
Chronisch ziek?
Gehandicapt?

De almaar ingewikkelder wet- en
regelgeving kunt u het beste

SAMEN aanpakken.
Bel of schrijf ANGO.

BijANGOtel
je voor drie!

Postbus 850. 3800 AW Amersfoort
Telefoon (033) 465 43 43

HISSINKLOONBEDRIJF! • •%^%*ll^r% V.O.F.
Slotsteeg 9, 7255 LH Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 14 39 / Fax (0575) 46 47 66

Voor het zaaien van uw

• Graszaden

• Winter- en
zomergranen

. Spitten
met een Farmax spftmachine
in combinatie met
zaaimachine

De methode voor kwaliteit
en opbrengst

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax(0575) 551086

3995

BRAM'S PARIS
J E A N S
alle maten, diverse lengte's

mode
z u t p h a n——

Ziekenhuis ri. De Stoven /
rotonde rechts / 2e str. links

Restaurant

De ' Tuinkamer

Om u kennis te laten maken met ons sfeervolle serre-restaurant
organiseren wij op zondag 31 oktober een uitgebreid gastronomisch

WILDBUFFET
(voor-, hoofd- en nagerechten)

Vanaf 16.00 uur bent u welkom voor een drankje bij de open haard.
Om 17.00 uur zal het buffet worden geopend.

Prijs buffet: Hfl 49,50 per persoon. Alleen op reservering.

Hotel-boerderij De Herberg
Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo, Tel. 0573-452147

SNIKKERS

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

Wilt u een echt jaren '60 sfeer-
tje op uw bruiloft of bedrijfs-
feest, neem dan muziek uit de
sixties met de band:

Q-SELECT

VEEVOEDER- EN
KUNSTMESTHANDEL

Hazcnhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

LANGWERDEN VEEVOEDERS Is een actieve onderne-
ming die veevoeders en meststoffen verkoopt, en on-
der het merk LAVOR hondenvoer op de markt brengt.
Voor de verkoop en bezorging van LAVOR hondenvoer
vragen wij een gemotiveerde, zelfstandige

WEDERVERKOPER (m/v)
die bereid en in staat is In eigen regio zelfstandig de be-
langen van onze huidige en toekomstige klanten te be-
hartigen. Gezien de samenstelling van ons team, gaat
onze voorkeur uit naar een vrouw.

Wij vragen:

Wij bieden:

Affiniteit met dieren
Pioniersgeest
Commerciële instelling

Beschermd rayon
Verkoop-/produktondersteuning
Beloning op provisiebasis
Bestel/bezorgauto

Heeft u belangstelling, richt dan uw sollicitatie aan ons
bedrijf, of neem telefonisch contact met ons op.

Na een mooie warme zomer,
komen de kille, koudere maanden weer in aantocht.
Dat betekent; dat ons Pannenkoekenhuis, na de herfstvakantie op maan-
dag en dinsdag (van 25 oktober t/m maart 2000) haar deuren weer sluit.

'Speciaal kinderherfstmenu'

CHOCOMEL OF FRISTI
KLEINE APPEL- OF
ROZIJNENPANNENKOEK
EN PIPO-IJSJE
* Alleen tijdens de herfstvakantie

Lid: Gilde van Gektefse Pannenkoekenhuizen

Hengeloseweg 14 • Vorden gelegen aan de N 316 Zutphen/Doetinchem • Telefoon (0575) 55 41 95
Gehele jaar geopend van 11.00 tot 20.00 uur (wintermaanden: maandag en dinsdag gesloten)



Volleybal

STERKE OUVERTURE DASH
HEREN l
Het nieuwe eerste herenteam van
Dash heeft een zeer sterke sei-
zoenstart gemaakt. Dit team dat
vorig seizoen als 2e team slechts
één set verloor in de tweede klasse,
en dus ongeslagen kampioen
werd, moest afgelopen week twee-
maal aantreden in de eerste klas-
se.
In de openingswedstrijd tegen
Orion 3 kenden de Vordenaren
een slechte start. Binnen 10 minu-
ten namen de gasten uit Doetin-
chem een 1-9 voorsprong. Na een
stevige toespraak van de nieuwe
trainer/coach Johan Boerman ging
het lopen aan Vordense zijde. Op
11-11 kwam Dash langszij en druk-
te vervolgens door naar een 15-12
set-overwinning. Hierna was de
weerstand van de Doetinchem-
mers gebroken en kon Dash de

tweede set vol overtuiging winnen
met 15-9. Toch wist Orion de derde
set Dash weer onder druk te zetten
en een 4-1 achterstand om te zet-
ten in een 4-7 voorsprong. Een
time-out en twee wissels waren
nodig om het snelle, gevarieerde
spelletje weer te hervatten. De
derde set zou een langdurig ge-
vecht worden met veel opslagwis-
selingen. Op 14-9 kreeg Dash het
eerste matchpoint maar wist deze
niet te benutten. Het ervaren
Orion wist in totaal 5 matchpoints
ongedaan te maken voordat Dash
de zesde benutte en de set met een
15-12 stand won. Een goede wed-
strijd waarin dit enthousiaste
team haar ongeslagen status wist
te behouden.
Afgelopen zaterdag kwam Torna-
do uit Laren in Vorden op bezoek.
Dit bleek een taaie tegenstander
die zich voor elk punt helemaal
leegknokte. Het zou een 2 uur du-
rende strijd worden tussen het
technisch begaafde Dash en het
hardwerkende Tornado.

De eerste set leek een walk-over te
worden toen Dash al vlot een 11-5
voorsprong nam met swingend
volleybal. Vanaf dat moment
begon het aan Larense zijde te
lopen en wisten zij het Vordense
spel te ontregelen. Niets lukte
meer bij Dash en Tornado wist
zelfs de set met 13-15 te winnen.
Een flinke tegenvaller.
Vanaf de tweede set zou het een
echte wedstrijd worden waar alles
inzat. Spanning, emotie, spectacu-
lair volleybal afgewisseld met rare
fouten en ook nog een vervelende
enkelblessure aan Larense kant.
De hele set ging het gelijk op. Tor-
nado kreeg het eerste setpunt,
maar vanaf dat moment was het
Dash dat de belangrijke punten
scoorde en de set met 16-14 wist te
winnen.
Hierna wisten de Vordenaren de
bezoekers gedurende de hele
derde set onder grote druk te zet-
ten en met goed volleybal met 15-
9 een 2-1 voorsprong te nemen.
Ook in de vierde set was dit aan-

vankelijk het geval. Al snel stond
er een 7-1 voorsprong op het score-
bord. Tornado wenste zich echter
nog niet gewonnen te geven en
zette nog eenmaal alles op alles.
Hierdoor begon Dash toch nog
even te knoeien en de Larense gas-
ten kwamen op 13-13 langszij en
kregen zelfs een setpunt op 13-14.
Juist op dit moment toonde Dash
aan dat het niet alleen technisch
begaafd is, maar dat het ook men-
taal gegroeid is. Met enkele rake
klappen maakten de Vordenaren
met een 16-14 stand een eind aan
de wedstrijd. Een zwaarbevochten
3-1 overwinning waardoor Dash
met 6 punten uit 2 wedstrijden
zeer tevreden op de seizoenstart
terug kan kijken.
Aanstaande zaterdag gaat Dash
naar Beltrum om daar te spelen
tegen het sterke Vios dat gerekend
mag worden tot één van de kam-
pioenskandidaten.

WEDSTRIJDEN 16 OKT.
Uitwedstrijden: Vios Beltrum l -

Dash l heren; Nefit / Orion 3 -
Dash l dames; DVO 2 - Dash 3
dames; DVO 4 - Dash 4 dames; DVO
3 - Dash 3 heren; DVO 2 - Dash l
meisjes B jeugd; Skopein/Wiv l -
Dash l mix C jeugd.
Thuiswedstrijden: Dash l - Gorssel
l meisjes A jeugd; Dash 6 - WSV 4
dames; Dash 5 - DVO 6 dames;
Dash 2 - Volga l heren; Dash 4 -
WSV 3 heren.

UITSLAGEN 9 OKT.
Tornado 2 - Dash 6 dames 3-0;
Overa l - Dash l meisjes A jeugd 3-
0; Tornado 3 - Dash 5 dames 3-1;
Tornado 3 - Dash 4 heren 1-3; Set
Up 65 2 - Dash l dames 3-0; Vol-
Iverijs l - Dash 2 heren 3-0; Dash 4
- Tornado l dames 0-3; Dash l -
Mevo l meisjes B jeugd 1-3; Dash 2
- Longa 4 dames 3-2; Dash 3 - W /
Gemini l dames 1-3; Dash l - Tor-
nado l heren 3-1; Dash 3 - Longa 5
heren 1-3; Dash l - Vios l mix C
jeugd 3-0.
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PKV
jongdierendag
Uitslag jongdierendag gehouden
op 18 september 1999 bij fam.
Sloëtjes aan de Schuttestraat.

Hoenders
Mooiste grote hoen: Lakenvelder
van E.H. Ruesink. Mooiste grote
hoen op l na: Australorps van HJ.
Rietman. Mooiste dwerghoen: Or-
pington van B.J. v. Dijke; Mooiste
dwerghoen op l na: Wyandotte
van H.J.W. Siemes.
Sierduiven
Mooiste sierduif: Arab. trommel-
duifvan W. Rietman. Mooiste sier-
duif op l na: Arab. Trommelduif
van W. Rietman.
Cavia's
Mooiste cavia: Comb. 't Wolletje.

Konijnen
Mooiste grote rassen: Franse Hang-
oor van J.F.H. Dekkers. Mooiste
grote rassen op l na: Franse Hang-
oor van R. Bruinsma. Mooiste mid-
den rassen: Angora van Comb. 't
Wolletje. Midden midden rassen
op l na: Witte Nieuw Zeelander
van H. Verstege. Mooiste kleine
rassen: Hollander van K. Hiet-
brink. Mooiste kleine rassen op l
na: Tan van L Jansen. Mooiste
dwergrassen op l na: Ned. Hang-
oordwerg van J. Grobben. Mooiste
dier van de jeugd: Hollander van
Saskia Looman. Totaal winnaar ko-
nijnen: Franse Hangoor van J J.H.
Dekkers.

VERDERE UITSLAGEN
Grote hoenders: Twents ham*. DJ.
Lijftogt 2xG, 2xZG; LakelRder:

E.H. Ruesink 2xG, IxZG, 2xF; Wy-
andotte: HJ. Rietman 2xG, IxZG;
Australorps: HJ. Rietman 2xG,
IxZG, IxF; Barnevelder: HJ. Riet-
man 3xG, 2xZG.
Dwerghoenders: Verwerk: HJ.
Rietman 2xG; Orpington: B.J. v.
Dijke IxG, 5xZG, 2xF; Wyandotte:
M. Klein Bramel 5xG; H. Berenpas
2xG, 5xZG; H.J.W. Siemes IxG,
IxZG, IxF.
Sierduiven: Oud Duitse meeuw:
J.HA Pijpers 4xG, 2xZG; Pauw-
staart: M.D. Zevenhoeken 2xG,
4xZG; Oud Holl. kaputijn: HJ. Riet-
man 3xG; Arab. trommelduif. W.
Rietman 3xG, 4xZG, 3xF; Temesch-
bur. Schee.: J.HA Pijpers 2xZG.
Cavia's: comb. 't Wolletje 3xG,
IxZG.
Konijnen: Vlaamse reus: HJ. Riet-
man 2xG, IxZG; Gr. Lotharingen
JJ. Roording IxG, 4xZG; mevr.

Borgman IxG, 3xZG, IxF; H. Ver-
stege IxG; B.J. Looman IxZG; Fran-
se Hangoor: J.F.H. Dekkers 2xZG,
2xF; R. Bruinsma IxG, 6xZG, IxF;
D. Kuiper 2xG, 3xZG; Nieuw Zee-
lander wit: H. Verstege IxG, 2xZG,
2xF; HJ. Rietman 2xG, 3xZG; Cali-
fornian: H. Verstege 2xZG; Wener:
HJ. Rietman 2xG, IxZG; Nieuw
Zeelander rood: EJ. Kamperman
IxG, 2xZG; G. Lenselink IxG,
3xZG, IxF; H. Gosselink IxG, 3xZG,
2xF; H. Rietman IxG, 3xZG; HJ.
Rietman IxZG; Alaska: H. Pardijs
4xG, IxZG; Angora: comb. 't Wol-
letje IxG, 2xZG, 2xF; Tan: L Jansen
3xZG, IxF; Hollander: B.J. Looman
2xZG, 2xF; K. Hietbrink 4xZG, IxF;
AJ. Everink IxG, 5xZG; H. Regelink
IxG, IxZG; TH. Janssen 4xZG, 3xF;
HJ. Rietman IxG, 2xZG; Saskia
Looma^jcZG, IxF; S.G. 't Beeck-
land IxfT IxZG; T. Zevenhoeken

IxG, 3xZG, IxF; Klein Zilver: TH.
Janssen IxZG; HJ. Rietman 3xG;
Ned. Hangoordwerg: J.F.H. Dekkers
5xG, 3xZG; DJ. Grobben IxG,
3xZG; J. Martens IxG, 5xZG; Pool
Rood-oog: GJ. Bierhof IxG; Kleur-
dwerg: GJ. Bierhof 2xZG; Wiebe
Franssen 2xG.

UITSLAG PRIJSVRAAG COUN-
TRY LIVING FAIR 1999
Waar wij op uitnodiging van LTO
aanwezig waren (aantal eieren:
139 stuks).
Ie prijs: P.J. Bloemendaal te Vor-
den; 2e prijs: J. Sleurink te Henge-
lo (O.); 3e prijs: LM. Thijssen-Smits
te Deventer; 4e prijs: H. van Laar-
hoven te Almelo; 5e prijs: J. van 't
HofVerhage te H.I. Ambacht.
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Waarom zo'n haast?
Stap eerst eens bij ons binnen. Wij tonen u graag de nieuwste collectie trouwkaarten

AGENTSCHAPPEN:

U mag de monsterboeken mee naar huis
nemen, dan kunt u rustig uitzoeken

Bij uw bestelling ontvangt u een leuk presentje

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo Gld. - tel. 462062

FILIALEN:

WEVODWJK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0675 51Z3O6 - FAX 545492
NIEUWSTAD 21 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

STUDIO CONTACT
Da heer en mevr. Mol adviseren u gaarne.

BARCHEMSEWEG 7 v/h kapsalon de Vries
Tel. (0573) 45 12 86

WEEVERS DRUK
ZtLMEM - HALSEWEQ 3= 7021 CX TEUFOOH/FAX 0114 «2tOU

DRUKWERK VOOR HANDEL EN INDUSTRIE

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

THEREADSHCT
Dreiumme 55, Warnsveld
Telefoon (0575) 52 75 79

Mevr. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
BEGONIASTRAAT 3 - 7221 AL STEENDEREN

TELEFOON 45 23 98



Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
TeL (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

,Je Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 4

A.s. woensdagavond
13 oktober v.a. 19.00 uur

Café de Herberg en
het Pantoffeltje

GESLOTEN

Najaarsshow
16 en 17 oktober

10.00-17.00 uur

BOS- EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg 1 • Barchem • Telefoon (0573) 25 80 94

Eigen Woning??? Nieuwbouwplannen ???

Maar wat zijn de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel
voor mijn hypotheek ??

Om u in een zo vroeg mogelijk stadium over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel te
informeren organiseren wij een informatiebijeenkomst waarin de gevolgen voor hypotheken van
dit nieuwe stelsel nader toegelicht zullen worden.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op:

Donderdag 21 oktober 1999
Zaal De Engel, Dr. A. Ariënstraat l te Steenderen
Aanvang 20.00 uur

Ook zal er deze avond aandacht zijn voor het financieringsaanbod voor de uit te geven
bouwkavels in bouwplan "het Paradijs" te Steenderen en "de Oosterwijkse Vloed" te Hengelo

Als u deze informatie avond wilt bezoeken, neem dan contact op met een van onze adviseurs:
Steenderen, Mark Useldijk telefoon (0575) 55 81 04
Hengelo, Johan Visschers telefoon (0575)55 82 38
Vorden, Michel van der Heijde telefoon (0575) 55 82 68

Rabobank
Graafschap-West

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voqjjpet gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Zijn opties een optie? (2)

De vorige maand zijn een aantal
basisbegrippen met betrekking tot
opties aan de orde gekomen. In
deze aflevering gaan we wat die
per in op de prijsvorming bij op-
ties.
De optieprijs, ook wel premie ge
noemd, is de koers van een optie.
Deze komt tot stand door vraag en
aanbod op de AEX-Optiebeurs. De
optieprijs die daar tot stand komt
is te splitsen in twee elementen,
de intrinsieke waarde en de tijds-
en verwachtingswaarde.

Intrinsieke waarde
Een optie heeft intrinsieke waarde
als de koper geld kan verdienen
aan de uitoefening van de optie.
Stel, u heeft een call optie Ahold
ƒ27,50. Op een gegeven moment
stijgt de koers van het aandeel
naar ƒ 30,-. U als koper van de op-
tie kunt door de optie uit te oefe

BEURSPRAAT
'(Advertorial)

nen, de aandelen kopen voor
ƒ27,50 terwijl ze op de beurs ƒ30,-
kosten. De intrinsieke waarde van
de optie is in dit geval ƒ2,50, het
verschil tussen de uitoefenprijs en
de beurskoers. Bij een put optie is
het net andersom. Wanneer u een
put optie Ahold bezit met als uit-
oefenprijs ƒ27,50, heeft u het recht
100 aandelen Ahold te verkopen
voor ƒ27,50. Bij een beurskoers van
ƒ30,- is de optie waardeloos, im-
mers op de beurs ontvangt u meer
voor de aandelen dan wanneer u
ze verkoopt middels het uitoefe
nen van de optie. In dit geval heeft
de optie geen intrinsieke waarde.

Tijds- en verwachtingswaarde
De premie van de optie bedraagt
vrijwel altijd meer dan de intrin-
sieke waarde. Het verschil tussen
de te betalen premie en de intrin-
sieke waarde van een optie wordt
tijds- en verwachtingswaarde ge
noemd. Stel u koopt wederom een
call optie Ahold met als uitoefen-
prijs ƒ27,50. De koers van het aan-
deel staat nu op ƒ25,-. Intrinsiek is
de optie niets waard, toch zult u
een premie moeten betalen. Een
belegger zal een optie natuurlijk
nooit kopen als hij niet verwacht

dat er winst mee te behalen valt,
in dit geval verwacht de belegger
dat het aandeel boven ƒ30,- uit-
stijgt Voor de kans dat dat ge
beurt, moet hij de tijds- en ver-
wachtingswaarde betalen. De an-
dere partij, de put schrijver ver-
wacht dat de koers onder de
ƒ30,00 zal blijven. De ontvangen
premie is dan zijn winst.

Opties kunnen 'in-themoney', 'at-
themoney' of 'out-of-themoney'
zijn. Een call (putoptie met een
uitoefenprijs die lager (hoger) is
dan de koers van de onderliggen-
de waarde wordt in-themoney ge
noemd. Deze optie heeft een in-
trinsieke waarde én tijds- en ver-
wachtingswaarde.
Indien de koers van de onderlig-
gende waarde nagenoeg gelijk is
aan de uitoefenprijs van de optie
spreken we over een at-themoney
optie.
Tenslotte kan de uitoefenprijs van
een call (put) optie hoger (lager)
zijn dan de koers van de onderlig-
gende waarde. In dit geval spreken
we van een out-of-themoney op-
tie. Deze optie heeft geen intrin-
sieke waarde, alleen tijds- en ver-
wachtingswaarde.

De te betalen tijds- en verwach-
tingswaarde is van vier elementen
afhankelijk:

* Uitoefenprijs en koers van de on-
derliggende waarde: Een optie
die ver out-of-themoney is bevat
weinig tijds- en verwachtings-
waarde, de kans dat een derge
lijke optie intrinsieke waarde
krijgt is klein. Bij een at-themo-
ney optie is de tijds- en verwach-
tingswaarde het hoogst omdat
de kans groot is dat de optie snel
intrinsieke waarde krijgt. De
premie van een in-themoney
optie bestaat grotendeels uit in-
trinsieke waarde.

* Resterende looptijd: Hoe langer
de looptijd, hoe groter de kans
dat de optie intrinsieke waarde
krijgt of dat deze toeneemt, hoe
hoger de tijds- en verwachtings-
waarde.

* Beweeglijkheid (ofwel volatili-
teit) van de onderliggende waar-
de: Hoe beweeglijker een aan-
deel, hoe groter de kans dat de
koersontwikkeling in het voor-
deel van de belegger uitvalt Bij
een hogere volatiliteit hoort dan
ook een hogere tijds- en ver-
wachtingswaarde.

• Dividend: Indien een bedrijf divi-
dend uitkeert, zal de koers van
het aandeel dalen met de waar-
de van dit dividend. Deze voor-
spelbare verandering zal wor-
den verwerkt in de premie van
de optie.

* Rentestand: De optiehandelaar
op de beurs zal zijn ingenomen
posities willen afdekken. Voor
de hierbij gemaakte financie
ringskosten wenst hij een ver-
goeding te ontvangen.

Zoals u wellicht gemerkt heeft is
beleggen in opties een complexe
aangelegenheid met z'n eigen *be
glippen en mogelijkheden. Om
toch een duidelijk beeld te krijgen
zullen we de volgende maand aan
de hand van een aantal voorbeel-
den nader ingaan op de mogelijk-
heden met opties.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 55 82 42
Kirsten Nijweide,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.



GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
LEGNER 30%

VIEUX
LTR VAN 1895

VOOR 1695
+ 10 ROCKS

LEGNER 30%
LICHTE BORREL

LTR VAN 1895^.
VOOR 1695
+10 ROCKS

BOLS
JONGE JENEVER

LTR VAN 2595
VOOR 2195

+ 10 ROCKS

JOUSTRA
KRUIDENBITTER
70 CL VAN 1995

VOOR 1695
+ 10 ROCKS

JONGE
BOLS

FourRoses

FOUR ROSES
WHISKEY

70 CL VAN 3295(

VOOR 2750
+ 10 ROCKS

WILLIAM LAWSOP
| WHISKY

70 CL VAN 2895
VOOR 2395

+ 10 ROCKS

Slijterij en wijnhandel [SUPER DE BOER
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

\ \YSON

Aanbiedingen geldig tot en met 23 oktober 1999

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS

30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

LI M M O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tay0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

vorden

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

In de dienst verzorging/huishouding in de Wehme zijn een aantal vacatures ontstaan op
oproepbasis. Het gaat om de volgende functies:

Bejaardenverzorgenden en/of
ziekenverzorgenden (m/v)
Huishoudelijke hulpen (m/v)
Activiteitenbegeleiders (m/v)

Arbeidsovereenkomst
Arbeidstijd
Ingangsdatum
Salaris

O-urencontract
Oproepbasis
Zo spoedig mogelijk
Volgens CAO-verzorgingshuizen

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 22 oktober aanstaande richten aan:

Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur bellen (0575-557305/06) en vragen
naar de heer R.J.W.A. Meijer (locatiemanager)

VLAAI VAN DE WEEK: BOSVRUCHTEN

f 10,00

VICTORIABROOD f 5,00
Brood waar wat extra's inzit o.a. appel,

hazelnoten en rozijnen

* * * * *

* * * * *

Gevuld speculaas roomboter, amandel
f 2,25 per 100 gram

* * * * *

VOOR DE VROEGE VOGELS:
zaterdag lussen 7 en 8 uur

HARDE BROODJES f 0,25

x&.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



Ook in uw regio kent
de Bos Makelaardij
prima de weg!
De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij.de
aan- of verkoop fa uw woning. Zo verrichten wij ta|aïies en kunnen
ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adiseren wij vaak
bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag Hij het vinden van
een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw
financiële situatie!

Ons werkgebied strekt

zich uit van Zutphen tot

en met Arnhem, Apeldoorn

en Deventer en tot ver in

de Achterhoek. Wanneer

u in deze regio een woning

wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs

of bel. We zijn ervoor!

Vbor dit alles hebben we uiteraard de
nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhan-
kelijke relatie met talloze geld-
verstrekkers.
Kortom, ook de financiële afwikkeling
is bij de Bos Makelaardij og in
vertrouwde en deskundige handen.

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.

MaiïijnNieuwenhuisteKeyenborg
Teleftöfr privé: (ÖS75) 465093

BennoKJein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: {0545^ 42 50

makelaardij o g

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen

Postbus 4012. 7200 BA Zutphen

Telefoon (0575) 51 66 35

Telefax (0575)546614

De andere makelaar voor uw regio!

ggg [yj ^
Hypotheek

adviseur NVM

lTHEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

6 van de 10
mensen met

diabetes
overlijden aan
hart- en vaat-

ziekten

Badhuis
Baak

badkamers & tegels
Dambroek20
7223DVBaak

tel. 0575-441017
fax 0575-441034

BAD A BODY DEALER
Openingstijden: di. t/m do. 09.00-18.00 uur

vr. 09.00-20.00 uur; za. 09.00-16.00 uur

Dit is een van de mogelijke

gevolgen van diabetes

(suikerziekte). Oogproblemen

en minder goed werkende

nieren zijn andere com-

plicaties. Onderzoek moet

een oplossing brengen voor

diabetes en bijkomende

complicaties. Geef dit

onderzoek dat extra zetje in

de rug.

Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort.

Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR
DIABETES

GIRO 5766

VAKANTIE IS
NIET VANZELF-

SPREKEND
Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapten is op
vakantie gaan niet iets vanzelfsprekend!
Al 50 |aar zet de Zonnebloem zich in voor
zieken en gehandicapten Dit jaar gaan

6150 mensen op vakantie met de Zon-
nebloem Dankzij de hulp van 6400 vrij-
willigers Ook ü Kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakan-
ties'. Giro 145, Breda.

OOK IK HELP MEE'

Giro 145

de Zonnebloem*
Postbus

/Bf";

Postbus 2100 4800 CC Breda fel [076)55*6362

Vervang uw oude
^^

écht koud
wordt

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

HULCOGASSERVICE

verkoop & verhuur van installaties,

onderhouds contracten voor bedrijf en

particulier, aangesloten bij EGF verhuur-

organisatie. Erkend waarborginstallateur.

CENTRALE VERWARMING - LUCHTBEHANDELING - SANITAIR - LOODGIETERSWERK - ELECTRO

Tel.: 0575.461249

o.a. dealer van

• Tulikivi

• Jetul

• DRU

• Faber

• Barbas

• Gijsen schouwen

14 + 15 + 16 oktober
Ook voor

• Schoorsteenkanalen

• Schoorsteenkappen

n n

adres

Haarden- en kachelspecialist

BARENDSGN
ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN • TELEFOON (0575) 55 21 59 / 55 12 61



Veel informatie over en 150 foto's
van het dorp Vorden zoals het is op
de grens van twee eeuwen.

het mooiste boek dat u aan
een Vordenaar kunt geven!

Denk niet, beste lezer, dat dit betekent dat u rustig tot eind 1999 kunt
wachten om 'Vorden '99' te bestellen bij de bibliotheek, bij Boekhandel
Bruna of de VVV. Het is wel zeker dat het boek dan uitverkocht is. Er zijn
nog zo'n 400 ex. beschikbaar voor de vrije verkoop (de overige ex. zijn
intussen verkocht of gereserveerd bij voorintekening). De verkoop loopt
als een trein en wie een geschenk zoekt dat veel Vordenaren straks
bovenaan hun verlanglijstje zullen zetten, moet het boek nu kopen.
De prijs van 'Vorden '99' is f 29.50. En dat voor een boek van 124 royale
pagina's, met veel boeiende informatie over het leven in ons dorp zoals
het nu is. Een boek met 150 recente foto's van Vorden in kleur en
zwart/wit en tekeningen van 'het liefste plekje in Vorden1 van een aantal
kinderen. Een boek met veel interessante informatie over tradities in
1999, wonen en werken, het bedrijfsleven, onderwijs en kerkelijk leven,
de sport, het verkeer, het landschap, het toerisme en de cultuur. Echt
een boek over uw en ons dorp op de drempel van een nieuwe eeuw.

Let's do
the Bagel!

Bugel Gerookte Zalm
iNxusnjclRn en üi«,i Aimlm

Bagel Club
lUji-l opmvijcloi ixi Iwmniluinlen

i plukjes
«i, jAAp», iivc«:,Kk> ittl l

Bapels smaken ook heerlijk mei
boter, jam, honing of verse roomkaas.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

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

Contact-
jes?

Het
cement
tussen

vraag en
aanbod!

O BOS ROZEN 20 «tuks 9,95

0 WINTERVIOLEN per „n. t** 7,95

O 2 BOSSEN CHRYSANTEN 5,90
«2
03

BOSSEN BLOEMEN 9,95
KAAPSE VIOLEN 4,95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Kim Wolbrink wint prijsvraag
tijdens W-uitzending Rabo Top 40

Fairload Nguyen overhandigt de cheque en bloemen aan Kim Wolbrink.

Iedere vrijdagavond wordt op
NetS de Rabo Top 40 uitgezon-
den. Tijdens deze uitzending
wordt de actuele hitlijst door-
genomen en worden videoclips
getoond van de grootste stij-
gers en kanshebbers.

Op zaterdagmiddag wordt de uit-
zending nog een keer herhaald. De
Rabobank is al jaren "eigenaar"
van de Top 40 om zo ook haar be-
trokkenheid met de jongeren te
tonen. De gedrukte versie van de
Top 40 kan iedere week gratis wor-
den afgehaald bij ieder kantoor
van de Rabobank. De Top 40 wordt
wekelijks opgenomen op een mid-
delbare school of andere plaats

waar veel jongeren samenkomen.
Ook vinden er gesprekken met
jongeren plaats over uiteenlopen-
de onderwerpen, en is er een prijs-
vraag.

Onlangs werd Kim Wolbrink uit
Steenderen winnaar van deze
prijsvraag. Zij won een horloge,
een CD en een strandpakket.
Op kantoor Steenderen van de Ra-
bobank Graafschap-West werd
Kim nog eens extra in het zonne-
tje gezet, zij ontving een cheque
van f 100,- en een bos bloemen uit
handen van Fairload Nguyen,
coördinator Jeugd en Jongeren-
markt van het kantoor in Steende
ren.

Z ei ei I v o e t b n l

VELOCITAS
In de Ie klasse B speelde zaalvoet-
balvereniging Velocitas een uit-
wedstrijd tegen Doco uit Herwen.
De Vordense dub speelde vanaf de
eerste minuut beter dan de tegen-
stander maar verzuimde om de
kansen af te maken. Wel kwam
het op een 0-1 voorsprong nadat
Rob Enzerink door de verdediging
soleerde en koelbloedig afrondde.
Geheel tegen de verhouding in
kwam Doco op een 2-1 voorsprong.

Eerst was er een schot vanuit een
"onmogelijke" hoek die doel trof,
en bij deze treffer liep een aanval-
ler van Doco zich goed vrij, en
tikte binnen. Hierna had Dennis
Wentink de gelijkmaker op z'n
schoen, maar via paal, lat en keep-
er stuiterde de bal over de zijlijn.
Voor de rust werd het nog wel ge-
lijk, toen Erik Oldenhave na een
snelle inbal binnen schoot.

Na de rust moest Velocitas eerst
nog een tegentreffer incasseren
voordat het zelf scoorde. Binnen
30 seconden maakte Jeroen Tijs-
sen weer gelijk. Na een goed l-2tje
met Dennis Wentink schoot hij in
de korte hoek raak. Velocitas bleef
de betere ploeg en liep uit naar
een 3-5 voorsprong. Twee keer
stond Erik Oldenhave aan de basis
van deze treffers. Eerst zette hij Ro-
nald de Beus alleen voor de keeper
en deze maakte geen fout. Bij de
5e treffer zette Oldenhave Huberto
Eykelkamp voor de goal. Deze
schoot met de binnenkant van de
voet strak en onhoudbaar langs de
paal. Toch gaf Velocitas geheel on-
nodig de winst in de laatste paar
minuten weg. Eerst werd er niet
goed terug verdedigd, wat met een
doelpunt werd afgestraft. In de
laatste minuut schoot DOCO een
vrije trap langs de overigens zeer
goed keepende Gerrit Wenneker
zodat beide ploegen met l punt op
zak de kleedkamer op zochten.

Vrijdagavond speelt Velocitas in
sporthal 't Jebbink tegen H. en K.
uit Hummelo.

Nieuw in Vorden
introductieles street-hockey

zondag 17 en 24 oktober
voor de jeugd vanaf 10 jaar.

tip: van 12.00 tot 13.30 uur. Kosten: f 12,50 per per-
soon per les. Materiaal kan gehuurd worden.

Voor meer informatie bel Mathieu Turken (0575) 556492

Sport en Recreatie
Zutphenseweg 8, Vorden • Tel. (0575) 55 42 28

Biei ons
in d'n Achterhook
Zo, de Anbo hef 't fees d'r ok weer opzitn. Ze kont now op weg nao
de 25 jaor. En dat zolt ze wel haaln, daor bun'k neet bange veur. Zo-
temee bunt t'r nog een keer zovolle olderen dat ze ens neet meer
wet waor ze d'r met hen mot. Dus wat dat betreft zolt ze eerder
meer as minder lejen kriegn. En ze heb t'r now al heel wat.

Nao'k van heurn zeggen hebbe mot 't t'r nogal gezellig hen hem-
men egaon. Zelf bun'k t'r neet ewes. 'k Hadde trouwens ok gin uut-
neudiging ekregen en dan loop iej daor ok maor zo neet nao bin-
nen. Gelukkig waarn d'r evenwels luu zat ekommen . Zowaar de
wetholder van Vorden nog.

Schienbaor bunt ze op 't gemeentehuus nog wel aadig met de toe-
stand in de gemeente op de heugte. De wetholder wis de luu in ie
der geval te veteln dat t'r een trop luu met grieze heure biej komp.
Dat was nog 's nie'js!. En de gemeente wil daorop "anticiperen". An-
gezien e gin tolk biej zich hadde umme de luu uut de duuke te
doen wat e daormet bedoel had de helfte neet deur wat dat had te
beduun. Hee had jao ok gewoon konnen zeggen dat de gemeente d'r
rekkening met wol holij dat t'r zovolle olderen kwammen. Maor
jao, wie'jluu heb makkelijk praotn, in ons plat smiete wiej mekare
neet met zukke lastige weurde um de kop.

De luu die wel deur hadn wat e bedoeln kreegn metene een kolde
douche. Subsidie van de gemeente hoeven ze in 't vervolg neet op te
rekkenen Pats boem, da's nog 's een mooi kedo op een receptie.
Zoiets ko'j maor better veur later bewaarn. A'j niks weg te geevn heb
mo'j oaver subsidie ok maor neet praotn.

Maor een mense is nooit te old umme te learn. En iej mot toch ok
volle waardering hemmen veur een wetholder die op zien vejeurdag
(vieftig nog wel, gefilseteerd d'r met) de plichten ten opzichte van
de gemeenschap veur lot gaon. Zo bunt ze lange allemaole neet, biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Voordeelweken met hoge kortingen
bij BouwCenter HCI

Badkamermeubelen
& Sanitair

Ae MOO

Showroom
badkamers

tot

40% korting

Wand- en
vloertegels

Diverse soorten

wand- en vloertegels
voor weggeefprijzen

vanaf...

15f-/m
Prijzen afgehaald, incl. btw.

BouwCenterSHCI

HOM Wand- en
plafondpanelen

Wanden en vloeren
worden als nieuw
met HDM.

Structuur wit
260x16,8 cm
Éénmalige
aanbieding
voor een
superscherpe
prijs per m2:

17,95

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, téi, (0575) 46 81 81, e-mail: hci@tici-ubi.ni

Showroom: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Bouwmarkt: maandag t/m vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16.00 uur.
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Teunfcwn ruurlo

modeccntrum

aan

S?-
Mode-Koffietijden
vrijdag 15 oktober
10.00 uur en 14.00 uur
zaterdag 16 oktober
10.00 uur en 14.00 uur

U kunt het beste even reserveren:

leun i ssc n ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

KEUKENS
TEGELS

NATUURSTEEN

Spoorstraat 28, Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00

OOK VOOR ROLLUIKEN
EN SANITAIR

Openingstijden ma. t.m don. 9.00-17.30 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. 9.(

CHINEES-INDISCH
RESTAURANT

"Azië"
Dorpestraat 19 • Ruurlo

CULINAIRE AVOND
vrijdag 29 oktober

7-gangen verrasslngsmenu

f 59,50 p. p.
reservering zo spoedig mogelijk

Tel.: (0573) 45 26 45

Ido Hummelink op het
industrieterrein Vorden
Aannemersbedrijf Ido Humme-
link is sinds 13 september
jongstleden eigenaar van het
pand Nijverheidsweg 2 te Vor-
den. één van de voormalige
Mevo-panden.

Wat in 1993 begon als eenmans
klussenbedrijf, is inmiddels uitge-
groeid tot een aannemersbedrijf
met zeven vaste medewerkers en
een vaste klantenkring die nog
jaarlijks groeit. Als gevolg hiervan
is de huidige locatie aan de Wiers-
serbroekweg (waar alles begon) te
klein werd om nog efficiënt te
kunnen werken. Na lang wikken
en wegen werd de keuze tussen
nieuwbouw op de huidige locatie
of verkassen naar het industrieter-
rein dus het laatste. Men beschikt
hier over een machinale timmer-
werkplaats van circa 225 m2, een
opslagruimte van circa 225 m2 en
een een kantoorpand van 100 m2.
Tevens biedt het buitentemein nog
voldoende mogelijkheden om in
de toekomst eventueel nog uit te
breiden.

Aannemersbedrijf Ido Humme-
link houdt zich^oornamelijk
bezig met verbou^nanbouw en
restauratie waarbijoe laatste jaren
al diverse gemeentelijke- en rijks-
monumenten onder handen werd
genomen. Voor dit soort werk-
zaamheden is he^w-g belangrijk
om een eigen ma^pble timmer-
werkplaats te hebben zodat alle
kozijnen, trappen, deuren en der-
gelijke in eigen beheer kunnen
worden gemaakt. Ook op het ge
bied van metselwerk wordt zoveel
mogelijk in eigen beheer uitge-
voerd waarbij dus ook de afwer-
king als stucadoren, tegelzetten,
sierpleister en dergelijke door
eigen mensen wordt uitgevoerd.
Wilt u kennismaken met aanne-
mersbedrijf Ido Hummelinlc, dan
kunt u op zaterdag 30 oktober
komen kijken tijdens het open
huis. Voor tijdstip zie advertentie
volgende week in Contact.
Men is actief aan de Nijverheids-
weg vanaf maandag l november
en bereikbaar onder hetzelfde te-
lefoonnummer 556563.

Mode-Koffietijd bij
Modecentrum Tennissen
Aanstaande vrijdag en zaterdag
organiseert Modecentrum Teu-
nissen in Ruurlo haar Mode
Koffietijd. In verschillende mo-
deshows kunt u genieten van
de mode van dit najaar, gepre
senteerd door mannequins en
dressman.

U kunt plaatsnemen aan een tafel-
tje waarop koffie geserveerd
wordt, uiteraard met een lekkere
verrassing erbij.
Ondertussen zal Rob Teunissen
zelf vertellen over de trends en
thema's van dit modeseizoen. Zo
zal er veel aandacht zijn voor de
contrasten in de stoffen en de com-
binaties daarvan. Het gebruik van
kleuren en het combineren
ermee.
De vele modemerken van Mode
centrum Teunissen geven u een
royale kans om te combineren en
zo uw eigen smaak vorm te geven

en uiteindelijk tot resultaat te
komen waar u zichzelf helemaal
in kunt vinden. Zo vindt u de col-
lecties van Frankenwalder, Gerry
Weber, Samoon, Bandolera en
Gispa en voor de pantalons Rosner
en Zerres.
Voor de heren is er een uitgebreide
collectie van New Bondstreet,
State of Art, Rosner, Lerros en
Peter van Holland. Deze laatste
met een unieke collectie in kos-
tuums en colberts.
Voor alle bezoekers in de komende
week zijn er op alle afdelingen spe
ciale aanbiedingen. De medewer-
kers van Modecentrum Teunissen
staan helemaal tot uw beschik-
king om u te assisteren.

Indien u aanwezig wilt bij één van
de ModeKoffietijden, kunt u het
beste even reserveren. De showtij-
den en het telefoonnummer staan
in de advertentie in deze krant.

Buurtvereniging
"De Bruil en om-
streken" Ruurlo
Op zondag 17 oktober organiseert
buurtvereniging "de Bruil en om-
streken" te Ruurlo een kleurrijke
herfstfietstocht.
Aan deze fietstocht kan door
zowel jong als oud deelgenomen
worden, omdat de tocht een leng-
te heeft van ca. 20 km.
Er kan gestart worden bij café 't
Haantje, Stapeldijk 5 te Ruurlo.
Café 't Haantje is het gemakke
lijkst te vinden, wanneer men
vanaf kasteel Ruurlo de weg naar
Zieuwent/Lichtenvoorde volgt.
Vanaf het kasteel is het ca. 750 m
tot aan café 't Haantje.
Wilt men ook genieten van Ruurlo
en zijn prachtige omgeving, dan
mag men deze kans niet onbenut
laten. (Zie advertentie.)

Naar school
in het buitenland
•YFU International Exchange ver-
zorgt op donderdag 14 oktober in
Zutphen een informatieavond
voor jongeren die er over denken
om een school- of studiejaar in het
buitenland door te brengen.

De voorlichting wordt gegeven in
het Isendoorn College, Lage Weide
l in Warnsveld. De avond is be
doeld voor jongeren tussen de 15
en 21 jaar, hun ouders en andere
belangstellenden. Ex-deelnemers
vertellen over hun ervaringen en
wer wordt informatie gegeven
over de verschillende mogelijkhe
den en zakelijke aspecten van uit-
wisseling met YFU.

YFU is een organisatie die zich al
meer dan 40 jaar bezighoudt met
uitwisselingen tussen 30 verschil-
lende landen. Ook mensen die
meer willen weten over het ont-
vangen van een buitenlandse
scholier in hun eigen gezin zijn
van harte welkom. Het is mogelijk
om ter plaatse in te schrijven voor
alle programma's.
Voor eventuele vragen kan men te
recht bij fam. De Beer, tel. (0575)
572294.

Marathonschaatsploeg
krijgt versterking

De diiemansfonnatie van Eco-
trans/Free-wheel wordt dit sei-
zoen uitgebreid met A-rijder
Erwin Tiemens uit Vaassen en
Yasmin van Benthem uit Alme-
lo, die dit jaar voor het eerst op
landelijk niveau bij de dames
acteert. Hiermee komt het aan-
tal rijders op vijf.

De presentatie van de ploeg in de
nieuwe samenstelling vindt zater-
dagmiddag 16 oktober aanstaande
plaats bij Indoor Sport in Vorden.
Dan worden de doelen die de
ploeg zich stelt voor het komende
seizoen, nader toegelicht
Behalve Erwin Tiemens en Yasmin
van Benthem bestaat de ploeg uit
Arjan Mombarg uit Vorden, Han
Donderwinkel uit Brammen en
Martin Rietman uit Wichmond.
De van oorsprong Achterhoekse
schaatsploeg is dus bezig zijn vleu-
gels uit te slaan. Als de resultaten
van het skeelerseizoen een voorbo-
de zijn voor de uitslagen op kunst-
en natuurijs, dan belooft het een
goed seizoen te worden. Drie van
de vier skeeleraars eindigden bij
de eerste tien in hun categorie met
Arjan Mombarg als absolute uit-
blinker bij de A-rijders.
De rijders hebben een duidelijke
voorkeur voor natuurijs. Zowel
Mombarg als Tiemens eindigden al
een keer als vijfde bij het Neder-
lands kampioenschap op natuurijs.

Han Donderwinkel rijdt dit jaar
landelijk in de B-categorie, Martin
Rietman rijdt bij de C-categorie,
Yasmin van Benthem maakt dit
jaar haar debuur bij de landelijke
dames. De 21-jarige studente ge-
neeskunde uit Groningen heeft als
langebaanschaatster een aantal
keren deelgenomen aan het Ne-
derlands kampioenschap. De lan-
gere afstanden zijn bij haar favo-
riet.
De trainingen staan ook dit sei-
zoen weer onder leiding van Pieter
van Savoijen die samen met In-
door Sport Vorden de individuele
trainingsschema's vaststelt. In de
persoon van Marga Leerkes uit
Wichmond heeft de ploeg een des-
kundige fysiotherapeute beschik-
baar. Alle rijders komen uit op het
nieuwste type klapschaats van
RAPS uit Almelo die de ploeg van
materiaal voorziet.
De ploeg wordt dit seizoen weer
gesponsord door Transportbedrijf*
Ecotrans uit Zelhem en Freewheel
Sport en Recreatie uit Vorden.

De presentatie van de marathon-
ploeg is onderdeel van een infor-
matiemarkt die door Freewheel
wordt georganiseerd over schaat-
sen, het schaatsseizoen, kleding
en dergelijke op 16 oktober in de
middaguren bij Indoor Sport Vor-
den. Er is tevens een schaatsruil-
beurs.
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De lekkerste vlees-
waren en worst-
soorten uit eigen

worstmakenj

Vlees en vleeswaren van Keurslager Vlogman
altijd verrassend lekker

v v ^

Vleesvariatie vind ie
1 1 •* T Tl *+•bij Vlogman :*•••

sfeervol winkelen

Heerlijk
gekruide

lekkernijen
uit de grill

Vertrouwd en
mals rundvlees

NIEUW!
Sparen voor

cadeaus en grote
spaarwinst met

uw bankpas!
Vraag de folder

in de winkel

Op de vraag "wat eten we vandaag" vindt u
bij ons altijd een antwoord. Zoveel heerlijke
vleesvariatie bieden we. Snel en eenvoudig
te bereiden en altijd smakelijk gekruid.
Voordelig en wat duurder. Voor elk wat wils
en voor iedere portemonnee.
Van slavink tot Milanese reepjes en van
hamburger tot cordon bleu, u heeft zeker
succes aan tafel!

De beste kwal i te i t redel i jk gepr i jsd

VLINDER
VINKEN

BOEREN
KARBONADE

per stuk l *JO

Bij aankoop van
4 stuks

bakje Jagersaus

V L E E S W A R E N

K^FILET
GEBRADEN

FRICANDEAU
^ LEVERKAAS

100 gram per soort

598samen voor

KEURSLAGER
K O O P J E

RUNDER

GEHAKT
KILO

995
GEROOKTE
KIPSALADE
100 gram

FLEISHKASE
100 gram

100 gram

VLOGMAN, keurslager
Zutphenseweg 16 • 7251 DK Vorden
Tel. 0575-551321
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RaadhuisHl&at 23
Hengelo Qd
Telefoon (0575) 46 32 79

IMica-de Mjfsprow
therapeutische letf-
schap en biologisch-dywmisch
landbouwbedrijf

Trading
bekeert eett wiM ih naiuur-
wtdihgsartihlen en stoot op de
vrijdaymarki te Vorden.

Wij leveren ook mooi verzorgde,
originele relatiegeschenken.

'Ëel voor inlichtingen en een
assortimentslijst
telefoon/ fa (0575)554202

t>e Vijfsprong
Trading

Reoordn/eg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Aanbiedingen geldig van 12 t/m 16 okt
Volle kwark 500 gr. van f 3,95 voor f 3,25
Volle kwark 350 gr. van f 2,95 voor f 2,25
"Pas de Bleu"
Blauwschimmel kaas voor
f 2,95 p/100 gr.

Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 00.00 tot 12.30 uur
nioensdag van Od.OO tot 12.30 uw-

en 14.00 tot 1S.OO uur
zaterdag van OS.OO tot 15.00 uw-
en vrijdag op de markt



Historische Vereniging Borculo & Stichting
Genootschap voor Gelselaar en de Ganzenveel

Bijzonder feest bij nieuw
boek meester H.J. Krebbers
De verschijning van een nieuw
boek met de levensbeschrijving
van meester H.J. Krebbers (1852-
1936) gaat gepaard met een bij-
zonder feest. Het boek (H.J.
Krebbers en Gelselaar, Een een-
voudige levensbeschrijving) is
een speciale uitgave van de re-
dactie van het tijdschrift Bor-
klose Maote van de Historische
Vereniging Borculo. De presen-
tatie heeft plaatsgevonden op
woensdag 15 september in de
Nederlandse Hervormde Kerk
te Gelselaar.

De bewoners van de naar Krebbers
genoemde straat in Gelselaar en
die van de buurt waar hij is gebo-
ren en opgroeide (op boerderij
Geers in het Veld) delen direct in
de feestvreugde en werken hier
ook enthousiast aan mee, door het
aanbrengen van versiering. Mede
werking verlenen ook de in Gelse-
laar geboren troubadour Herman
Riethorst en pianiste Mieke Kuyk
uit Gelselaar. De pas opgerichte
Stichting Genootschap voor Gelse-
laar en de Ganzenveer organiseert
de feestelijkheden rond het nieu-
we boek.

Krebbers is één van de drie 'mees-
terlijke' streekschrijvers die met
Gelselaar zijn verbonden. De twee
andere schrijvende meesters, H.W.
Heuvel en GA van der Lugt, heb-
ben er als onderwijzer gewerkt
aan de openbare lagere school.
Krebbers kreeg dankzij zijn ge-
dichten, een door hem zeer geliefd
oud-onderwijzer en een predikant
op zijn achttiende alsnog de kans
in Zutphen de onderwijzersoplei-
ding te volgen. De herinneringen
aan zijn kinderjaren zijn bij Kreb-
bers, die het grootste deel van zijn
leven heeft gewoond en gewerkt in
Vorden, nooit uitgewist. Die klin-
ken ook helder door in zijn streek-
en kinderboeken, gedichten en an-
dere publicaties.

TACHTIG OUDE SCHRIFTEN
De jeugdjaren in Gelselaar, oplei-
ding in Zutphen, hulponderwij-
zerschap in Holten, belevenissen

in Markelo en Stokkum komen
nog sterker tot uitdrukking in zijn
eigen, eenvoudige levensbeschrij-
ving, die hij als tachtiger heeft
vastgelegd in een groot aantal
schriften. Historische activiteiten
van Arend Heideman in Gelselaar
brachten de tachtig vergeten
schriften van Krebbers aan het
einde van de twintigste eeuw weer
aan het licht. Via een ver familie-
lid van Krebbers, mevrouw D. Aal-
derink-Krebbers, die woont op
Geers in Gelselaar, kwam hij in
contact met Petronella Helena
Odink uit Eibergen. Zij probeerde
al de levensbeschrijving van Kreb-
bers in boekvorm te laten verschij-
nen, maar vond hiervoor geen uit-
gever. Met dat boek wilde zij de op-
dracht voltooien, die haar vader,
de streekschrijver Hendrik Odink,
ontving van zijn vriend Krebbers.

PARADIJSELIJKE
DOMINEESHOF
Publicatie nu in boekvorm van
wat Krebbers in de schriften vast-
legde is alleen al interessant om
de beschrijving van de oude pasto-
rie op een eilandje aan de kronkel-
dende Koningsbeek in Gelselaar.
Krebbers zag in die nu al lang ver-
dwenen "Domineeshof iets para-
dij selijks.

Voor zover bekend bestaan van de
oude pastorie geen tekeningen of
andere afbeeldingen. Slechts op
oude kadastrale kaarten is nog iets
te bewonderen van dit gebied, dat
onherkenbaar is verandei^fcoor
de ruilverkaveling in de jar^i vijf-
tig. Desondanks is in het nieuwe
boek van Krebbers een schitteren-
de tekening te bewonderen van
Domineeshof in de jaren zeventig
van de vorige eeuw. De GelsAarse
illustratrice Elly Bornhof heW die
speciaal voor het boek vervaar-
digd.

De leden van de Historische Ver-
eniging Borculo ontvangen het
boek 'Krebbers en Gelselaar' straks
automatisch. Anderen kunnen het
onder meer via de plaatselijke
boekhandel aanschaffen.

oogstrelend

Konstante kwaliteit
leveren is niet

iedereen gegeven.

Door geavanceer-
de apparatuur en

gekwalificeerde
vakmensen wordt
niets meer aan het

toeval overgelaten.
Oogstrelend druk-
werk is daarvan

het resultaat in het
besef dat wii
voorop willen

blijven lopen voor

de kwaliteit van uw
drukwerk.

Wii zijn daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VOROEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (0575)551010
FAX (0575) 551086

BBS 557378 - ISDN 557370
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

Bad & Body: hoge kwaliteit voor een lage prijs

Badhuis Baak voor fraaie
tegels en badkamers

Badhuis Baak bestaat nu al wee r
ruim eenjaar en eigenaar Ruud
te Meerman is erg tevreden.
"Steeds meer mensen weten
ons te vinden. Niet alleen voor
sanitair en kranen,.maar ook
voor tegels".

Dat is niet verwonderlijk want
Badhuis Baak heeft een enorm as-
sortiment Italiaanse en Spaanse
tegel. Niet alleen badkamertegels
maar ook vloer- en wandtegels
voor de rest van het huis.
Om dit assortiment constant up to
date te houden, bezoekt Te Meer-
man regelmatig beurzen in bin-
nen- en buitenland. "Trends veran-
deren snel. Om bij te blijven of als
het even kan voor te lopen, moetje
er een neus voor hebben. Steeds
meer mensen kiezen voor tegels,
ook in d^al en woonkamer. De le-
vensduuWs enorm waardoor de
beginaanschaf snel kan wordt te-
rugverdiend.

BAD & BODY
Badhuis^uk is aangesloten bij de
landelijUReten Bad & Body. Deze
groep speciaalzaken koopt cen-
traal in om voor een zo aantrekke-
lijk mogelijke prijs te kunnen leve-
ren. Met name op het gebied van
sanitair kan dat een aardig voor-
deel geven zonder dat er conces-
sies aan de kwaliteit worden ge-
daan.
Ruud te Meerman vindt die kwali-
teit belangrijk. "Je koopt tenslotte

niet ieder jaar een nieuwe badka-
mer. Als je voor een duurzaam pro-
duct kiest geniet je veel langer
van de badkamer. Het glazuur en
de afwerking blijven dan veel lan-
ger mooi, ook na het vaak inten-
sieve gebruik".
Bad & Body heeft een eigen catalo-
gus die bij Badhuis Baak te bestel-
len is. Ophalen is natuurlijk het
leukste, dan kunnen meteen de
verschillende badkamers bekeken
worden die in de grote showroom
zijn opgesteld.
In de showroom heeft Te Meer-
man voor ieder huis wel een bad-
kamer staan. "Of de klant nu voor
design, nostalgisch of tijdloos
kiest bij ons is er altijd wel een
badkamer samen te stellen. En als
de klant dat wil, wordt ook de aan-
sluiting en montage door ons ver-
zorgd. Dan heeft de klant de ze-
kerheid dat montage vakkundig
gebeurt."
In de showroom is ook voldoende
ruimte vrijgemaakt voor allerlei
badkameraccessoires die het ge
bmik van de natte cel kunnen ver-
aangenamen.
"De tijd dat de badkamer een on-
gezellige, louter functionele ruim-
te was, is gelukkig voorbij. In Ne
derland begint een badcultuur te
ontstaan waarbij de aandacht voor
ontspanning groter is geworden."

Badhuis Baak is gevestigd aan de
Dambroek 20 in Baak, telefoon
(0575) 441017, fax (0575) 441034.
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6 van de 10 mensen met diabetes
overlijden aan hart- en vaatziekten

Dit is een van de mogelijke gevolgen van
diabetes (suikerziekte). Oogproblemen en
minder goed werkende nieren zijn andere

complicaties. Onderzoek moet een
oplossing brengen voor diabetes en

bijkomende complicaties. Geef dit
onderzoek dat extra zetje in de rug.

Diabetes Fonds Nederland
Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES - GIRO 5766
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Actie voor roodbonte
koe en kerkuil

Meer roodbonte koeien in het landschap. Een beter leefmilieu voor

kerkuil en boerenzwaluw. Een verdere recreatieve ontwikkeling van

het gebied. Meer mogelijkheden voor boeren. Dat en nog veel meer

wordt beoogd met het jaarprogramma 2000 van het Waardevol

Cultuurlandschap De Graafschap. Het programma is onlangs

vastgesteld door de stuurgroep van het WCL.

V i j f j a a r geleden is De Graafschap
aangewezen als Waardevol

Cultuurlandschap. Door middel
van allerlei projecten wordt gepro-
beerd de kwaliteit van het gebied te
verbeteren. Een duurzame ont-
wikkeling van het platteland staat
daarbij voorop. Bewoners kunnen
projecten indienen. De stuurgroep
beoordeelt of de ingediende pro-
jecten bijdragen aan de doelen van
het WCL.

Voor het programma 2000 heeft de
stuurgroep zijn oordeel geveld over
maar liefst zestig nieuwe projecten.
Vele daarvan zijn goedgekeurd.
Ook is een aantal projecten afge-
keurd of doorverwezen naar andere
instanties.

Eén van de goedgekeurde projecten
heeft tot doel de roodbonte koeien,
ook wel MRIJ-koeien genoemd, in
het gebied te behouden. Veel vee-
houders kiezen voor koeien die
meer melk geven zoals koeien van
het ras Holstein Friesian. Begrij-
pelijk, maar wel jammer. Natuur-
monumenten gaat samen met de
MRIJ-belangenvereniging onder-
zoeken of roodbonte koeien inge-
schakeld kunnen worden bij het
beheer van natuurterreinen.

Een ander project beoogt de leef-
mogelijkheden van boerderij vogels
te verbeteren. Omdat steeds hogere
eisen worden gesteld aan de bedrijfs-
voering in de landbouw nemen de
mogelijkheden voor vogels om te
nestelen af. In dit project wordt ge-
probeerd om samen met bewoners
uit het gebied tegenmaatregelen te
nemen. Er zullen bijvoorbeeld nest-

kasten worden opgehangen (zie ook
elders in deze krant).

Net als vorig jaar kunnen agrarische
ondernemers weer aan een aantal
regelingen deelnemen. Voor be-
paalde milieuinvesteringen wordt
komend jaar wederom s^Bdie
gegeven. Voor omschakeling naar
biologische land- en tuinbouw is
geld beschikbaar. Maar ook op
andere gebieden wordt gewerkt
aan een duurzame ontwj^^ling.
Zo wordt geld uitgetrokken voor
vermindering van de milieubelas-
ting op recreatieterreinen.

Het totale budget voor 2000 be-
draagt circa 2,5 miljoen gulden.
De stuurgroep is positief gestemd
over de ingediende projecten maar
constateert wel enige aarzeling bij
de agrarische sector. De toekomst
voor de agrarische sector is ondui-
delijk en dat heeft zijn weerslag op
de bereidheid om mee te doen aan
projecten waar de ondernemers
zelf ook voor in de buidel moeten
tasten.

Bert Wagenvoort:
"Landbouw en
natuur gaan prima
samen."

Langzaam maar zeker geeft

melkveehouder Bert Wagenvoort

uit Vorden vorm aan zijn ideeën

over natuur. Op het moment dat

deze krant uitkomt, is de uit-

voering waarschijnlijk in volle

gang. Er worden nieuwe hagen

aangelegd. Elders worden in een

perceel twee lagere gedeelten

verder uitgediept waardoor het

leefklimaat voor reptielen en

amfibieën verbetert. Tussen de

twee natte plekken komt een

ruigtestrook.

Wa^feoort spreekt over een
ecologische hoofdstructuur op

bedrijfsniveau. Via de bestaande en
nieuwe stroken natuur kunnen
dieren zich vrijelijk bewegen.
Het bedrijf van Wagenvoort is door
de stuurgroep van het Waardevol
Cultuurlandschap De Graafschap
aangewezen als demonstratiebedrij f
voor agrarisch natuurbeheer. WCL
betaalt mee aan de natuurontwik-
keling op de percelen van de vee-
houder. Voor boeren uit het gebied
worden excursies en themadagen
georganiseerd.
Wagenvoort is geen filantroop. De
natuur interesseert hem, hij geniet
van de planten die langs de sloot-
rand opkomen, is blij als hij weer

Vfe • mBouwvakkers gezocht
Bouwvakkers, hoveniers,

verpleegkundigen. Werkgevers
in vele sectoren zijn op zoek

naar personeel. Mensen uit de
agrarische sector hebben een

streepje voor vanwege hun inzet
en arbeidsmoraal. Belangstellen-

den kunnen contact opnemen"
met de Arbeidsvoorziening in

Apeldoorn.

CLTO, Arbeidsvoorziening en
werkgeversorganisaties hebben

de handen ineengeslagen in een
poging werk te bieden aan mensen
uit de agrarische sector die op
zoek zijn naar een baan in loon-
dienst. Het kan gaan om bedrijfs-
beëindigers maar ook om agrariërs

op een klein bedrijf die een baan
ernaast zoeken. Jongeren die bij
nader inzien het ouderlijk bedrijf
toch niet kunnen of willen over-
nemen, kunnen zich eveneens
melden. Datzelfde geldt voor
agrarische vrouwen die op zoek
zijn naar een parttime of fulltime
baan buitenshuis.
Volgens Imelda Hanselman van de
Arbeidsvoorziening zijn boeren en
boerinnen erg goed bemiddelbaar
op de arbeidsmarkt. "De gemiddel-
de boer werkt hard, is zelfstandig
en goed gemotiveerd. Werkgevers
waarderen die eigenschappen," zegt
Hanselman.
In dit Gelderse project wordt

samengewerkt met brancheorgani-

saties uit de sectoren metaal,
bouw, gezondheidszorg, detail-
handel, automatisering en admini-
stratie. De bedoeling is minimaal
vijftig mensen uit de agrarische
sector aan een baan te helpen.
Belangstellenden doorlopen een
traject dat begint met een oriën-
tatie op de arbeidsmarkt en
eindigt bij de ondertekening van
een arbeidscontract. In de meeste
gevallen is bijscholing nodig.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Imelda
Hanselman of Koos Leidekker

van de Arbeidsvoorziening

IJssel/Veluwe in Apeldoorn,
telefoon: 055 - 52 11 644.

een nieuwe soort ontdekt maar
toch, hij zegt het met nadruk,
het bedrijf gaat altijd voor.
Hij is melkveehouder. Het rende-
ment van het bedrijf komt voor
hem op de eerste plaats. "Maar ik
kan wel relativeren. Het inkomen
van een boer hangt niet af van de
laatste spriet gras onder de om-
heining. Natuurbeheer kost tijd en
leidt hier en daar tot een wat lagere
opbrengst maar dat moet niet
worden overdreven. In een bedrijf
zoals ik dat heb, kunnen melkvee-
houderij en natuurbeheer prima
samengaan."

Hackfort
De boerderij van Wagenvoort
behoort tot het landgoed Hackfort,
even buiten Vorden. Zo'n vijftien
jaar geleden kwam Natuurmonu-
menten in het bezit van Hackfort.
Dat betekende een omwenteling
voor de pachters. De boeren van
het landgoed kwamen voortaan
alleen in aanmerking voor extra
grond als zij een aantal productie-
beperkende maatregelen voor lief
namen. Geen kunstmest, geen
chemische bestrijdingsmiddelen,
een strikte vruchtwisseling op de
akkerbouwgronden, een minimale
hoeveelheid organische mest.
Wagenvoort moest even slikken
maar ging de uitdaging aan. "En
dan zie je dat extensivering inder-
daad wat oplevert. Je verwacht een
gigantische opkomst van brand-
netels en distels maar dat blijkt mee
te vallen. Je ziet plantensoorten
verschijnen die je nog nooit hebt
gezien. Dan ga je toch anders

Vervolg op pagina 2
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denken over landbouw en natuur.

Ik zou niet weten waar al die
planten vandaan komen, het gaat
in een razend tempo."
Van de 35 hectare die de melkvee-
houder in gebruik heeft, pacht hij
r u i m 31 hectare van Natuurmonu-
menten. Op het grootste deel rust
een 12-jarige pachtcontract. Voor
deze grond gelden geen extra pro-
ductievoorwaarden. Op de rest van
de pachtgrond - circa tien hectare
die contractueel eenmalig voor vier
jaar in gebruik is bij Wagenvoort -
gelden strenge regels. Zo mogen op
het bouwland geen bestrijdings-
middelen worden toegepast en is
hooguit tachtig kilo fosfaat uit
organische mest toegestaan.

Lage pacht
Natuurbeheer is voor Wagenvoort
geen derde tak, zelfs geen vierde.
Aan beheers- en onderhoudsver-
goedingen houdt hij niet meer dan
duizend gulden per jaar over. Maar
eigenlijk is dat geen eerlijke bereke-
ning, zegt hijzelf. Voor de tien
hectare eenmalige pacht, betaalt hij
tweehonderd gulden per hectare
per jaar. In verhouding tot de gang-
bare pachtprijs (op landgoed Hack-
fort 850 gulden per hectare) is dat
weinig en die lage pacht zou in
wezen ook bestempeld kunnen
worden als beheersvergoeding.
In de loop van de jaren is natuur-
beheer een onlosmakelijk onderdeel
van zijn bedrijfsvoering geworden.
De werkzaamheden die deze weken
worden uitgevoerd - nieuwe hagen,
poelen en ruigtestroken - moeten
ertoe leiden dat dieren zich vrijelijk
over het landgoed kunnen bewegen.
De extra arbeid én het beperken
van de mestgift leveren wel degelijk
wat op. Torenvalken en kievieten
nestelen weer op zijn bedrijf, er
vliegen in tegenstelling tot enkele
jaren geleden vleermuizen, boeren-
zwaluwen en huiszwaluwen rond,
het aantal reeën is sterk toegeno-
men en de. verscheidenheid aan
plantensoorten wordt groter en
groter.

Kinderen van de
Prins Clausschool
uit Zutphen aan de
slag met het WCL-
bomenproject.

Hard gewerkt in 1998
Verbetering van de leefbaarheid in De Graafschap.

Dat is kortweg de belangrijkste doelstelling van het
/

Waardevol Cultuurlandschap. Met de uitvoering van

projecten probeert de stuurgroep het doel te bereiken.

Ook vorig jaar is

een groot aantal

projecten in uit-

voering genomen,

zo blijkt uit het

jaarverslag 1998.

Een greep
u^^He activiteiten:
De agrarische sector staat onder
druk, vandaar dat veel projecten
zich richten op de landbouw. In de
vorm van cursussen, voorlichting
er^^teleiding bij bedrijfsontwik-
keling wordt perspectief geboden
aan de agrarische ondernemers in
het gebied. Vorig jaar is onder meer
op het gebied van bemesting, teelt
van gras-klavermengsels, geïnte-
greerde onkruidbestrijding in maïs
en kavelruil een groot aantal boeren
ondersteund. Ook is subsidie ver-
strekt aan ondernemers die inves-
teren in het mi l ieu en worden
boeren begeleid die omschakelen
naar biologische landbouw.
Plattelandsvernieuwing is een ander
belangrijk thema. Met behulp van
geld uit de WCL-pot zijn samen-
werkingsverbanden ontstaan tussen

boerenbedrijven en zorginstanties.
Steeds meer zorgvragers vinden een
eigen plek op een zorgboerderij.
Ook is hard gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van streekeigen
producten.
Landschap en natuur staan hoog op
de agenda van de stuurgroep. Zo is
er met behulp van W(^Ben
demonstratiebedrijf voor agrarisch
natuurbeheer gekomen en werkt
een aantal boeren met de zoge-
noemde natuurmeetlat.
Een duurzame ontwik^^ng van de
landgoederen staat bij WCL hoog
op de agenda. Op landgoed Nettel-
horst is begonnen aan de aanpak
van de verdroging. De cultuur-
historische onderhoudsploeg heeft
bakhuizen, luiken en hooibergen
gerestaureerd. In de gemeente
Vorden is het onderhoud van de
karakteristieke laanbomen ver-
beterd. Voor schoolkinderen is een
educatief bomenproject van start
gegaan.

Op het gebied van toerisme is
begonnen met bijvoorbeeld de aan-
leg van een route voor all-terrain
bikes en routes voor ruiters.

Agrarische
werkploeg

snoeit
houtwallen

Twee ploegen gaan deze winter concreet

aan de slag. Houtwallen worden gesnoeid

en bosjes van ongewenste struiken ontdaan.

Op weg naar een goed onderhouden

landschap in De Graafschap.

D e onderhoudsploegen z i j n in het leven
geroepen door de Vereniging Agrarisch

Natuurbeheer De Graafschap. De/e vereni -
ging is nog n ie t officieel no t a r i ee l vastgelegd
maar al wel bezig ideeën u i t te werken.
De ploegen /uilen bestaan uit agrariërs die
hebben aangegeven behoefte te hebben aan
e x t r a betaalde werkzaamheden. Woordvoer-
der Ben Lichtenberg van de vereniging gaat
ervan uir dat twee ploegen kunnen worden

geformeerd. Elke ploeg bestaat uit zo'n vijf
personen.

Het onderhoud zal worden verricht op perce-
len van grondeigenaren die subsidie kunnen

krijgen voor het landschapsonderhoud maar
daarvoor zelf geen tijd hebben.
Lichtenberg verwacht dat de onderhouds-
ploegen komende wintermaanden tien tot
vijftien uur per week aan de slag gaan.
Volgens de Vordense veehouder is er in
principe in De Graafschap werk genoeg voor
de onderhoudsploegen maar moet eerst
ervaring worden opgedaan.
Ook wacht de vereniging nog steeds op een
goede regeling voor agrarisch natuurbeheer.
Het gaat om het zogenoemde Programma
Beheer van het ministerie van Landbouw.
De inhoud van deze regeling bepaalt of de

werkploegen ook de komende jaren nog aan
de slag kunnen.

Ben Lichtenberg

Minder uitspoeling door teelt nagewas

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Bank/gironummer:

Aantal hectare:

(percelen zijn aangegeven op bijgevoegde kaart)

Datum:

Handtekening:

NB: Strook en kaartje toesturen aan secretaris CLTO-afdeling.

Teelt van een nagewas in het WCL-gebied wordt evenals
vorig jaar gesubsidieerd. Zo'n nagewas neemt mineralen op
zodat de uitspoeling naar het grondwater vermindert.

O nderploegen van het nagewas scheelt het volgend voorjaar
een hoeveelheid mest. U hoeft dan minder kunstmest aan

te kopen. En dat betekent weer een verlaging van de aanvoer-
post in de mineralenboekhouding. Minder heffing dus.

De subsidie bedraagt 75 gulden per hectare. Per deelTiemer
wordt tien gulden administratiekosten in rekening gebracht.
Er geldt een aantal voorwaarden :
• het bedrijf heeft minimaal 3 hectare cultuurgrond

in het WCL-gebied,
• op een kaartje, bijvoorbeeld op die van de MacSharry-

aanvraag, moet worden aangegeven waar de percelen liggen,
• de grond moet tussen l november 1999 tot l februari 2000

zichtbaar bedekt zijn met een gewas,
• de aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 1999 worden

ingediend,

• de subsidie wordt gegeven op volgorde van binnenkomst,
zolang het budget toereikend is,

• controle vindt steekproefsgewijs plaats,
• na l februari 2000 wordt de subsidie uitgekeerd aan degene

die de aanvraag heeft ingediend en het nagewas heeft.
gezaaid.

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

Gorssel: H. Klein Bleumink,
Elzerdijk50, 7211 LT Eefde

Hengelo: J. Rexwinkel-v.d. Berg,
Wolsinkweg 2, 7257 KA Keijenborg

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

Ruurlo: T. Klein Brinke,
Oude Ruurloseweg 3, 7244 PK Ruurlo

Vorden, Warnsveld, Zutphen: H. Riefel,
Hekkelerdijk-8, 7207 DB Zutphen
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Reint Mennink:
"Boeren nodig
voor behoud
landschap."

Reint Mennink uit Vorden is één van de agrarische vertegen-

woordigers in de stuurgroep van het Waardevol Cultuurlandschap.

Hij pleit voor behoud van economisch gezonde boerenbedrijven.

Alleen dan kan De Graafschap zijn speciale karakter behouden.

I k draai er niet omheen. Ik zit in
de stuurgroep namens de agrari-

sche sector en daarom kom ik op
voor de belangen van de landbouw.
Behoud van boerenbedrijven in
De Graafschap, dat is mijn belang-
rijkste doel. Iedereen heeft het
steeds over verwevenheid, over die
mooie afwisseling tussen landbouw
en natuur, iedereen wil dat eigen
karakter van het gebied behouden.
Welnu, verwevenheid bestaat bij de
gratie van de landbouw. En dus
moet de landbouw een eigen plek
behouden in het gebied. Als we niet
uitkijken, hebben we straks wel een
hoop toeristen maar geen boeren
meer.
Plattelandsvernieuwing is het tover-
woord. Elke boer een tak erbij. Een

Water-
besparing op
boerderijen

E lf agrarische ondernemers nemen
deel aan het WCL-project Inte-

graal waterbeheer op bedrijfs-
niveau. Bewustwording van het
watergebruik op het bedrijf staat in
dit project centraal. Die bewust-
wording moet leiden tot water-
besparing en tot schoner afvalwater.
Voor de zomer is de eerste groeps-
bijeenkomst gehouden. Toen is
onder meer geconludeerd dat mest-
injectie en het verbod op uitrijden
van mest in de winter goede maat-
regelen zijn om de uitstoot van
stikstof en fosfaat naar het grond-
en oppervlaktewater te verminde-
ren. Ook waren de deelnemers
erover eens dat het Mineralen-
aangiftesysteem (Minas) een goed
instrument is om de waterkwaliteit
te verbeteren.
De deelnemers hebben afgelopen
maanden regelmatig de grond-
waterstand op hun bedrijf gemeten.

Meer informatie? Toorj^ Egging,

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

Een agrarisch
bedrijf moet

kunnen
cjro

minicamping, winkelden zorg-
boerderij. Ik geloof^Jr niet zo in.
Voor een kleine groep misschien
maar de landbouw als geheel heeft
alleen toekomst als de agrarische
ondernemers de kans krijgen om
hun bedrijf verder te ontwikkelen.
En daar sta ik voor in het WCL.
Dat is niet eenvoudig te realiseren,
ik besef dat terdege. Je kunt hier
van alles willen maar we hebben

wel te maken met provinciale en
landelijke regels. In het begin van
het WCL hoopten we dat we hier
ons eigen beleid konden maken.
Dat is onmogelijk gebleken. De
stuurgroep is gebonden aan het
streekplan, aan het waterhuis-
houdingsplan, aan de stankregels
van Den Haag. Al die regels zorgen
ervoor dat we in De Graafschap
veel kunnen bedenken maar dat
een heleboel van die leuke plannen
niet kunnen worden uitgevoerd.
Toch is er veel gebeurd in het
WCL. Veehouders zijn door mid-
del van cursussen bewuster gewor-
den over de mineralenstroom op
hun bedrijf en dat leidt weer tot een
schoner milieu. De verkaveling is
op veel plaatsen verbeterd en boeren
hebben geïnvesteerd in milieu-
vriendelijke apparaten. Dat zijn
positieve dingen. Maar daarmee
houd je geen bedrijven overeind.
Je zet een paar stappen vooruit en
dan komt de minister van Land-
bouw met nieuwe mestregels waar-
door de hele veehouderij op zijn
kop wordt gezet. Met de vorige
minister waren afspraken gemaakt
tot het jaar 2008. De nieuwe
minister, Brinkhorst, stippelt weer
een andere lijn uit. Het moet
allemaal nog sneller, nog strenger.

Daar kunnen boeren moeilijk mee
omgaan. Het ene beleid is nog
maar nauwelijks in gang gezet of de
volgende maatregel wordt al weer
van kracht.
Met al die regels hebben wij in het
WCL ook te maken. Juist door die
regels van bovenaf is het zo moei-
lijk om in De Graafschap een eco- .
nomiseh perspectief te geven aan de
agrarische sector.
Een agrarisch bedrijf moet kunnen
groeien. Meer melkquotum, meer
grond. Anders is het snel afgelopen
met je bedrijf. Maar de prijzen zijn
hoog, ook in De,G raafschap. Voor
een hectare grond betaal je gauw
zeventig- tot tachtigduizend gulden.
Door de aankoop van landbouw-
grond voor natuurontwikkeling is
de grondprijs in het gebied fors
omhoog gegaan. De hele landbouw
heeft daar mee te maken. Meer
natuurgebied betekent dat boeren
moeilijker kunnen uitbreiden. En
dat terwijl iedereen vindt dat de
veehouderij moet extensiveren.
Toch is het hier nog steeds een
prachtig gebied. Wat mij betreft
blijft het zo. Dat lukt echter alleen
als de boeren meer vrijheid krij-
gen."

Meer kans
voor uil en zwaluw

Meer boerderijvogels.

Dat is het doel van een speciaal

project in het Waardevol

Cultuurlandschap. Met

eenvoudige maatregelen moet

het lukken om meer uilen en

zwaluwen in het gebied te

krijgen.

H et gaat om een gezamenlijk pro-
ject van de vogelwerkgroep

Noord-West-Achterhoek, Kerk-
uilenwerkgroep, Steenuilenwerk-
groep en Wildbeheerseenheid
Ruurlo. Van oudsher zitten in De
Graafschap veel kerk- en steenui-
len. Steenuilen broeden in holtes.
Dat kan een holle boom zijn, zoals
een knorwilg, maar ze kunnen ook
nestelen in een stal. De kerkuil is

veel meer een nachtvogel clan de
s teenui l . Ook deze uil broedt vaak
in bedrijfsgebouwen, soms m

speciale nestkasten.
Ook zwaluwen / . i j n vogels van hel

boerenland. De boerenzwaluw
broedt vaak op een balk in een s'tal.
De l i u i s / w a l u w maakt / . i jn nest aan

de buiteniant van een gebouw,
meestal onder de dak rand .
Zowel ui len als zwaluwen / . i ) i i in
aantal a fgenomen . Dat komt omdat
agrarische gebouwen - mede door
eisen die de overheid s t e l t aan de
hygiëne - minder goed Toegankel i jk

zijn.
In het project Boerderijvogels wordt
geprobeerd de leefomstandigheden
van deze vogels te verbeteren. Er zal
voorlichting in het gebied worden
gegeven en samen met de Agrari-
sche Natuurvereniging De Graaf-
schap worden nestkasten verspreid
onder bewoners van het platteland.

Subsidie voor milieuinvestering
Boeren in het WCL-gebied die

investeren in het milieu kunnen

ook dit jaar weer subsidie

krijgen. De regeling heeft

betrekking op investeringen

in mineralenbesparende

voersystemen, technische

aanpassingen in de melkstal

en bijvoorbeeld mechanische

onkruidbestrijding.

De subsidie bedraagt 30 % van het
totale investeringbedrag met een

maximum van 7.500 gulden.
U kunt een subsidie aanvragen voor
de aanschaf van:
• een krachtvoercomputer, tweede

of derde krach rvoersoort,
• hergebruik spoelwater,
• driepuntsweeginrichting (kunst-

meststrooier of voermengwagen),
• electronische meet- en regelappa-

ratuur voor kunstmeststrooiers
en spuitmachines,

• wiedeg, schoffel machine en
kantenstrooier,

• multifasevoedering, droogvoer-
installaties voor varkens,

• apparatuur ten behoeve van de
teelt van krachtvoervervangende
gewassen.

Om voor de subsidie in aanmer-
king te komen moet de investering

voldoen aan een aanta l voorwaar-
den. Zo moet de investering
direct aan het mil ieu ten goede
komen en mag de inves ter ing niet
voortkomen uit een wettelijke
verplichting.
U kunt bij DLV een aanvraag-
formulier opvragen. De investe-
r ingsbijdrage is afkomstig van
Provincie Gelderland en WCL
De Graafschap. Veel ondernemers
hebben inmiddels gebruik-
gemaakt van de regeling. Z i j
hebben het afgelopen j aa r vooral
geïnvesteerd in tweede kracht-
voersoort en hergebruik spoel-
water.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Miriitm
van Meeteren, DL V, telefoon:

0570-501517.
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Vernieuwing
platteland geremd

door wetgeving

Plattelandsvernieuwing is een proces dat lang niet altijd soepel

verloopt. Het duurt vaak lang voordat een gemeente toestaat dat

een leegstaande stal wordt verbouwd tot bijvoorbeeld een timmer-

werkplaats. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de stuurgroep

van het Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap is uitgevoerd.

Wande et M
Een nieuwe houtwal, een kikkerpoel, een slootkant met prachtige

bloemen. En even verderop een strook met winterrogge. U komt

het allemaal tegen als u langs het Markepad wandelt. Een prachtige

wandeling van 5,5 kilometer in het buitengebied van Hengelo.

Zelfs de ongeoefende wandelaar zal genieten van deze tocht rond

het proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu De Marke.

Natuur hoort bij een modern
melkveebedrijf. In 1997 is een

natuurplan gemaakt voor proef-
bedrijf De Marke. Door de aanleg
van nieuwe hourwallen, poelen en
bijvoorbeeld ruigtestroken zijn de
leefomstandigheden voor planten
en dieren verbeterd. Tijdens de
wandeling kunt u zien welke maat-
regelen zijn genomen én wat het
effect daarvan is.
De wandeling begint en eindigt bij
restaurant 't Olde Schot (Varsselse-
straat 11, Zelhem). In het restau-
rant kunt u een routebeschrijving
krijgen.
Het natuurpad loopt door een
landschap dat begin 1900 nog
vrijwel helemaal uit heidevelden
bestond. Later is de grond ont-
gonnen en in gebruik genomen
door boeren. Aan het begin van de
wandeling komt u langs een perceel
waar de vruchtbare bovenlaag is
afgegraven. Daardoor is de boven-
grond nu voedselarm, net zoals
vroeger, en krijgen planten als
struikheide, biggekruid en schapen-
zuring meer kans. Datzelfde geldt
voor insecten zoals de kleine vuur-
vlinder en graafwesp.
Een paar honderd meter verderop
ligt een smalle strook grasland,

ingeklemd tussen twee bosjes. Er is
besloten om het gras op de/e f
maar één keer per drie jaar te
maaien. Er ontstaat zo een ruige
begroeiing en dat is weer een aan-
trekkelijke omgeving voor vogels
en insecten. ^»
De wandelaar passeert de Marke-^P
plas. In het vroege voorjaar zetten
padden hier hun eieren af. In de
bomen rond de plas kunt u in de
winter boomnesten van eekhoorns
zien.
Halverwege de wandeling ziet u dat
de karakteristieke houtwal in ere is
hersteld. De nieuwe wal is inge-
plant met inheemse bomen en
struiken. De wal verbindt een
oude, beslaande houtwal met de
bosjes rond de Markepias. Padden
trekken langs de oude en nieuwe
wallen naar de plas om zich voort
te planten. Ze overwinteren in het
strooisel van de houtwal.
Het pad komt langs een poel.
Deze is aangelegd op een van
nature aanwezige lage plek. In de
jaren dertig lag hier al een poel die
later is gedempt. In de nieuwe poel
kunnen kikkers, padden en
salamanders zich voortplanten.
Ook reeën komen hier drinken.
Dat ziet u aan de sporen.

Hier en daar z i jn de slootkanten

verbreed en minder steil gemaakt.
Er is zo een geleidelijke overgang
ontstaan van een nat naar een droog
milieu. Dicht bij het slootwater
groeien vochtminnende planten

zoals kattestaart en moeras-vergeet-
me-nietje. Bovenaan het talud
bloeien boerenwormkruid en
margriet.

De wandeling is mede mogelijk
gemaakt door subsidie van het
WCL De Graafschap en Provincie
Gelderland. Boeren kunnen bij
het proefbedrijf De Marke een
brochure krijgen over de mogelijk-
heden van agrarisch natuurbeheer

op zandgrond.

De s tuurgroep wi lde weren door
welke factoren het proces van

plat telandsvernieuwing wordt
geremd. Twee studenten van de
I n t e r n a t i o n a l e Agrarische Hoge-
school Larenstein uit Velp hebben

het onderzoek uitgevoerd.
De onderzoekers concluderen dat
het proces van plattelandsvernieu-
wing inderdaad stagneert. Dat is
vooral het gevolg van wetten en
regels op het terrein van ru imte l i jke
ordening en stankhinder.

Terwijl de overheid aan de ene kant
stimuleert dat op het platteland
allerlei nieuwe economische activi-
teiten worden ontplooid, worden
plattelandsbewoners aan de andere
kant geconfronteerd met regels die
de uitvoering J^^hun plan ver-

hinderen. Son^Wuurt het erg lang
voordat de initiatiefnemer toestem-
ming krijgt, soms komt het initia-
tief helemaal niet van de grond.

;rrmmuIn veel besterrflWigsplannen is nog
geen rekening gehouden met de
komst van nieuwe activiteiten naar
het buitengebied. Vaak moet het
bestemmingsplan worden gewijzigd

Lozingenbesluit
in 2000 van kracht
Vanaf l januari 2000 krijgen veel
bedrijven te maken met het
Lozingenbesluit open teelt en vee-
houderij. Het gaat bijvoorbeeld
om veehouderij-, akkerbouw- en
vollegrondsgroentebedrijven.

I n dit nieuwe lozingenbesluit
worden maatregelen verplicht om

de uitstoot naar het oppervlakte-
water te verminderen. Een aantal
maatregelen is voor alle bedrijven
hetzelfde. Het gaat bijvoorbeeld om:

Werken aan het landschap

Het landschap staat in de belang-
stelling. Veel mensen willen

een concrete bijdrage leveren aan
het onderhoud van het landschap.
Voor degenen die aan de slag
willen maar eerst wat meer willen
weten, wordt een aantal cursussen
georganiseerd. De cursussen zijn
gericht op theorie én praktijk.

De theorie wordt 's avonds be-
handeld, de praktijk op zaterdag.

• Onderhoud landschapselementen ( I I , 18, 20 en 27 november)
• Aanleg en onderhoud erfbeplanting (20 en 27 april, 13 en 20 mei)
• Aanleg en onderhoud kikkerpoelen (3 en 13 november)
• Aanleg en onderhoud hoogstamboomgaard (14 december, 8 januari)
• Weidevogelbeheer (24 februari, 2 maart)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Jan Huidink van Landschapsbeheer Gelderland

(tel: 026 - 359 95 38) of
WiedHendrix van AOC-Oost

(tel: 0314-345 511).

• bij neerwaarts spuiten moeten
kantdoppen en driftarme doppen
worden gebruikt,

• de spuitboom mag niet hoger
dan vijftig centimeter boven het
gewas worden ingesteld,

• er mag niet worden gespoten bij
harde wind (meer dan vijf meter
per seconde).

Ook bij lozingen op het erf is
een aantal maatregelen verplicht.
Bijvoorbeeld:
• restanten van ontsmettingsbaden

en spuitvloeistof moeten worden
opgevangen en afgevoerd,

• schoonmaakwater uit bestrijdings-
middelenruimte en stal mag niet
worden geloosd,

• de erfverharding moet bezem-
schoon zijn.

Het Waterschap Rijn en IJssel
neemt binnenkort een beslissing
over de wijze waarop met de
nieuwe regeling wordt omgegaan.
In de volgende editie van deze
krant leest u hierover meer.

Meer informatie? Toon Egging,

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

om bijvoorbeeld toestemming te
kri jgen voor de ombouw van een

agrarisch bedrijfsgebouw tot ver-
Mijfsaccommodatie. De procedure
wordt beschouwt! als langdurig.

De onderzoekers adviseren de
provincie Gelderland om gemeen-
ten te stimuleren tot een snelle
vernieuwing van hun bestemmings-

plannen. Zij constateren overigens
dat de gemeenten in De Graafschap
welwillend z i jn .

De leefbaarheid in De Graafschap
zou verbeteren als lege agrarische
gebouwen een woonfunctie zouden
krijgen. Probleem is dat het woning-

contingent van de betreffende
gemeente in zo'n geval wordt
verkleind. Om die reden wordt
moeilijk gedaan over functiewijzi-
ging. De onderzoekers stellen voor
dat de gemeente in zo'n geval extra
woningen krijgt toegewezen.

De regels met betrekking tot stank
vormen een andere hinderpaal.
De bestaande regels kunnen ertoe
leiden dat door een nieuwe econo-
mische activiteit de ontwikkelings-
mogelijkheden van de agrarische
buren worden beperkt. De onder-
zoekers pleiten voor een aanpassing
van de wetgeving zodat nieuwe
activiteiten worden toegestaan en

tegelijkertijd de boeren in de om-
geving niet worden belemmerd.

Colofon
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Deze informatiekrant van WCL
De Graafschap wordt drie tot vier
keer per jaar gratis, huis-aan-huis
verspreid in het werkgebied van
het WCL.

Het projectbureau van WCL De
Graafschap maakt deel uit van
het Servicecentrum Plattelands-
ontwikkeling Achterhoek (S.P.A.).

Contactpersoon:
Paul Seesing
S.P.A.
Ambachtsweg 9,
7021 BT Zelhem.
tel. 0314-625000
fax. 0314-623521
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Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

®.

DE ZON DOETINCHEM B.V.

EEN VERSCHIL VAN DAG EN NACHT

Vlijtstraat 47-51 • 7005 BN Doetinctiem

Schoonmaakbedrijf De Zon zoekt

interieurverzorgers m/.
in Vorden en omgeving.

Heeft u interesse, neem dan contact op met Marjon Aalbers,
tel. (0314) 36 11 44 of stuur uw reactie naar:
Schoonmaakbedrijf De Zon
Vlijtstraat 47-51, 7005 BN Doetinchem

Volgende week:
Spaarfeest bij de Rabobank.

Gratis attenties voor spaarders,

Spaart u bij de Rabobank?
Kunt u meteen een leuk cadeautje

ophalen. Helemaal gratis!

Rabobank
Graafschap-West

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.

Leuk en afwisselend werk.
Goed te combineren met ander werk.
Lekker en zelfstandig de dingen kunnen regelen.

een landelijke organisatie voor afslanken-in-groepsverband,
zoekt voor uw regio enthousiaste

CURSUSLEIDSTERS
Wij werken met een zeer succesvol menuplan.
Voor meer informatie kunt u bellen (055) 355 66 48
Dream Line Europe, postbus 1319 7301 BN Apeldoorn

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

v.o.f.

c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j fs c n o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

Voor het einde van dit millennium hebben we nog

DRIE MAANDEN
OM U TE VERRASSEN

en dat gaan we ook doen!
ÜNOX ROOKWORST

mager 250 gram

3 halen —»~ 2 betalen KILO

van 19,50 voor 8,98

UNOX CUP-A-SOUP

2
betalen

537 3,58

van 1238 voor

NIEUWE 006ST:

3 KILO

BILDSTAR

van 2,99 voor

Dat is leuk!
Alle moeden en vaders krijgen van Albert Heijn Hengelo (Gld.) een gratis foto (for-

maat 18 x 27 cm) van hun baby geboren in 1999 op vertoon van de bonuskaart en

tegen inlevering van een negatief van hun keuze

ALBERT H EU N
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo oh
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Allerhand
in 't Saksenland

.

foto: H. Menkveld

Zoveel mensen, zoveel zinnen. Dat geldt voor iemands
huis, vrijetijdsbesteding, enz., enz. Ieder heeft zo zijn eigen
voorkeur op elk gebied. Vooral ook op het gebied van land-
schappen. De een vindt de beslotenheid van de bossen om
Vorden prachtig, de ander zweert bij een polderlandschap
met veel ruimte. Wie van dat laatste type houdt, hoeft niet
eens zo ver te gaan.

De driehoek, gevormd door de plaatsen Zevenaar, Emme-
rik en Nijmegen, aangeduidt als "De Gelderse Poort",
heeft alles van een natuurlijk landschap met mooie ver-
gezichten in zich. Veel water van oude Rijnstrangen, dij-
ken, heggen, wallen en moerasbossen. Temidden van dat,
voor velen, aantrekkelijke landschap ligt tussen de dorpen
Herwen en Aerdt, Huis Aerdt. Een huis dat door zijn bouw
doet denken aan een havezathe hoewel men hier in Vor-
den zo'n huis al gauw een kasteel noemt.

Dit huis is gebouwd in 1652 op de fundamenten van een
ander adelijk huis, Ter Cluse van het geslacht van Herwen,
waarvan men denkt dat het hier gestaan heeft. Het heeft
diverse eigenaren gehad zoals de bouwer, van Steenhuis,
van Hugenpoth, van Dordt tot Medler en de Kuyper. In
1961 kwam het in handen van de Stichting Vrienden der
Geldersche Kastelen. Thans doet het dienst als bezoekers-
centrum, genoemd naar de streek: "De Gelderse Poort". Jfc
Men kan er dagelijks terecht van 10 tot 16 uur voor alle ™
mogelijke inlichtingen betreffende het gebied. Ook heeft
men er fiets- en wandelroutes. Want per fiets ofte voet leer
je dit stukje Saksenland echt goed kennen.

H.G.Wullinknk9

Capuchon jeugdmode
Op 9 september jL heropende
Capuchon jeugdmode na een
ingrijpende verbouwing haar
deuren.

De vloeroppervlakte is verdubbeld
en het interieur is ingrijpend ver-
anderd. Vooral in de tienermaten
152 tot en met 188 is de collectie
sterk vergroot, hiervoor is ook een

aparte afdeling ingericht. Ook het
aantal paskamers is aangepast
zodat "filevorming" zoals in het
verleden niet meer hoeft voor te
komen.

De afgelopen weken hebben al uit-
gewezen dat de cliënten enthou-
siast zijn over de ruime winkel en
het grote assortiment.

M D A VORDEN
OKTOBER
Iedere dag:

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

13 Bridgeclub BZR Vorden Dorps-
centrum

13 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

16 Klein Axen, lezing Carien Riet-
berg

18 Bridgen in Dorpscentrum Vor-
den

20 HVG Wictimond, Zangen
Sketches

20 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

20 Welfare Handwerkmiddag
Wehme

20 HVG dorp dhr. Zeüstra over
handschriften

21 PCOB in de Wehme
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Vrouwenclub Medler
25 Bridgen in Dorpscentr. Vorden.
26 KBO, Gewone soosmiddag
26 Passage, familiewapens, door

de heer Van Hemert
27 HVG Wichmond, Ringsamen-

komst in Lochem
27 N B v Plattelandsvrouwen,

Borstkanker
27 Bridgeclub BZR Vorden, Dorps-

centrum
27 HVG Linde, Ringmiddag in Lo-

chem
27 HVG dorp, Ringmiddag in Lo-

chem
27 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink

Voet b

HAAKSBERGEN - VORDEN 0-2
Vorden heeft afgelopen zondag in
Haaksbergen een verdiende over-
winning behaald. Haaksbergen,
dat vorig seizoen nog als tweede
eindigde en een periode titel in de
wacht sleepte, had tegen Vorden
weinig in te brengen.
Reeds na 5 minuten spelen kwam
Vorden al op voorsprong. Een mis-
lukte uittrap van de keeper be-
landde in de voeten van Ronnie de
Beus en hij tekende 0-1 aan. De
achterhoede van Haaksbergen
voetbalde op een lijn en hanteerde
de buitenspelval. Het had daarbij
de hulp van de grensrechter nodig
om de aanvallen van Vorden te pa-
reren. Diverse goede mogelijkhe-
den deden zich voor om de score
voor de rust al een beter aanzien te
geven, maar Vorden had weinig
geluk in de afwerking,
m de 30e minuut was het Mare Su-
eters die op maat werd bediend.
Hij ging alleen op de keeper af,
doch de keeper had het geluk aan
zijn zijde.
Ronnie de Beus soleerde door de
achterhoede, schakelde de keeper
uit maar zijn pass bereikte de vrij-
staande Sueters net niet
De Vordense achterhoede heeft in
de eerste helft niet één kans weg-
gegeven. Middenvelder Smit bleef
voor de tweede helft in de kleed-
kamer achter, vanwege een bles-
sure en werd vervangen door
Hugo van Ditshuizen. Hugo van
Ditshuizen stuurde in de 55e mi-
nuut Visser richting doel en hij
scoorde beheerst de 0-2.
Haaksbergen probeerde meer
druk uit te oefenen door het mid-
denveld te versterken en werden
daardoor ook wat gevaarlijker.
Vorden had geluk toen een af-
standsschot bulten bereik van
Hoevers op de paal belandde. Aan
de andere kant waren de kansen
voor Vorden niet meer op een
hand te tellen. Eerst was het Ro-
nald de Beus die op een dieptepass
van Wentink op de paal knalde.
Ook Visser zag zijn lob via de vin-
gertoppen van de keeper rakelings
overgaan. Ook Sueters en Wentink
hadden weinig geluk in de afwer-
king.
Sandor Verkijk, die voor Ronnie de
Beus was ingevallen zag een dave-
rend schot op de vuisten van de
keeper terechtkomen en de re-
bound van Viosser verdween net
voor langs. Vorden had de wed-
strijd op slot gezet en speelde op
die wijze de 90 minuten vol.
Een verdiende overwinning. Ko-
mende zondag speelt Vorden
thuis tegen koploper Grol.

UITSLAGEN
Vorden Dl - Oeken Dl 4-3; Be
Quick D2 - Vorden D2 4-1; WHCZ
E2 - Vorden El 04; AZC E2 - Vorden
E2 2-12; Vorden E3 - Warnsv. Boys
E3 2-3; Vorden E4 - De Hoven M E2
23-0; Vorden F2 - Be Quick F2 4-1;
Dier. Boys Fl - Vorden Fl 3-5;
Almen F2 - Vorden F4 1-3; Gaz.
Nieuwl. F4 - Vorden F5 6-1.
Columbia A2 - Vorden Al 0-23;
Socü BI - Vorden BI 2-4; KI. Doch-
teren C2 - Vorden Cl 06.
Haaksbergen l - Vorden l 0-2;
SDOUC 2 - Vorden 2 1-1; Witkam-
pers 3 - Vorden 3 4-0; Erica 8 - Vor-
den 5 8-3; Vorden 6 - Erica 10 1-5.
PROGRAMMA 16-17 OKTOBER
WHCZ D3 - Vorden Dl; Vorden D2 -
Eefde Dl; Vorden El - Warnsv. Boys
El; Vorden E2 - WHCZ E4; Erica E3
- Vorden E3; Be Quick E4 - Vorden
E4; AZC F2 - Vorden F2; Brummen
F2 - Vorden F3; Vorden F4 - Warnsv.
Boys F7; Vorden F5 - Brummen F4.
Vorden Al - V en K Al; Vorden BI -
Almen BI; Vorden Cl - Erica C2.
Vorden l - Grol 1; Vorden 2 - Bon
Boys 2; Vorden 3 - Markelo 3; Vor-
den 5 - WHCZ 2; De Hoven 6 - Vor-
den 6.

SV RATTI - WARNSVELDSE
BOYS
Na twee wedstrijden te hebben ver-
loren, ging Ratti toch wat onzeker
de wedstrijd tegemoet
Het was Ratti dat snel de aanval

Te huur gewaagd
(leegstaande)

bedrijfsruimte
in Vorden of directe omgeving

Voor het geven van skate/skeelerlessen
bij slechte weersomstandigheden

fJTBCHBOTKCf Sport en Recreatie
Zutphenseweg 8, Vorden • Tel. (0575) 55 42 28

zocht, en binnen een minuut re-
sulteerde dit in een fraai doelpunt
van Oscar Overbeek. Ratti wist
daarna goed door te gaan. Na on-
geveer 10 minuten ging Arnoud
Willemsen op de zijlijn zijn tegen-
stander voorbij. Met een perfecte
voorzet bediende hij Antoine Pe-
ters perfect. De laatste scoorde be-
heerst.
Hierna pas kwam Warnsveldse
Boys iets meer in het spel voor.
Ratti liet zich terugzakken tot het
16 meter gebied. Een goede aanval
van Warnsveldse Boys bracht het
dan ook de 2-1.
Het was echter Ratti dat de draad
weer oppakte. Spits Youssif scoor-
de formidabel. Een hoekschop
maakte hij af met een schitteren-
de omhaal. De Rivaldo van Ratti
vierde dit op z'n eigen wijze. Later
kwam Ratti zelfs op 4-1 door op-
nieuw een afstandsschot van An-
toine Peters.
Ratti had nog enkele benauwde
momenten te doorstaan. Een dis-
cutabele penalty ging langszij. De
scheidsrechter had echter gecon-
stateerd dat er te vroeg zou zijn in-
gelopen. De nieuwe kans van
Warnsveldse Boys werd overigens
opnieuw gemist. Het was toch
WarnsveW^ Boys dat via een
eigen do^Lit op 4-2 kwam.
Na rust hield Ratti erg lang stand.
Helaas was het opnieuw een "over-
dreven" penalty, waardoor Warns-
veldse Boys weer in de wedstrijd
kon koma^In de laatste 10 minu-
ten kwan^varnsveldse Boys zelfs
nog voor met 4-5. Dit was uitein-
delijk de eindstand.
Na een goede eerste helft, dus een
zware domper voor Ratti. De jonge
jongens van Antoon Peters hadden
meer verdiend. Het zal er helaas
niet in.

PROGRAMMA
Zaterdag 16-10-'99: Harfsen 3 -
Ratti 5; WHCZ B3 • Ratti BI; Ratti
Cl - Pax C3.
Zondag 17-10-'99: Sociï l - Ratti 1;
Ratti 2 - Zutphen 3; Baakse Boys 4 -
Ratti 3; Ratti 4 - Zutphania 4; Ratti
l - Rekken l (dames).

SOCIÏ
UITSLAGEN
SHE - Sociï 1-1; Grol 7 - Sociï 2 3-2;
Baakse Boys 2 - Sociï 3 04; Socü 4 -
SHE 4 5-2; Socü 5 - Hoven 6 5-3.
Jeugd: Sociï B - Vorden B 2-4; Sint
Joris E - Sociï E 0-12; Wolversveen F
- Sociï F1-7; Socü D - ? 3-8.

PROGRAMMA
Jeugd: SVBV B - Socü B.
Socü - Ratti; Socü 2 - Ruurlo 3; Socü
3 - Erica '76 6; Brummen 6 - Socü 5.

Verkoop
Unicefartikalen
Vanaf maandag 11 oktober start de
verkoop van Unicefartikelen, zoals
kerstkaarten, kaarsen, CD-wens-
kaarten, agenda's, kalenders, cor-
respondentiemappen enz. De op-
brengst hiervan gaat naar prom-
jekten, die met kinderen in nood
in de hele wereld te maken heb-
ben. Kinderen, die door oorlog,
honger, ziekte, gebrek aan voorzie
ningen (zoals schoon water, onder-
wijs, gezondheidszorg) heel veel te
kort komen.
Mevr. A. van Burk, Beatrixlaan 14,
tel. 551732, verkoopt bovenge-
noemde artikelen bij haar aan

huis, waar een aardige collectie te
zien is.
Belangstellenden kunnen langsko-
men, opbellen of (bij afwezigheid)
een bestelling in de bus doen. Men
is van harte welkom.

Bi l j n r t c n

BILJARTLES
U bent 55 jaar of ouder en u zoekt
een leuke ontspannen bezigheid?
Bij Café Uenk aan de Nieuwstad 13
kunt u les krijgen tegen een kleine
vergoeding op tijden dat het café
gesloten is voor andere bezoekers.

B r i d <> C

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
UITSLAGEN VAN WOENSDAG
6 OKTOBER 1999
Groep A: 1. mv. v. Burk - Hendriks
6252%; 2. dms. v. Asselt - Vruggink
58.33%; 3. hr. den Eisen - hr. His-
sink 55.42%.
Groep B: 1. mv. - hr. de Bruin
61.46%; 2. mv. de Vries - mv. Lende-
ring 55.63%; 3. hr. de Bie - hr.
Harmsen 52.08%.

BRIDGE CLUB VORDEN
UITSLAGEN VAN MAANDAG
4 OKTOBER
Groep A: 1. dames van Burk /
Hendriks 65,0%; 2. dames v.d. List /
van Asselt 63,8%; 3. echtpaar
Wullink 58,8%.
Groep B: 1. echtpaar Vruggink
74,6%; 2. dames Ambtman / Tha-
len 63,8%; 3. dames Vreeman /
Steenbeek 58,3%.

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVBIS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



Opening schaatsseizoen bij

fne-wheel
op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag
16 oktober a.s. in Vorden

Speciale aanbiedingen:
• Waardebon van f 25,-

bij aanschaf van nieuwe schaatsen en/of
schoenen ter waarde van minimaal
f250,-

• Gratis testen van de free-skate,
de in eigen beheer ontwikkelde
'langlaufschaats' op ijsbaan Deventer

• Gezamenlijke onderhoudsbeurt
voor schaatsen en skcclers/in line skates
voor slechts f 29,50

• Tot 30% korting
op skates/skeelers model 1999

• Verkoop van in-line skates en
skeelers uit de verhuur

Deze aanbiedingen zijn geldig
tot 15 november a.s.

Zaterdag
16 oktober van
13.00 tot 16.00
uurbijlndoor
Sport Vorden

schaatsruilbeurs, demon-
stratie schaatsen slijpen,
presentatie nieuwste
modellen (klap)schaat-
sen, schaats- en langlauf-
kleding, laiiglaufski's en
schoenen, informatie
over schaats-en lang-
laufreizen, sportvoeding

Om 14.00 uur bij de
presentatie van mara
thonploeg Ecotrans/

free-whecl
gratis entree

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon
SpoijL
(0575™

en Recreatie
42 28 • Fax 55 42 53

internet: wwAv.free-wheel.com

ROMIVON

Radio en TV
Sateliet-systemen

Koelen, Wassen, Drogen

Onderhoud, reparatie en
verkoop

Rijnweg 24, 7255 NW Hengelo (Gld.) • Tel./fax (0575) 467437
Ma. t/m vr. geopend van 17.00 tot 19.30 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

Arbeidsongeschikt?
Chronisch ziek?
Gehandicapt?

De almaar ingewikkelder wet- en
regelgeving kunt u het beste

SAMEN aanpakken.
Bel of schrijf ANGO.

BijANGOtel
je voor drie!

Postbus 850. 3800 AW Amersfoort
Telefoon (033) 465 43 43

HISSINKLOONBEDRIJF! • •%^%*ll^r% V.O.F.
Slotsteeg 9, 7255 LH Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 14 39 / Fax (0575) 46 47 66

Voor het zaaien van uw

• Graszaden

• Winter- en
zomergranen

. Spitten
met een Farmax spftmachine
in combinatie met
zaaimachine

De methode voor kwaliteit
en opbrengst

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax(0575) 551086

3995

BRAM'S PARIS
J E A N S
alle maten, diverse lengte's

mode
z u t p h a n——

Ziekenhuis ri. De Stoven /
rotonde rechts / 2e str. links

Restaurant

De ' Tuinkamer

Om u kennis te laten maken met ons sfeervolle serre-restaurant
organiseren wij op zondag 31 oktober een uitgebreid gastronomisch

WILDBUFFET
(voor-, hoofd- en nagerechten)

Vanaf 16.00 uur bent u welkom voor een drankje bij de open haard.
Om 17.00 uur zal het buffet worden geopend.

Prijs buffet: Hfl 49,50 per persoon. Alleen op reservering.

Hotel-boerderij De Herberg
Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo, Tel. 0573-452147

SNIKKERS

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

Wilt u een echt jaren '60 sfeer-
tje op uw bruiloft of bedrijfs-
feest, neem dan muziek uit de
sixties met de band:

Q-SELECT

VEEVOEDER- EN
KUNSTMESTHANDEL

Hazcnhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

LANGWERDEN VEEVOEDERS Is een actieve onderne-
ming die veevoeders en meststoffen verkoopt, en on-
der het merk LAVOR hondenvoer op de markt brengt.
Voor de verkoop en bezorging van LAVOR hondenvoer
vragen wij een gemotiveerde, zelfstandige

WEDERVERKOPER (m/v)
die bereid en in staat is In eigen regio zelfstandig de be-
langen van onze huidige en toekomstige klanten te be-
hartigen. Gezien de samenstelling van ons team, gaat
onze voorkeur uit naar een vrouw.

Wij vragen:

Wij bieden:

Affiniteit met dieren
Pioniersgeest
Commerciële instelling

Beschermd rayon
Verkoop-/produktondersteuning
Beloning op provisiebasis
Bestel/bezorgauto

Heeft u belangstelling, richt dan uw sollicitatie aan ons
bedrijf, of neem telefonisch contact met ons op.

Na een mooie warme zomer,
komen de kille, koudere maanden weer in aantocht.
Dat betekent; dat ons Pannenkoekenhuis, na de herfstvakantie op maan-
dag en dinsdag (van 25 oktober t/m maart 2000) haar deuren weer sluit.

'Speciaal kinderherfstmenu'

CHOCOMEL OF FRISTI
KLEINE APPEL- OF
ROZIJNENPANNENKOEK
EN PIPO-IJSJE
* Alleen tijdens de herfstvakantie

Lid: Gilde van Gektefse Pannenkoekenhuizen

Hengeloseweg 14 • Vorden gelegen aan de N 316 Zutphen/Doetinchem • Telefoon (0575) 55 41 95
Gehele jaar geopend van 11.00 tot 20.00 uur (wintermaanden: maandag en dinsdag gesloten)



Volleybal

STERKE OUVERTURE DASH
HEREN l
Het nieuwe eerste herenteam van
Dash heeft een zeer sterke sei-
zoenstart gemaakt. Dit team dat
vorig seizoen als 2e team slechts
één set verloor in de tweede klasse,
en dus ongeslagen kampioen
werd, moest afgelopen week twee-
maal aantreden in de eerste klas-
se.
In de openingswedstrijd tegen
Orion 3 kenden de Vordenaren
een slechte start. Binnen 10 minu-
ten namen de gasten uit Doetin-
chem een 1-9 voorsprong. Na een
stevige toespraak van de nieuwe
trainer/coach Johan Boerman ging
het lopen aan Vordense zijde. Op
11-11 kwam Dash langszij en druk-
te vervolgens door naar een 15-12
set-overwinning. Hierna was de
weerstand van de Doetinchem-
mers gebroken en kon Dash de

tweede set vol overtuiging winnen
met 15-9. Toch wist Orion de derde
set Dash weer onder druk te zetten
en een 4-1 achterstand om te zet-
ten in een 4-7 voorsprong. Een
time-out en twee wissels waren
nodig om het snelle, gevarieerde
spelletje weer te hervatten. De
derde set zou een langdurig ge-
vecht worden met veel opslagwis-
selingen. Op 14-9 kreeg Dash het
eerste matchpoint maar wist deze
niet te benutten. Het ervaren
Orion wist in totaal 5 matchpoints
ongedaan te maken voordat Dash
de zesde benutte en de set met een
15-12 stand won. Een goede wed-
strijd waarin dit enthousiaste
team haar ongeslagen status wist
te behouden.
Afgelopen zaterdag kwam Torna-
do uit Laren in Vorden op bezoek.
Dit bleek een taaie tegenstander
die zich voor elk punt helemaal
leegknokte. Het zou een 2 uur du-
rende strijd worden tussen het
technisch begaafde Dash en het
hardwerkende Tornado.

De eerste set leek een walk-over te
worden toen Dash al vlot een 11-5
voorsprong nam met swingend
volleybal. Vanaf dat moment
begon het aan Larense zijde te
lopen en wisten zij het Vordense
spel te ontregelen. Niets lukte
meer bij Dash en Tornado wist
zelfs de set met 13-15 te winnen.
Een flinke tegenvaller.
Vanaf de tweede set zou het een
echte wedstrijd worden waar alles
inzat. Spanning, emotie, spectacu-
lair volleybal afgewisseld met rare
fouten en ook nog een vervelende
enkelblessure aan Larense kant.
De hele set ging het gelijk op. Tor-
nado kreeg het eerste setpunt,
maar vanaf dat moment was het
Dash dat de belangrijke punten
scoorde en de set met 16-14 wist te
winnen.
Hierna wisten de Vordenaren de
bezoekers gedurende de hele
derde set onder grote druk te zet-
ten en met goed volleybal met 15-
9 een 2-1 voorsprong te nemen.
Ook in de vierde set was dit aan-

vankelijk het geval. Al snel stond
er een 7-1 voorsprong op het score-
bord. Tornado wenste zich echter
nog niet gewonnen te geven en
zette nog eenmaal alles op alles.
Hierdoor begon Dash toch nog
even te knoeien en de Larense gas-
ten kwamen op 13-13 langszij en
kregen zelfs een setpunt op 13-14.
Juist op dit moment toonde Dash
aan dat het niet alleen technisch
begaafd is, maar dat het ook men-
taal gegroeid is. Met enkele rake
klappen maakten de Vordenaren
met een 16-14 stand een eind aan
de wedstrijd. Een zwaarbevochten
3-1 overwinning waardoor Dash
met 6 punten uit 2 wedstrijden
zeer tevreden op de seizoenstart
terug kan kijken.
Aanstaande zaterdag gaat Dash
naar Beltrum om daar te spelen
tegen het sterke Vios dat gerekend
mag worden tot één van de kam-
pioenskandidaten.

WEDSTRIJDEN 16 OKT.
Uitwedstrijden: Vios Beltrum l -

Dash l heren; Nefit / Orion 3 -
Dash l dames; DVO 2 - Dash 3
dames; DVO 4 - Dash 4 dames; DVO
3 - Dash 3 heren; DVO 2 - Dash l
meisjes B jeugd; Skopein/Wiv l -
Dash l mix C jeugd.
Thuiswedstrijden: Dash l - Gorssel
l meisjes A jeugd; Dash 6 - WSV 4
dames; Dash 5 - DVO 6 dames;
Dash 2 - Volga l heren; Dash 4 -
WSV 3 heren.

UITSLAGEN 9 OKT.
Tornado 2 - Dash 6 dames 3-0;
Overa l - Dash l meisjes A jeugd 3-
0; Tornado 3 - Dash 5 dames 3-1;
Tornado 3 - Dash 4 heren 1-3; Set
Up 65 2 - Dash l dames 3-0; Vol-
Iverijs l - Dash 2 heren 3-0; Dash 4
- Tornado l dames 0-3; Dash l -
Mevo l meisjes B jeugd 1-3; Dash 2
- Longa 4 dames 3-2; Dash 3 - W /
Gemini l dames 1-3; Dash l - Tor-
nado l heren 3-1; Dash 3 - Longa 5
heren 1-3; Dash l - Vios l mix C
jeugd 3-0.
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PKV
jongdierendag
Uitslag jongdierendag gehouden
op 18 september 1999 bij fam.
Sloëtjes aan de Schuttestraat.

Hoenders
Mooiste grote hoen: Lakenvelder
van E.H. Ruesink. Mooiste grote
hoen op l na: Australorps van HJ.
Rietman. Mooiste dwerghoen: Or-
pington van B.J. v. Dijke; Mooiste
dwerghoen op l na: Wyandotte
van H.J.W. Siemes.
Sierduiven
Mooiste sierduif: Arab. trommel-
duifvan W. Rietman. Mooiste sier-
duif op l na: Arab. Trommelduif
van W. Rietman.
Cavia's
Mooiste cavia: Comb. 't Wolletje.

Konijnen
Mooiste grote rassen: Franse Hang-
oor van J.F.H. Dekkers. Mooiste
grote rassen op l na: Franse Hang-
oor van R. Bruinsma. Mooiste mid-
den rassen: Angora van Comb. 't
Wolletje. Midden midden rassen
op l na: Witte Nieuw Zeelander
van H. Verstege. Mooiste kleine
rassen: Hollander van K. Hiet-
brink. Mooiste kleine rassen op l
na: Tan van L Jansen. Mooiste
dwergrassen op l na: Ned. Hang-
oordwerg van J. Grobben. Mooiste
dier van de jeugd: Hollander van
Saskia Looman. Totaal winnaar ko-
nijnen: Franse Hangoor van J J.H.
Dekkers.

VERDERE UITSLAGEN
Grote hoenders: Twents ham*. DJ.
Lijftogt 2xG, 2xZG; LakelRder:

E.H. Ruesink 2xG, IxZG, 2xF; Wy-
andotte: HJ. Rietman 2xG, IxZG;
Australorps: HJ. Rietman 2xG,
IxZG, IxF; Barnevelder: HJ. Riet-
man 3xG, 2xZG.
Dwerghoenders: Verwerk: HJ.
Rietman 2xG; Orpington: B.J. v.
Dijke IxG, 5xZG, 2xF; Wyandotte:
M. Klein Bramel 5xG; H. Berenpas
2xG, 5xZG; H.J.W. Siemes IxG,
IxZG, IxF.
Sierduiven: Oud Duitse meeuw:
J.HA Pijpers 4xG, 2xZG; Pauw-
staart: M.D. Zevenhoeken 2xG,
4xZG; Oud Holl. kaputijn: HJ. Riet-
man 3xG; Arab. trommelduif. W.
Rietman 3xG, 4xZG, 3xF; Temesch-
bur. Schee.: J.HA Pijpers 2xZG.
Cavia's: comb. 't Wolletje 3xG,
IxZG.
Konijnen: Vlaamse reus: HJ. Riet-
man 2xG, IxZG; Gr. Lotharingen
JJ. Roording IxG, 4xZG; mevr.

Borgman IxG, 3xZG, IxF; H. Ver-
stege IxG; B.J. Looman IxZG; Fran-
se Hangoor: J.F.H. Dekkers 2xZG,
2xF; R. Bruinsma IxG, 6xZG, IxF;
D. Kuiper 2xG, 3xZG; Nieuw Zee-
lander wit: H. Verstege IxG, 2xZG,
2xF; HJ. Rietman 2xG, 3xZG; Cali-
fornian: H. Verstege 2xZG; Wener:
HJ. Rietman 2xG, IxZG; Nieuw
Zeelander rood: EJ. Kamperman
IxG, 2xZG; G. Lenselink IxG,
3xZG, IxF; H. Gosselink IxG, 3xZG,
2xF; H. Rietman IxG, 3xZG; HJ.
Rietman IxZG; Alaska: H. Pardijs
4xG, IxZG; Angora: comb. 't Wol-
letje IxG, 2xZG, 2xF; Tan: L Jansen
3xZG, IxF; Hollander: B.J. Looman
2xZG, 2xF; K. Hietbrink 4xZG, IxF;
AJ. Everink IxG, 5xZG; H. Regelink
IxG, IxZG; TH. Janssen 4xZG, 3xF;
HJ. Rietman IxG, 2xZG; Saskia
Looma^jcZG, IxF; S.G. 't Beeck-
land IxfT IxZG; T. Zevenhoeken

IxG, 3xZG, IxF; Klein Zilver: TH.
Janssen IxZG; HJ. Rietman 3xG;
Ned. Hangoordwerg: J.F.H. Dekkers
5xG, 3xZG; DJ. Grobben IxG,
3xZG; J. Martens IxG, 5xZG; Pool
Rood-oog: GJ. Bierhof IxG; Kleur-
dwerg: GJ. Bierhof 2xZG; Wiebe
Franssen 2xG.

UITSLAG PRIJSVRAAG COUN-
TRY LIVING FAIR 1999
Waar wij op uitnodiging van LTO
aanwezig waren (aantal eieren:
139 stuks).
Ie prijs: P.J. Bloemendaal te Vor-
den; 2e prijs: J. Sleurink te Henge-
lo (O.); 3e prijs: LM. Thijssen-Smits
te Deventer; 4e prijs: H. van Laar-
hoven te Almelo; 5e prijs: J. van 't
HofVerhage te H.I. Ambacht.
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Waarom zo'n haast?
Stap eerst eens bij ons binnen. Wij tonen u graag de nieuwste collectie trouwkaarten

AGENTSCHAPPEN:

U mag de monsterboeken mee naar huis
nemen, dan kunt u rustig uitzoeken

Bij uw bestelling ontvangt u een leuk presentje

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo Gld. - tel. 462062

FILIALEN:

WEVODWJK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0675 51Z3O6 - FAX 545492
NIEUWSTAD 21 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

STUDIO CONTACT
Da heer en mevr. Mol adviseren u gaarne.

BARCHEMSEWEG 7 v/h kapsalon de Vries
Tel. (0573) 45 12 86

WEEVERS DRUK
ZtLMEM - HALSEWEQ 3= 7021 CX TEUFOOH/FAX 0114 «2tOU

DRUKWERK VOOR HANDEL EN INDUSTRIE

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 557378 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 557370

THEREADSHCT
Dreiumme 55, Warnsveld
Telefoon (0575) 52 75 79

Mevr. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
BEGONIASTRAAT 3 - 7221 AL STEENDEREN

TELEFOON 45 23 98



Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
TeL (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

,Je Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 4

A.s. woensdagavond
13 oktober v.a. 19.00 uur

Café de Herberg en
het Pantoffeltje

GESLOTEN

Najaarsshow
16 en 17 oktober

10.00-17.00 uur

BOS- EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg 1 • Barchem • Telefoon (0573) 25 80 94

Eigen Woning??? Nieuwbouwplannen ???

Maar wat zijn de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel
voor mijn hypotheek ??

Om u in een zo vroeg mogelijk stadium over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel te
informeren organiseren wij een informatiebijeenkomst waarin de gevolgen voor hypotheken van
dit nieuwe stelsel nader toegelicht zullen worden.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op:

Donderdag 21 oktober 1999
Zaal De Engel, Dr. A. Ariënstraat l te Steenderen
Aanvang 20.00 uur

Ook zal er deze avond aandacht zijn voor het financieringsaanbod voor de uit te geven
bouwkavels in bouwplan "het Paradijs" te Steenderen en "de Oosterwijkse Vloed" te Hengelo

Als u deze informatie avond wilt bezoeken, neem dan contact op met een van onze adviseurs:
Steenderen, Mark Useldijk telefoon (0575) 55 81 04
Hengelo, Johan Visschers telefoon (0575)55 82 38
Vorden, Michel van der Heijde telefoon (0575) 55 82 68

Rabobank
Graafschap-West

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voqjjpet gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Zijn opties een optie? (2)

De vorige maand zijn een aantal
basisbegrippen met betrekking tot
opties aan de orde gekomen. In
deze aflevering gaan we wat die
per in op de prijsvorming bij op-
ties.
De optieprijs, ook wel premie ge
noemd, is de koers van een optie.
Deze komt tot stand door vraag en
aanbod op de AEX-Optiebeurs. De
optieprijs die daar tot stand komt
is te splitsen in twee elementen,
de intrinsieke waarde en de tijds-
en verwachtingswaarde.

Intrinsieke waarde
Een optie heeft intrinsieke waarde
als de koper geld kan verdienen
aan de uitoefening van de optie.
Stel, u heeft een call optie Ahold
ƒ27,50. Op een gegeven moment
stijgt de koers van het aandeel
naar ƒ 30,-. U als koper van de op-
tie kunt door de optie uit te oefe

BEURSPRAAT
'(Advertorial)

nen, de aandelen kopen voor
ƒ27,50 terwijl ze op de beurs ƒ30,-
kosten. De intrinsieke waarde van
de optie is in dit geval ƒ2,50, het
verschil tussen de uitoefenprijs en
de beurskoers. Bij een put optie is
het net andersom. Wanneer u een
put optie Ahold bezit met als uit-
oefenprijs ƒ27,50, heeft u het recht
100 aandelen Ahold te verkopen
voor ƒ27,50. Bij een beurskoers van
ƒ30,- is de optie waardeloos, im-
mers op de beurs ontvangt u meer
voor de aandelen dan wanneer u
ze verkoopt middels het uitoefe
nen van de optie. In dit geval heeft
de optie geen intrinsieke waarde.

Tijds- en verwachtingswaarde
De premie van de optie bedraagt
vrijwel altijd meer dan de intrin-
sieke waarde. Het verschil tussen
de te betalen premie en de intrin-
sieke waarde van een optie wordt
tijds- en verwachtingswaarde ge
noemd. Stel u koopt wederom een
call optie Ahold met als uitoefen-
prijs ƒ27,50. De koers van het aan-
deel staat nu op ƒ25,-. Intrinsiek is
de optie niets waard, toch zult u
een premie moeten betalen. Een
belegger zal een optie natuurlijk
nooit kopen als hij niet verwacht

dat er winst mee te behalen valt,
in dit geval verwacht de belegger
dat het aandeel boven ƒ30,- uit-
stijgt Voor de kans dat dat ge
beurt, moet hij de tijds- en ver-
wachtingswaarde betalen. De an-
dere partij, de put schrijver ver-
wacht dat de koers onder de
ƒ30,00 zal blijven. De ontvangen
premie is dan zijn winst.

Opties kunnen 'in-themoney', 'at-
themoney' of 'out-of-themoney'
zijn. Een call (putoptie met een
uitoefenprijs die lager (hoger) is
dan de koers van de onderliggen-
de waarde wordt in-themoney ge
noemd. Deze optie heeft een in-
trinsieke waarde én tijds- en ver-
wachtingswaarde.
Indien de koers van de onderlig-
gende waarde nagenoeg gelijk is
aan de uitoefenprijs van de optie
spreken we over een at-themoney
optie.
Tenslotte kan de uitoefenprijs van
een call (put) optie hoger (lager)
zijn dan de koers van de onderlig-
gende waarde. In dit geval spreken
we van een out-of-themoney op-
tie. Deze optie heeft geen intrin-
sieke waarde, alleen tijds- en ver-
wachtingswaarde.

De te betalen tijds- en verwach-
tingswaarde is van vier elementen
afhankelijk:

* Uitoefenprijs en koers van de on-
derliggende waarde: Een optie
die ver out-of-themoney is bevat
weinig tijds- en verwachtings-
waarde, de kans dat een derge
lijke optie intrinsieke waarde
krijgt is klein. Bij een at-themo-
ney optie is de tijds- en verwach-
tingswaarde het hoogst omdat
de kans groot is dat de optie snel
intrinsieke waarde krijgt. De
premie van een in-themoney
optie bestaat grotendeels uit in-
trinsieke waarde.

* Resterende looptijd: Hoe langer
de looptijd, hoe groter de kans
dat de optie intrinsieke waarde
krijgt of dat deze toeneemt, hoe
hoger de tijds- en verwachtings-
waarde.

* Beweeglijkheid (ofwel volatili-
teit) van de onderliggende waar-
de: Hoe beweeglijker een aan-
deel, hoe groter de kans dat de
koersontwikkeling in het voor-
deel van de belegger uitvalt Bij
een hogere volatiliteit hoort dan
ook een hogere tijds- en ver-
wachtingswaarde.

• Dividend: Indien een bedrijf divi-
dend uitkeert, zal de koers van
het aandeel dalen met de waar-
de van dit dividend. Deze voor-
spelbare verandering zal wor-
den verwerkt in de premie van
de optie.

* Rentestand: De optiehandelaar
op de beurs zal zijn ingenomen
posities willen afdekken. Voor
de hierbij gemaakte financie
ringskosten wenst hij een ver-
goeding te ontvangen.

Zoals u wellicht gemerkt heeft is
beleggen in opties een complexe
aangelegenheid met z'n eigen *be
glippen en mogelijkheden. Om
toch een duidelijk beeld te krijgen
zullen we de volgende maand aan
de hand van een aantal voorbeel-
den nader ingaan op de mogelijk-
heden met opties.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 55 82 42
Kirsten Nijweide,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.



GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
LEGNER 30%

VIEUX
LTR VAN 1895

VOOR 1695
+ 10 ROCKS

LEGNER 30%
LICHTE BORREL

LTR VAN 1895^.
VOOR 1695
+10 ROCKS

BOLS
JONGE JENEVER

LTR VAN 2595
VOOR 2195

+ 10 ROCKS

JOUSTRA
KRUIDENBITTER
70 CL VAN 1995

VOOR 1695
+ 10 ROCKS

JONGE
BOLS

FourRoses

FOUR ROSES
WHISKEY

70 CL VAN 3295(

VOOR 2750
+ 10 ROCKS

WILLIAM LAWSOP
| WHISKY

70 CL VAN 2895
VOOR 2395

+ 10 ROCKS

Slijterij en wijnhandel [SUPER DE BOER
Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

\ \YSON

Aanbiedingen geldig tot en met 23 oktober 1999

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS

30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

LI M M O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tay0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

vorden

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

In de dienst verzorging/huishouding in de Wehme zijn een aantal vacatures ontstaan op
oproepbasis. Het gaat om de volgende functies:

Bejaardenverzorgenden en/of
ziekenverzorgenden (m/v)
Huishoudelijke hulpen (m/v)
Activiteitenbegeleiders (m/v)

Arbeidsovereenkomst
Arbeidstijd
Ingangsdatum
Salaris

O-urencontract
Oproepbasis
Zo spoedig mogelijk
Volgens CAO-verzorgingshuizen

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 22 oktober aanstaande richten aan:

Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
t.a.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur bellen (0575-557305/06) en vragen
naar de heer R.J.W.A. Meijer (locatiemanager)

VLAAI VAN DE WEEK: BOSVRUCHTEN

f 10,00

VICTORIABROOD f 5,00
Brood waar wat extra's inzit o.a. appel,

hazelnoten en rozijnen

* * * * *

* * * * *

Gevuld speculaas roomboter, amandel
f 2,25 per 100 gram

* * * * *

VOOR DE VROEGE VOGELS:
zaterdag lussen 7 en 8 uur

HARDE BROODJES f 0,25

x&.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



Ook in uw regio kent
de Bos Makelaardij
prima de weg!
De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij.de
aan- of verkoop fa uw woning. Zo verrichten wij ta|aïies en kunnen
ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adiseren wij vaak
bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag Hij het vinden van
een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw
financiële situatie!

Ons werkgebied strekt

zich uit van Zutphen tot

en met Arnhem, Apeldoorn

en Deventer en tot ver in

de Achterhoek. Wanneer

u in deze regio een woning

wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs

of bel. We zijn ervoor!

Vbor dit alles hebben we uiteraard de
nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhan-
kelijke relatie met talloze geld-
verstrekkers.
Kortom, ook de financiële afwikkeling
is bij de Bos Makelaardij og in
vertrouwde en deskundige handen.

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.

MaiïijnNieuwenhuisteKeyenborg
Teleftöfr privé: (ÖS75) 465093

BennoKJein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: {0545^ 42 50

makelaardij o g

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen

Postbus 4012. 7200 BA Zutphen

Telefoon (0575) 51 66 35

Telefax (0575)546614

De andere makelaar voor uw regio!

ggg [yj ^
Hypotheek

adviseur NVM

lTHEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

6 van de 10
mensen met

diabetes
overlijden aan
hart- en vaat-

ziekten

Badhuis
Baak

badkamers & tegels
Dambroek20
7223DVBaak

tel. 0575-441017
fax 0575-441034

BAD A BODY DEALER
Openingstijden: di. t/m do. 09.00-18.00 uur

vr. 09.00-20.00 uur; za. 09.00-16.00 uur

Dit is een van de mogelijke

gevolgen van diabetes

(suikerziekte). Oogproblemen

en minder goed werkende

nieren zijn andere com-

plicaties. Onderzoek moet

een oplossing brengen voor

diabetes en bijkomende

complicaties. Geef dit

onderzoek dat extra zetje in

de rug.

Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort.

Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR
DIABETES

GIRO 5766

VAKANTIE IS
NIET VANZELF-

SPREKEND
Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapten is op
vakantie gaan niet iets vanzelfsprekend!
Al 50 |aar zet de Zonnebloem zich in voor
zieken en gehandicapten Dit jaar gaan

6150 mensen op vakantie met de Zon-
nebloem Dankzij de hulp van 6400 vrij-
willigers Ook ü Kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakan-
ties'. Giro 145, Breda.

OOK IK HELP MEE'

Giro 145

de Zonnebloem*
Postbus

/Bf";

Postbus 2100 4800 CC Breda fel [076)55*6362

Vervang uw oude
^^

écht koud
wordt

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

HULCOGASSERVICE

verkoop & verhuur van installaties,

onderhouds contracten voor bedrijf en

particulier, aangesloten bij EGF verhuur-

organisatie. Erkend waarborginstallateur.

CENTRALE VERWARMING - LUCHTBEHANDELING - SANITAIR - LOODGIETERSWERK - ELECTRO

Tel.: 0575.461249

o.a. dealer van

• Tulikivi

• Jetul

• DRU

• Faber

• Barbas

• Gijsen schouwen

14 + 15 + 16 oktober
Ook voor

• Schoorsteenkanalen

• Schoorsteenkappen

n n

adres

Haarden- en kachelspecialist

BARENDSGN
ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN • TELEFOON (0575) 55 21 59 / 55 12 61



Veel informatie over en 150 foto's
van het dorp Vorden zoals het is op
de grens van twee eeuwen.

het mooiste boek dat u aan
een Vordenaar kunt geven!

Denk niet, beste lezer, dat dit betekent dat u rustig tot eind 1999 kunt
wachten om 'Vorden '99' te bestellen bij de bibliotheek, bij Boekhandel
Bruna of de VVV. Het is wel zeker dat het boek dan uitverkocht is. Er zijn
nog zo'n 400 ex. beschikbaar voor de vrije verkoop (de overige ex. zijn
intussen verkocht of gereserveerd bij voorintekening). De verkoop loopt
als een trein en wie een geschenk zoekt dat veel Vordenaren straks
bovenaan hun verlanglijstje zullen zetten, moet het boek nu kopen.
De prijs van 'Vorden '99' is f 29.50. En dat voor een boek van 124 royale
pagina's, met veel boeiende informatie over het leven in ons dorp zoals
het nu is. Een boek met 150 recente foto's van Vorden in kleur en
zwart/wit en tekeningen van 'het liefste plekje in Vorden1 van een aantal
kinderen. Een boek met veel interessante informatie over tradities in
1999, wonen en werken, het bedrijfsleven, onderwijs en kerkelijk leven,
de sport, het verkeer, het landschap, het toerisme en de cultuur. Echt
een boek over uw en ons dorp op de drempel van een nieuwe eeuw.

Let's do
the Bagel!

Bugel Gerookte Zalm
iNxusnjclRn en üi«,i Aimlm

Bagel Club
lUji-l opmvijcloi ixi Iwmniluinlen

i plukjes
«i, jAAp», iivc«:,Kk> ittl l

Bapels smaken ook heerlijk mei
boter, jam, honing of verse roomkaas.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

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

Contact-
jes?

Het
cement
tussen

vraag en
aanbod!

O BOS ROZEN 20 «tuks 9,95

0 WINTERVIOLEN per „n. t** 7,95

O 2 BOSSEN CHRYSANTEN 5,90
«2
03

BOSSEN BLOEMEN 9,95
KAAPSE VIOLEN 4,95

DE VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Kim Wolbrink wint prijsvraag
tijdens W-uitzending Rabo Top 40

Fairload Nguyen overhandigt de cheque en bloemen aan Kim Wolbrink.

Iedere vrijdagavond wordt op
NetS de Rabo Top 40 uitgezon-
den. Tijdens deze uitzending
wordt de actuele hitlijst door-
genomen en worden videoclips
getoond van de grootste stij-
gers en kanshebbers.

Op zaterdagmiddag wordt de uit-
zending nog een keer herhaald. De
Rabobank is al jaren "eigenaar"
van de Top 40 om zo ook haar be-
trokkenheid met de jongeren te
tonen. De gedrukte versie van de
Top 40 kan iedere week gratis wor-
den afgehaald bij ieder kantoor
van de Rabobank. De Top 40 wordt
wekelijks opgenomen op een mid-
delbare school of andere plaats

waar veel jongeren samenkomen.
Ook vinden er gesprekken met
jongeren plaats over uiteenlopen-
de onderwerpen, en is er een prijs-
vraag.

Onlangs werd Kim Wolbrink uit
Steenderen winnaar van deze
prijsvraag. Zij won een horloge,
een CD en een strandpakket.
Op kantoor Steenderen van de Ra-
bobank Graafschap-West werd
Kim nog eens extra in het zonne-
tje gezet, zij ontving een cheque
van f 100,- en een bos bloemen uit
handen van Fairload Nguyen,
coördinator Jeugd en Jongeren-
markt van het kantoor in Steende
ren.

Z ei ei I v o e t b n l

VELOCITAS
In de Ie klasse B speelde zaalvoet-
balvereniging Velocitas een uit-
wedstrijd tegen Doco uit Herwen.
De Vordense dub speelde vanaf de
eerste minuut beter dan de tegen-
stander maar verzuimde om de
kansen af te maken. Wel kwam
het op een 0-1 voorsprong nadat
Rob Enzerink door de verdediging
soleerde en koelbloedig afrondde.
Geheel tegen de verhouding in
kwam Doco op een 2-1 voorsprong.

Eerst was er een schot vanuit een
"onmogelijke" hoek die doel trof,
en bij deze treffer liep een aanval-
ler van Doco zich goed vrij, en
tikte binnen. Hierna had Dennis
Wentink de gelijkmaker op z'n
schoen, maar via paal, lat en keep-
er stuiterde de bal over de zijlijn.
Voor de rust werd het nog wel ge-
lijk, toen Erik Oldenhave na een
snelle inbal binnen schoot.

Na de rust moest Velocitas eerst
nog een tegentreffer incasseren
voordat het zelf scoorde. Binnen
30 seconden maakte Jeroen Tijs-
sen weer gelijk. Na een goed l-2tje
met Dennis Wentink schoot hij in
de korte hoek raak. Velocitas bleef
de betere ploeg en liep uit naar
een 3-5 voorsprong. Twee keer
stond Erik Oldenhave aan de basis
van deze treffers. Eerst zette hij Ro-
nald de Beus alleen voor de keeper
en deze maakte geen fout. Bij de
5e treffer zette Oldenhave Huberto
Eykelkamp voor de goal. Deze
schoot met de binnenkant van de
voet strak en onhoudbaar langs de
paal. Toch gaf Velocitas geheel on-
nodig de winst in de laatste paar
minuten weg. Eerst werd er niet
goed terug verdedigd, wat met een
doelpunt werd afgestraft. In de
laatste minuut schoot DOCO een
vrije trap langs de overigens zeer
goed keepende Gerrit Wenneker
zodat beide ploegen met l punt op
zak de kleedkamer op zochten.

Vrijdagavond speelt Velocitas in
sporthal 't Jebbink tegen H. en K.
uit Hummelo.

Nieuw in Vorden
introductieles street-hockey

zondag 17 en 24 oktober
voor de jeugd vanaf 10 jaar.

tip: van 12.00 tot 13.30 uur. Kosten: f 12,50 per per-
soon per les. Materiaal kan gehuurd worden.

Voor meer informatie bel Mathieu Turken (0575) 556492

Sport en Recreatie
Zutphenseweg 8, Vorden • Tel. (0575) 55 42 28

Biei ons
in d'n Achterhook
Zo, de Anbo hef 't fees d'r ok weer opzitn. Ze kont now op weg nao
de 25 jaor. En dat zolt ze wel haaln, daor bun'k neet bange veur. Zo-
temee bunt t'r nog een keer zovolle olderen dat ze ens neet meer
wet waor ze d'r met hen mot. Dus wat dat betreft zolt ze eerder
meer as minder lejen kriegn. En ze heb t'r now al heel wat.

Nao'k van heurn zeggen hebbe mot 't t'r nogal gezellig hen hem-
men egaon. Zelf bun'k t'r neet ewes. 'k Hadde trouwens ok gin uut-
neudiging ekregen en dan loop iej daor ok maor zo neet nao bin-
nen. Gelukkig waarn d'r evenwels luu zat ekommen . Zowaar de
wetholder van Vorden nog.

Schienbaor bunt ze op 't gemeentehuus nog wel aadig met de toe-
stand in de gemeente op de heugte. De wetholder wis de luu in ie
der geval te veteln dat t'r een trop luu met grieze heure biej komp.
Dat was nog 's nie'js!. En de gemeente wil daorop "anticiperen". An-
gezien e gin tolk biej zich hadde umme de luu uut de duuke te
doen wat e daormet bedoel had de helfte neet deur wat dat had te
beduun. Hee had jao ok gewoon konnen zeggen dat de gemeente d'r
rekkening met wol holij dat t'r zovolle olderen kwammen. Maor
jao, wie'jluu heb makkelijk praotn, in ons plat smiete wiej mekare
neet met zukke lastige weurde um de kop.

De luu die wel deur hadn wat e bedoeln kreegn metene een kolde
douche. Subsidie van de gemeente hoeven ze in 't vervolg neet op te
rekkenen Pats boem, da's nog 's een mooi kedo op een receptie.
Zoiets ko'j maor better veur later bewaarn. A'j niks weg te geevn heb
mo'j oaver subsidie ok maor neet praotn.

Maor een mense is nooit te old umme te learn. En iej mot toch ok
volle waardering hemmen veur een wetholder die op zien vejeurdag
(vieftig nog wel, gefilseteerd d'r met) de plichten ten opzichte van
de gemeenschap veur lot gaon. Zo bunt ze lange allemaole neet, biej
ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Voordeelweken met hoge kortingen
bij BouwCenter HCI

Badkamermeubelen
& Sanitair

Ae MOO

Showroom
badkamers

tot

40% korting

Wand- en
vloertegels

Diverse soorten

wand- en vloertegels
voor weggeefprijzen

vanaf...

15f-/m
Prijzen afgehaald, incl. btw.

BouwCenterSHCI

HOM Wand- en
plafondpanelen

Wanden en vloeren
worden als nieuw
met HDM.

Structuur wit
260x16,8 cm
Éénmalige
aanbieding
voor een
superscherpe
prijs per m2:

17,95

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, téi, (0575) 46 81 81, e-mail: hci@tici-ubi.ni

Showroom: maandag t/m vrijdag 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 -16.00 uur.
Bouwmarkt: maandag t/m vrijdag 7.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 8.00 -16.00 uur.
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Mode-Koffietijden
vrijdag 15 oktober
10.00 uur en 14.00 uur
zaterdag 16 oktober
10.00 uur en 14.00 uur

U kunt het beste even reserveren:

leun i ssc n ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

KEUKENS
TEGELS

NATUURSTEEN

Spoorstraat 28, Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00

OOK VOOR ROLLUIKEN
EN SANITAIR

Openingstijden ma. t.m don. 9.00-17.30 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. 9.(

CHINEES-INDISCH
RESTAURANT

"Azië"
Dorpestraat 19 • Ruurlo

CULINAIRE AVOND
vrijdag 29 oktober

7-gangen verrasslngsmenu

f 59,50 p. p.
reservering zo spoedig mogelijk

Tel.: (0573) 45 26 45

Ido Hummelink op het
industrieterrein Vorden
Aannemersbedrijf Ido Humme-
link is sinds 13 september
jongstleden eigenaar van het
pand Nijverheidsweg 2 te Vor-
den. één van de voormalige
Mevo-panden.

Wat in 1993 begon als eenmans
klussenbedrijf, is inmiddels uitge-
groeid tot een aannemersbedrijf
met zeven vaste medewerkers en
een vaste klantenkring die nog
jaarlijks groeit. Als gevolg hiervan
is de huidige locatie aan de Wiers-
serbroekweg (waar alles begon) te
klein werd om nog efficiënt te
kunnen werken. Na lang wikken
en wegen werd de keuze tussen
nieuwbouw op de huidige locatie
of verkassen naar het industrieter-
rein dus het laatste. Men beschikt
hier over een machinale timmer-
werkplaats van circa 225 m2, een
opslagruimte van circa 225 m2 en
een een kantoorpand van 100 m2.
Tevens biedt het buitentemein nog
voldoende mogelijkheden om in
de toekomst eventueel nog uit te
breiden.

Aannemersbedrijf Ido Humme-
link houdt zich^oornamelijk
bezig met verbou^nanbouw en
restauratie waarbijoe laatste jaren
al diverse gemeentelijke- en rijks-
monumenten onder handen werd
genomen. Voor dit soort werk-
zaamheden is he^w-g belangrijk
om een eigen ma^pble timmer-
werkplaats te hebben zodat alle
kozijnen, trappen, deuren en der-
gelijke in eigen beheer kunnen
worden gemaakt. Ook op het ge
bied van metselwerk wordt zoveel
mogelijk in eigen beheer uitge-
voerd waarbij dus ook de afwer-
king als stucadoren, tegelzetten,
sierpleister en dergelijke door
eigen mensen wordt uitgevoerd.
Wilt u kennismaken met aanne-
mersbedrijf Ido Hummelinlc, dan
kunt u op zaterdag 30 oktober
komen kijken tijdens het open
huis. Voor tijdstip zie advertentie
volgende week in Contact.
Men is actief aan de Nijverheids-
weg vanaf maandag l november
en bereikbaar onder hetzelfde te-
lefoonnummer 556563.

Mode-Koffietijd bij
Modecentrum Tennissen
Aanstaande vrijdag en zaterdag
organiseert Modecentrum Teu-
nissen in Ruurlo haar Mode
Koffietijd. In verschillende mo-
deshows kunt u genieten van
de mode van dit najaar, gepre
senteerd door mannequins en
dressman.

U kunt plaatsnemen aan een tafel-
tje waarop koffie geserveerd
wordt, uiteraard met een lekkere
verrassing erbij.
Ondertussen zal Rob Teunissen
zelf vertellen over de trends en
thema's van dit modeseizoen. Zo
zal er veel aandacht zijn voor de
contrasten in de stoffen en de com-
binaties daarvan. Het gebruik van
kleuren en het combineren
ermee.
De vele modemerken van Mode
centrum Teunissen geven u een
royale kans om te combineren en
zo uw eigen smaak vorm te geven

en uiteindelijk tot resultaat te
komen waar u zichzelf helemaal
in kunt vinden. Zo vindt u de col-
lecties van Frankenwalder, Gerry
Weber, Samoon, Bandolera en
Gispa en voor de pantalons Rosner
en Zerres.
Voor de heren is er een uitgebreide
collectie van New Bondstreet,
State of Art, Rosner, Lerros en
Peter van Holland. Deze laatste
met een unieke collectie in kos-
tuums en colberts.
Voor alle bezoekers in de komende
week zijn er op alle afdelingen spe
ciale aanbiedingen. De medewer-
kers van Modecentrum Teunissen
staan helemaal tot uw beschik-
king om u te assisteren.

Indien u aanwezig wilt bij één van
de ModeKoffietijden, kunt u het
beste even reserveren. De showtij-
den en het telefoonnummer staan
in de advertentie in deze krant.

Buurtvereniging
"De Bruil en om-
streken" Ruurlo
Op zondag 17 oktober organiseert
buurtvereniging "de Bruil en om-
streken" te Ruurlo een kleurrijke
herfstfietstocht.
Aan deze fietstocht kan door
zowel jong als oud deelgenomen
worden, omdat de tocht een leng-
te heeft van ca. 20 km.
Er kan gestart worden bij café 't
Haantje, Stapeldijk 5 te Ruurlo.
Café 't Haantje is het gemakke
lijkst te vinden, wanneer men
vanaf kasteel Ruurlo de weg naar
Zieuwent/Lichtenvoorde volgt.
Vanaf het kasteel is het ca. 750 m
tot aan café 't Haantje.
Wilt men ook genieten van Ruurlo
en zijn prachtige omgeving, dan
mag men deze kans niet onbenut
laten. (Zie advertentie.)

Naar school
in het buitenland
•YFU International Exchange ver-
zorgt op donderdag 14 oktober in
Zutphen een informatieavond
voor jongeren die er over denken
om een school- of studiejaar in het
buitenland door te brengen.

De voorlichting wordt gegeven in
het Isendoorn College, Lage Weide
l in Warnsveld. De avond is be
doeld voor jongeren tussen de 15
en 21 jaar, hun ouders en andere
belangstellenden. Ex-deelnemers
vertellen over hun ervaringen en
wer wordt informatie gegeven
over de verschillende mogelijkhe
den en zakelijke aspecten van uit-
wisseling met YFU.

YFU is een organisatie die zich al
meer dan 40 jaar bezighoudt met
uitwisselingen tussen 30 verschil-
lende landen. Ook mensen die
meer willen weten over het ont-
vangen van een buitenlandse
scholier in hun eigen gezin zijn
van harte welkom. Het is mogelijk
om ter plaatse in te schrijven voor
alle programma's.
Voor eventuele vragen kan men te
recht bij fam. De Beer, tel. (0575)
572294.

Marathonschaatsploeg
krijgt versterking

De diiemansfonnatie van Eco-
trans/Free-wheel wordt dit sei-
zoen uitgebreid met A-rijder
Erwin Tiemens uit Vaassen en
Yasmin van Benthem uit Alme-
lo, die dit jaar voor het eerst op
landelijk niveau bij de dames
acteert. Hiermee komt het aan-
tal rijders op vijf.

De presentatie van de ploeg in de
nieuwe samenstelling vindt zater-
dagmiddag 16 oktober aanstaande
plaats bij Indoor Sport in Vorden.
Dan worden de doelen die de
ploeg zich stelt voor het komende
seizoen, nader toegelicht
Behalve Erwin Tiemens en Yasmin
van Benthem bestaat de ploeg uit
Arjan Mombarg uit Vorden, Han
Donderwinkel uit Brammen en
Martin Rietman uit Wichmond.
De van oorsprong Achterhoekse
schaatsploeg is dus bezig zijn vleu-
gels uit te slaan. Als de resultaten
van het skeelerseizoen een voorbo-
de zijn voor de uitslagen op kunst-
en natuurijs, dan belooft het een
goed seizoen te worden. Drie van
de vier skeeleraars eindigden bij
de eerste tien in hun categorie met
Arjan Mombarg als absolute uit-
blinker bij de A-rijders.
De rijders hebben een duidelijke
voorkeur voor natuurijs. Zowel
Mombarg als Tiemens eindigden al
een keer als vijfde bij het Neder-
lands kampioenschap op natuurijs.

Han Donderwinkel rijdt dit jaar
landelijk in de B-categorie, Martin
Rietman rijdt bij de C-categorie,
Yasmin van Benthem maakt dit
jaar haar debuur bij de landelijke
dames. De 21-jarige studente ge-
neeskunde uit Groningen heeft als
langebaanschaatster een aantal
keren deelgenomen aan het Ne-
derlands kampioenschap. De lan-
gere afstanden zijn bij haar favo-
riet.
De trainingen staan ook dit sei-
zoen weer onder leiding van Pieter
van Savoijen die samen met In-
door Sport Vorden de individuele
trainingsschema's vaststelt. In de
persoon van Marga Leerkes uit
Wichmond heeft de ploeg een des-
kundige fysiotherapeute beschik-
baar. Alle rijders komen uit op het
nieuwste type klapschaats van
RAPS uit Almelo die de ploeg van
materiaal voorziet.
De ploeg wordt dit seizoen weer
gesponsord door Transportbedrijf*
Ecotrans uit Zelhem en Freewheel
Sport en Recreatie uit Vorden.

De presentatie van de marathon-
ploeg is onderdeel van een infor-
matiemarkt die door Freewheel
wordt georganiseerd over schaat-
sen, het schaatsseizoen, kleding
en dergelijke op 16 oktober in de
middaguren bij Indoor Sport Vor-
den. Er is tevens een schaatsruil-
beurs.
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