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Tien wooneenheden voor verstandelijk gehandicapten:

Politie krijgt nieuw bureau
Leerlingen gaan toneelstuk
voor slachtoffers India opvoeren

Nieuw polietieburea u

Als het aan directeur L. Wester-
broek van woningcorporatie
De Stiepel ligt, wordt er na de
zomervakantie begonnen met
de sloop van het huidige poli-
tiebureau in Vorden. Het is de
bedoeling dat er op deze plek
een nieuw gebouw komt dat
naast de plaatselijke politie on-
derdak biedt aan tien wooneen-
heden voor verstandelijk ge-
handicapten van De Zon. De wo-
ningcorporatie is hierover nog
in gesprek met stichting Festog
in Doetinchem.

Er is de afgelopen maanden heel
wat gepraat en geschetst. De laat-
ste tekening van de architect is
dan ook nog maar nauwelijks af.
Volgens directeur L. Westerbroek
van woningcorporatie De Stiepel
moet de laatste schets geen pro-
blemen meer opleveren. "Alle wen-
sen en opmerkingen van de wel-
standscommissie van de gemeente
Vorden en de stedenbouwkundige
zijn hierin verwerkt." Het mag
duidelijk zijn dat De Stiepel flink
wat water bij de wijn heeft moeten

doen. "Als het aan ons had gelegen
was het een veel moderner ge-
bouw geworden", zegt Wester-
broek. "Maar met het oog op de
omliggende gebouwen zoals het
Dorpscentrum heeft het gebouw
een wat klassiekere uitstraling ge
kregen."

In eerste instantie was het de be-
doeling dat er boven het nieuwe
politiebureau vijf appartementen
zouden komen van elk honderd
vierkante meter. Van dit oorspron-
kelijke plan is woningcorporatie
De Stiepel afgestapt en gekozen is
voor tien wooneenheden van elk
zo'n vijftig vierkante meter be-
doeld voor licht verstandelijk ge-
handicapten. "De afspraken met
stichting Festog in Doetinchem
zijn nog niet definitief afgerond
maar het is de bedoeling dat de be-
woners van De Zon straks naar de
nieuwe locatie boven het politie
bureau verhuizen", legt directeur
L. Westerbroek van De Stiepel uit.

De woningcorporatie neemt dan
het huidige pand van De Zon aan

de Zutphenseweg over. Op de nieu-
we locatie aan de Raadhuisstraat
zal er - naast de tien zelfstandige
wooneenheden met meer luxe en
privacy voor de bewoners - een ge
zamenlijke ruimte komen en een
verblijf voor de slaapwacht. Even-
als het pand aan de Zutphenseweg
gaat het dus om begeleid wonen.
"Wij doen beide waar we goed in
zijn", legt Westerbroek uit. "De
Stiepel verzorgt de huisvesting en
stichting Festog zorgt voor de be
geleiding van de bewoners."

Het nieuwe politiebureau krijgt
een totale oppervlakte van drie
honderd vierkante meter. "Het is
wel wat kleiner dan het huidige
bureau", zegt Westerbroek, "maar
het is veel efficiënter ingedeeld."
Waar de politie tijdens de nieuw-
bouw naar uitwijkt is nog niet
bekend. "Maar daar komen we
onderling wel uit." Westerbroek
verwacht dat - als er geen bezwa-
ren zijn tegen de nieuwbouw - het
nieuwe pand halverwege het jaar
2002 in gebruik kan worden ge
nomen.

Gemeenteraden buigen zich in maart over VHS-rapport:

Rapport levert geen nieuws op
Eigenlijk was er vorige week
weinig nieuws te melden op het
gemeentehuis in Steenderen.
Het onderzoeksbureau Gap Ge-
mini Ernst & Young hield hier
de officiële presentatie van het
hoofdrapport "Herindeling
met een plus'. De belangrijkste
conclusie van het rapport - een
fusie met vijf gemeenten levert
meer voordelen op - was in de-
cember al bekend gemaakt.

Het verhaal is inmiddels bekend.
Gaan de gemeenten Vorden, Hen-
gelo en Steenderen met elkaar fu-
seren? En zo ja, betrekken ze daar
ook de gemeenten Zelhem en
Hummelo & Keppel bij. De afgelo-
pen maanden heeft Gap Gemini
Ernst & Young alle voor- en nade
len van en fusie met drie, vier of

vijf gemeenten op een rijtje gezet.
Het bureau adviseert om vóór de
zogenoemde VHS+ variant te kie
zen. Oftewel een fusie van vijf ge
meenten.

Volgens het onderzoeksbureau
hebben de vijf gemeenten geza-
menlijk meer invloed in, de regio
en kunnen ze met z'n vijven een
beter vuist maken richting hogere
overheden. Verder is een gemeente
van dergelijke omvang volgens het
bureau beter in staat om een
krachtiger beleid te formuleren op
het gebied van bijvoorbeeld platte
landsvernieuwing en toerisme.
Ook als het gaat om nieuwe ont-
wikkelingen op het gebied van mi-
lieu, sociale zaken, automatise-
ring en internet heeft de VHS+ va-
riant de voorkeur.

De gemeenteraden van Vorden,
Hengelo en Steenderen buigen
zich in maart over het onder-
zoeksrapport. Het is de bedoeling
dat er in april voorlichtingsbijeen-
komsten worden gehouden in de
drie plaatsen zodat ook de burger
kan meepraten over de gemeente
lijke herindeling. In de maand mei
zullen de drie gemeenteraden
naar verwachting een beslissing
nemen. De provincie heeft het
laatste woord. Zij bepalen hoe de
herindeling van de Achterhoek er
uiteindelijk uit komt te zien.

Stuurgroepvoorzitter A Baars - wet-
houder in de gemeente Steende
ren - verwacht niet dat de provin-
cie op het allerlaatste moment tot
een heel andere beslissing komt
voor de drie gemeenten.

Leerlingen van de Bijzondere
school 'Het Hoge' hebben de
afgelopen twee weken een
geldinzamelingsactie voor de
slachtoffers in India gehouden.
Deze actie heeft twee duizend
gulden opgeleverd. De lO-jarige
Akkemay Lammers (leerling
groep 6 aan deze school) wil
nog meer doen voor India.
Samen met haar vriendinnen
Li rij a Kuruglic bedacht zij een
plannetje.

"Ik heb een paar boeken gelezen
over 'Madelief en haar vriendin
Eefje. Twee brutale ondeugende
meiden. Ik dacht toen bij mijzelf
daar wil ik wel een toneelstuk van
maken", zo zegt Akkemay Lam-
mers. Ze heeft toen zelf teksten ge
maakt en als titel voor het toneel-
stuk de naam 'Diefstal' bedacht.
De hoofdrolspelers in haar stuk
heeft ze ook Madelief en Eefje
genoemd.
Akkemay: "Madelief en Eefje,
meisjes in de leeftijd 7/8 jaar
kwamen elkaar tegen tijdens een
playbackshow, ze speelden veel
samen en krijgen ook het idee om
geld voor India te gaan inzamelen.
Dat lukte, ze kregen een flink be
drag bijeen en besloten het geld
voorlopig in een bus te verstoppen.
Echter wat gebeurde, een dief
kreeg er "lucht" van en nam de
bus met geld mee.

Toen de politie op kwam dagen
moest de dief hals-over-kop vluch-
ten. De dief nam dus de bus mee,
maar wat Madelief en Eefje niet
wisten, het geld had hij niet mee
genomen. Dat werd door een van
de vaders van de meisjes in een
brievenbus gevonden.

Dus kwam alles toch nog goed te
recht en kon het geld naar India
worden overgemaakt", zo vertelt
Akkemay. Het ligt in de bedoeling
dat er in totaal tien jongens en
meisjes zullen meedoen. De regie
is in handen van Akkemay Lam-
mers en Frederique Boekelo. De
'acteurs/actrices' hebben inmid-
dels de tekst meegekregen en zul-
len deze week (schoolvakantie)
proberen de rollen in te studeren.
Het toneelstuk 'Diefstal' vormt de
hoofdmoot van een programma
dat verder zal bestaan uit liedjes,
popmuziek en een playbackshow.
Wanneer de vakanties achter de
rug zijn wordt de 'balans' opge
maakt en zal spoedig daarna met
de repetities worden begonnen.
Deze zullen in het Dorpscentrum
worden gehouden, waar ook, op
een nog nader te bepalen datum
in maart, de uitvoering zal plaats-
vinden. Akkemay:' We hopen op
deze manier nog meer geld voor
India bijeen te krijgen, want daar
gaat het uiteindelijk allemaal
om".

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 2 maart 19.00 uur in Gereformeerde Kerk Wereld Gebedsdag.
Zondag4 maart 10.00 uur drs. DJ. Rekswinkel-Kets, Steenderen, gezins-
dienst, start paasproject.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 maart 10.00 uur ds. M. Schwarz, Hummelo.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 2 maart 19.00 uur Wereld Gebedsdag.
Zondag 4 maart 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. H. Koolhaas,
Geesteren (ruildienst).

R.K. kerk Vorden
Zondag 4 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 28 februari 9.00 uur Gebedsdienst.
Zaterdag 3 maart 17.00 uur Woord- en Communiedienst.
Zondag 4 maart 10.00 uur Eucharistie.

Weekendwacht pastores
4-5 maart pastor B. Broekman, Vierakker, tel. (0575) 75 31 15.

Weekenddienst huisartsen
3-4 maart dhr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
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 bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 09.30 -11.00 uur
en 17.00 - 18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 2 t/m 8 maart Apotheek Warnsveld, Runneboom 16,
Warnsveld, tel. (0575) 57 24 95.

Tandartsen
3-4 maart H.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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. 0570-634340.

Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 09003844, fax
0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag. tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Moktónk-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. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Monuta uitvaartverzorging uitvaartcentrum Het Jebbink
4a. tel. 0575-552749 of 0800-0230550.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00^12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdagvan 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltildverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
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 SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.y.Q.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-152375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

Humaiiitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herplaatst.

• Verhuizen. Op 3 maart a.s.
gaan wij van Baron v.d. He-
ijdenlaan 18 te Wichmond
naar: De Delle 59 in Vorden
verhuizen. Dien en Herman
Pardijs

• Viering Wereldvrouwen-
dag. Organisatie: Vrouwen-
raad + Amnesty. Donderdag 8
maart 2001 in het Dorpscen-
trum. Voor alle vrouwen

• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u hel-
pen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 572127

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op vrijdag 2 maart
a.s. haar traditionele verwer-
pingsavond. Met o.a. rad van
avontuur, spijkerslaan, schijf-
schieten enz. Natuurlijk zijn er
weer leuke prijzen te winnen!
Plaats 't Wapen van 't Medler,
aanvang 20.00 uur

• Te koop: kl. diepvrieskast,
100 l, f 250,-; antieke ronde
tafel + 4 stoelen, koloniale
stijl f 4.500-. Tel. 552072

• Te koop: pedicurestoel
z.g.a.n. met 2 beensteunen. Tel.
553992

• Te koop: dakpannen (±
1500); gevelpannen; vossen;
gootbeugels; dakramen. Tel.
0575-462516

• Alvast noteren! Start oprui-
ming Verzamelhuis Warnsveld
15 maart a.s. 13.30 uur

• Verkrijgbaar tegen kleine
vergoeding: kar voor achter
de trekker. Tel. 0575-461850

• Woningruil: eengezinswo-
ning (2 onder 1 kap) in Ruurlo
met tuin en schuur ter ruil aan-
geboden tegen soortgelijke in
Vorden. Brieven onder nr. V 1 -
1 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• All-round schilder biedt
zich aan voor binnen- en bui-
tenwerk. Gratis advies. Tel.
0314-665369

• Te koop: jonge bastaard-
pups. 0575-521237

• Wij zoeken een: pluim vee-
verzorg e r m/v voor ons
scharrelbedrijf voor halve of
hele dagen en om de week in
het weekend. W. Zomer, tel.
0575-441421

• Viering Wereldvrouwen-
dag. Organisatie: Vrouwen-
raad -f Amnesty. Donderdag 8
maart 2001 in het Dorpscen-
trum. Voor alle vrouwen

• Verloren. Wie heeft mijn
gouden armband gevonden?
De eerlijke vinder wordt be-
loond met f 100,-. Dennis
Hulshof, De Stroet 16, Vorden

• Te huur in Zuid-Frankrijk:
vakantiehuis voor 3 a 4 per-
sonen, prachtige omgeving,
rustig en sfeervol. Tel. 0033
563958560 (wordt Ned. gespr.)
of 0575-441974
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Hollandse kom-
kommer per stuk

Groentefantasie
500 gram
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Bamigroente
500 gram
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Geschrapte
Worteltjes 500 gram

Blauwe of witte druiven
500 gram
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Aanbiedingen week 9
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Fam.J. HUITINK

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 1 6 1 7
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Champagnevlaai
«.,„ -j -j 50

Tiramisuvlaai

Amandelbroodjes
f.95

per stuk nu

Vordense kasteeltjes
heerlijk luxe rozijnenbroodje

van 5.50 voor

Elke donderdag

5 broden vanaf

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.
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Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

Onze huiswijnen
wit

Domaine du Tariquet, Gascogne
Bereich Bernkastel, Moezel, halfzoet,

liter a f 9,50

rood
Merlot, Vin de Pays d'Oc

Sommelier Cötes du Roussillon Villages
liter één prijs:

f9,50
W I J N K O P E R S

JANSSEN VAN LOON
Veerweg 8; 7213 EB GORSSEL
7] 0575- 490936
H 0575 490939
M] 0621541428
[E] wjvloon@wiinkopers.nl

Vordense Apotheek
Zutphenseweg 12 • 7251 DK Vorden

Telefoon 0575-551471

Openingstijden
per 1 maart 2001

Openingstijden Vordense Apotheek:
maandag tot en met vrijdag
van 08.00-12.30 uur en van

13.30 tot 18.00 uur
en op zaterdag van 09.30-11.00 uur

en 17.00-18.00 uur
aansluitend aan het spreekuur

van de dienstdoende arts.

Dienstwaarneming zie de weekenddiensten
in Contact of http://www.vordense-apotheek.nl/
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Margot
is haar naam.
Ze is geboren op 16 februari 2001.

Ze is het zusje van Sven en Iris.

Haar trotse ouders zijn
Erik en Hennie Pardijs

Berkenlaan 35
7255 XD Hengelo
Telefoon 464509

'•i... .........

. .

Jouw bedje werd met zorg gespreid
Jouw komst uitvoerig voorbereid
met verlangen werd op jou gewacht
nu je er bent, heb je ons vreugde gebracht.

Marit

Zij is geboren op 23 februari 2001,
weegt 3215 gram en is 50 cm lang.

Dochter van
Harold Kolkman en Hermien Kolkman-

van den Vlekkert
De Stroet 17
7251 CP Vorden
0575-554380

v.. . . ..̂ -.̂ S^^S.̂ ^^ *̂-*--*-̂  ••• ............

Op 5 maart 2001 zijn wij

Dick en Rikie Norde-Eelman

25 jaar getrouwd.
We hopen dit op vrijdag 9 maart te vieren.

We nodigen u uit voor de receptie van
14.30 tot 16.30 uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

'Wenneker'
Ruurloseweg 48
7251 LM Vorden

i '

:.......................................

In een gezegende leeftijd van 93 jaar is van ons
heengegaan onze moeder, groot- en overgroot-
moeder

Garritjen Rouwen horst-Wissels
weduwe sinds 1972 van Reint Rouwenhorst

Hengelo (Gld.):

Exel:

Veendam:

Zutphen:

Zelhem:

Den Burg:

Vorden:

Hengelo (Gld.):

G.H. Oortgiesen-Rouwenhorst
G.J. Oortgiesen t

J. Rouwenhorst
DJ. Rouwen horst-Peters

H. Leunk-Rouwenhorst
J. Leunk

H. Berendsen-Rouwenhorst t
G. Berendsen

R. Rouwenhorst
E. Rouwenhorst-Harmsen

G. Keyser-Rouwen horst
E.P. Keyser

H. Rouwen horst
H. Rouwenhorst-Legowska

J.G. Rouwenhorst

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit voor de liefdevolle verzorging
op wooncentrum De Wehme te Vorden.

Vorden, 19 februari 2001
De Wehme, Den Hof, kamer 17

Correspondentieadres:
Mevrouw G.H. Oortgiesen-Rouwenhorst
Ruurloseweg 80, 7255 MA Hengelo (Gld.)

De begrafenisplechtigheid heeft op vrijdag 23 fe-
bruari jl. te Vorden plaatsgevonden.

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Woning-
beveiliging

assortiment

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

Het prijsvoordeel
weegt deze \yeek het

zwaa

rundergehakt
1kilo

beenham,
Berliner,
katenspek,
(100 gr. per soort), samen

gekruide
runderreepjes, Q96

5
WO gr.

speklappen,
5 stuks 4

Parmaham.
100 gr. €250

beenhamsalade,

€102
gg Uienkruier,v

100 gr.

VlogmanKeurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Allen die blijk hebben gegeven van hun medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
man

Lambertus Weide

door uw aanwezigheid bij de begrafenis of door
middel van een kaart, wil ik u hartelijk bedanken.

Het heeft mij goed gedaan.

Wichmond, februari 2001

G.G. Weide-Heutink

Heden is nog onverwacht overleden ons trouwe
koorlid

Janny Eskes

Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior

Vorden, 18 februari 2001

Hef is hartverwarmend als mensen
anderen tot steun zijn.

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
de belangstelling en deelneming die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn man en onze
vader

Derk Jan Albert Pelskamp
(Johnny)

Aangezien het ons onmogelijk is u allen persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op deze wijze onze op-
rechte dank.

H.J. Pelskamp-Bruil
Hengelo (Gld.), februari 2001

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 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds li)()«

Voor een:
passend graf- en urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:
• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard I-ijerkamp)

7202 BP /AitphcMi
Tel. 0575-526456 / 546788 / 06 20247581

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefox: 0575^57444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D.J. 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 politie-
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

APVERGUNNING WONINGCORPORATIE DE STIEFEL

Op 20 februari 2001 hebben burgemeester en wethouders Woningcorpo-
ratie de Stiepel vergunning verleend voor het vellen van 10 essen, 3 gou-
den regens, l prunus, l beuk, l walnoot en 7 sierappels op het terrein
rond de Pastorieweg. Vellen van deze bomen is nodig om op dit terrein
een appartementencomplex te realiseren. De aanvraag voor de bouwver-
gunning van dit complex is nog niet in procedure. Wel is het vooroverleg
over het ontwerp van het gebouw afgerond.
De woningcorporatie wil trachten de esdoorn tijdens de bouwwerk-
zaamheden te sparen. Ook wil men de mogelijkheden om de walnoot en
de beuk te verplanten onderzoeken.

Gelet op het maatschappelijk belang van de bouw van dit appartemen-
tencomplex en het feit dat geen sprake is van bijzondere, niet vervang-
bare bomen, zien burgemeester en wethouders geen redenen die het
weigeren van deze kapvergunning rechtvaardigen. Wel hebben burge-
meester en wethouders aan de vergunning de opschortende voorwaarde
gekoppeld dat de kapvergunning pas van kracht wordt na het onherroe-
pelijk worden van de nog aan te vragen bouwvergunning van het appar-
tementencomplex.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunning aan aan-
vrager, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze ver-
gunning aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sec-
tor grondgebied, afdeling gemeentewerken.

ERKEERSBORDEN

Om het verkeer in goede banen te leiden wordt onder andere gebruik ge-
maakt van verkeersborden. Verkeersborden geven aan wat wel en niet
mag of ze waarschuwen voor eventueel gevaar. Ook zijn er verkeersbor-
den die u de weg wijzen.

Vaak blijkt dat het voor velen niet duidelijk is wat diverse verkeersborden
betekenen. Hieronder staan er een paar uitgelegd.

Hier mogen alleen voetgangers in;

Hier mag u niet komen met een motorvoertuig op meer dan
twee wielen;

U mag hier alleen maar rechtdoor, dus niet links- of rechtsaf
slaan;

Dit is een verplicht (snor)fietspad. Brommers moeten hier op
de rijbaan;

Dit is een verplicht (snor)fiets- én bromfietspad, dus ook de
brommers moeten hier rijden;

Dit bebouwde kom bord geeft aan dat u niet harder dan 50
km/u mag rijden, tenzij een andere snelheid wordt aangege-
ven (bijvoorbeeld 30 km/u);

Ofschoon de tekst voor zich spreekt, is het niet voor iedereen
duidelijk dat bij dit bord letterlijk moet worden stilgestaan,
ook als er niets aankomt.

Blijf vooral op de verkeersborden letten, want ze staan er niet voor niets.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Aanleg plateaus Vierakkersestraatweg tussen Baakse beek en IJs-
selweg
Van 5 maart tot 13 april is de Vierakkersestraatweg tussen de Baakse beek
en de IJsselweg van 07.00 tot 17.00 uur, of zoveel korter of langer als no-
dig is, afgesloten voor alle verkeer.
Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Doorgaand verkeer tussen
Wichmond en Zutphen wordt via Baak omgeleid.

PREEKUUR WETHOUDER
D.J. MULDERIJE-MEULENBROEK

Op donderdag l maart 2001 is wethouder Mulderije niet in de gelegen-
heid spreekuur te houden.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WETBESTUURS-

(artikel 826 Wet milieubeheer/artikel 33O Algemene wet bestuurs-
recht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluiten inzake voornemen tot
gedeeltelijke intrekking vergunningen

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden liggen met ingang van 2 tot en met tot 16 maart 2001 ter inzage
de ontwerp-besluiten tot:

1. gedeeltelijke intrekking van de aan de maatschap Bijenhof, Wil-
denborchseweg 29, 7251 KJ Vorden op 23 maart 1999 verleende ver-
gunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummer 1402,
adres inrichting Wildenborchseweg 29 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder, gedeeltelijk in te trekken voor de overdracht van pro-
ductieruimte van 402,5 kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf van de
heer H.G. Schepers, Lage Scheiddijk 7, 7261 RL Ruurlo. Na afronding van
de transactie houdt vergunninghouder een productieruimte van 802 ki-
logram NH3. De depositie neemt met 33,4 % af van 107,9 naar 71,9 mol.

2. (voor de 2e maal ter inzage) gedeeltelijke intrekking van de aan de
heer H.J. Pardij s, Wildenborchseweg 7, 7251 KB Vorden op 28 no-
vember 1995 (inclusief melding artikel 8.19 Wet milieubeheer van 17 ju-
li 1998) verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie B, nummer 2003, adres inrichting Wildenborchseweg 7 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken:
- om (bruto) 168 kilogram NH3 productieruimte over te dragen aan het

agrarisch bedrijf van de heer G.J. Bekkers, Halseweg 8, 7000 JA Doetin-
chem;

- om (bruto) 1503,5 kilogram NH3 productieruimte over te dragen aan
het agrarisch bedrijf van de heer BJ. Mateman, Landweerdijk 5, 7152
CE Eibergen.

Na afronding van beide transactie houdt vergunninghouder 79,2 kilo-
gram NH3 productieruimte. De NH3 depositie neemt met 95 % af van
8071 naar 365,1 mol.

3. tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J.M. Pelgrum, Ham-
minkweg 4, 7251 RB Vorden op 6 februari 1990 (inclusief melding arti-
kel 8.19 Wet milieubeheer van 7 maart 1996) verleende vergunning in-
gevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie H, nummer 1226, adres inrich-
ting Hamminkweg 4 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken:
- om (bruto) 225,7 kilogram NH^ produktieruimte over te dragen aan het

agrarisch bedrijf van de familie Dijkman-Lubberdink, Hazelberg 12,
7244 NJ Barchem;

- om (bruto) 562,5 kilogram NH3 produktieruimte over te dragen aan het
agrarisch bedrijf van Maatschap Jansen, Rossweg 13, 7245 NJ Laren (ge
meente Lochem).

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 562,5 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 44 % af van 5826 naar 3265 mol.

4. tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer W.M. Wassink, Al-
menseweg 56,7251HS Vorden op 5 oktober 1999 verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer 342, adres in-
richting Almenseweg 58 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder gedeeltelijk in te trekken:
- om (bruto) 342,5 kilogram NH3 productieruimte over te dragen aan het

agrarisch bedrijf van de heer B. Lageschaar, Schaarweg 2A, 7134 PK Vra-
gender;

- om (bruto) 299,2 kilogram NH3 productieruimte over te dragen aan het
agrarisch bedrijf van Maatschap Tiemessen, Westerbroekweg 8, 7039
CS Stokkum.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 299 kilogram
NH„ productieruimte. De depositie neemt met 77 % af van 545 naar 121
mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 17
maart 2001. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk
met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge beden-
kingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2
weken van de ter inzagelegging.

EVOLKINGSGEGEVENS 20OO

Op 31 december 2001 telde de gemeente Vorden 8491 inwoners, 3 min-
der dan op l januari 2000.
In 2000 zijn 89 kinderen geboren. 116 personen zijn overleden.

308 inwoners hebben zich in Vorden gevestigd, 284 personen zijn ver-
trokken uit Vorden.

Er zijn 136 huwelijken voltrokken, 2 partnerschappen geregistreerd en
35 echtscheidingen ingeschreven.
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Bouwen

Plaats aanvrager inhoud

Raadhuis- administratie verbouwen winkel-
straat 2 kantoor Barends en bergruimte tot

en Huizinga kantoorgebouw
S. Eckhardt vergroten woning

vrijstelling

vergroten
hoofdgebouw

Wilhelmina-
laan 14
de Voorne
kamp l
Brinkerhof 72 G.B. Hagelstein

L.F.M. Besselink vergroten woning

bouwen bergruimte

Kappen

plaats aanvrager inhoud herplantplicht

Kamphuizer- F.M. van Zeldert vellen 9 grove dennen,
weg 9 l beuk en l eik

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.

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
Het Stroo 2

aanvrager
F.J. Willemsen

Broekweg 7 D. Pardij s

inhoud
vergroten en
veranderen woning
plaatsen kapberg

datum ontvangst
19 )̂2-2001

21-02-2001

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

/w,AARDEBESCHIKKINGEN WET WOZ VERZONDEN

Deze week hebben de meeste inwoners van de gemeente Vorden de waardebeschikking (ook wel WOZ-beschik-
king genoemd) ontvangen voor hun onroerende zaak. In de WOZ-beschikking is aangegeven op welk pand de
beschikking betrekking heeft, welke waarde aan dit pand toegekend is, alsmede van welke waardepeildatum
wordt uitgegaan en de periode waarin de waarde zal worden gebruikt. De waarde die op de beschikking staat
vermeld zal in beginsel voor een periode van vier jaar de basis vormen voor de hoogte van een aantal belastin-
gen (onroerende-zaakbelastingen, waterschapsbelastingen, inkomstenbelasting en vermogensbelasting)

De WOZ-beschikking is géén belastingaanslag. De aanslag gemeentelijke bealstingen ontvangt u eind maart
2001.

Hoe krijg ik meer informatie over de totstandkoming van de vastgestelde waarde?

Indien u meer wil weten over de gegevens op basis waarvan de gemeente de WOZ-beschikking heeft vastgesteld,
dan kunt u de gemeente vragen om een taxatieverslag. Dit kan dus alleen als u reeds een beschikking heeft ont-
vangen. Dit verslag is gebonden aan wettelijke voorschriften. Het is geen uitgebreid taxatierapport, zoals bij-
voorbeeld een makelaar/ taxateur opmaakt bij de verkoop van een onroerende zaak. Dit taxatieverslag bevat on-
der andere de kadastrale gegevens en kenmerken van de woning. Daarnaast vermeldt het taxatieverslag meest-
al ook de kenmerken van gegevens van enkele andere woningen die rond de peildatum zijn verkocht alsmede
de verkoopprijs van deze woningen. U kunt dit taxatieverslag opvragen:
a telefonisch: (0575) 55 74 27
a schriftelijk: Gemeente Vorden, afdeling financiën, Postbus 9001, 7250 HA Vorden
a email: belastingenvorden@vorden.nl

Hoe kan ik bezwaar aantekenen?

De beschikking die u toegestuurd krijgt, bevat de waarde die de gemeente aan het betreffende pand heeft toe
gekend en is dus een belangrijk document. Naast de toegekende waarde staat ook uw naam erop. De gegevens
op de beschikking zijn vier jaar lang het uitgangspunt voor diverse aanslagen.

Als u het niet eens bent met de gegevens die op de beschikking staan vermeld, kunt u bezwaar aantekenen. Dit
bezwaar dient u goed te motiveren.

Als u vindt dat de waarde onjuist is vastgesteld, moet u binnen zes weken na de dagtekening van de beschik-
king bezwaar indienen bij de gemeente. Na deze termijn staat de waarde van uw pand of bedrijf voor vier jaar
vast en kunt u hiertegen geen bezwaar meer aantekenen. Als u van mening bent dat de beschikking niet voor
u bestemd is of dat de onroerende zaak niet goed is aangeduid, kunt u ook bezwaar aantekenen (binnen zes
weken).

Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen. Een via de email ingediend bezwaarschrift is niet rechtsgel-
dig. Op een bezwaarschrift wordt ook altijd schriftelijk uitspraak gedaan.

Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys openen hun nieuwe
Mitra's Wijn en Slijterij

Nationale
Grondtestdag
bij Welkoop

De gastheer in de vernieuwde Mitra 's Wijn en Slijterij

Jarenlang was de consument
van Vorden en omgeving ge-
wend aan de slijterij van Super
de Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys. Prima geassortimen-
teerd, gecombineerd met een
prima bediening.

Dit goede gaat men uitbreiden
door samen te werken met Mitra's
Wijn en Slijterij. Door deze samen-
werking bieden Yvonne en Wil-
bert Grotenhuys u een nog com-
pletere en nog professionele Slijte
rij. Door het aantrekken van Slijter
Ad Seysener, die zelf al eerder met

Mitra's Wijn en Slijterij heeft sa-
mengewerkt, hopen Yvonne en
Wilbert Grotenhuys dat de ver-
nieuwde Slijterij al snel een eigen
gezicht krijgt, met voldoende vak-
kennis en know-how.

Veel extra voordelen zal men in de
nieuwe slijterij aantreffen, zoals:
- groot assortiment wijnen uit heel
'de wereld; - voor al de wijn, port,
sherry en vermouth van hetzelfde
merk en dezelfde soort geldt: 6
halen, 5 betalen; - niet goed, geld
terug, geldt voor aangebroken
flessen, waar men niet tevreden

over is; - messcherpe aanbiedingen,
elke 14 dagen, nieuwe aanbiedingen
in onze actie krant; - volop cadeau
artikelen, zie het uitgebreide
assortiment, leuk en makkelijk
om te geven voor verjaardagen,
feesten, slagen voor school of rij-
bewijs, kortom voor veel gelegen-
heden.

Kijk voor de aanbieding van deze
week in het Contact.

Vanaf maandag 5 maart krijgt
men Slijterij aanbiedingen iedere
2 weken in de brievenbus.

HET IS WEER VOORJAAR!
De natuur ontwaakt en er komt
weer volop activiteit in de tuin
van zowel plant als dier. De
wens van veel tuinliefhebbers is
sterke bloeiende planten, hees-
ters met een hoge sierwaarde
en een mooi sterk en diepgroen
gazon. Helaas wordt de tuin-
bezitter hierin echter vaak te-
leurgesteld. Ondanks alle in-
spanningen krijgt men vaak
niet de gewenste plantengroei
en stukken mos ontsieren het
gazon. Toch is er een oplossing
voor dit probleem!

Wanneer er mos in een gazon of
border aanwezig is, zijn daar
vaak verschillende oorzaken voor.
Voorbeelden zijn: een zure grond,
schaduw, een 'dichtgeslagen' bo-
dem, gebrek aan bodemleven door
het gebruik van kunstmest en
mosdoder (verticuteren is clan een
must!) of een gebrek aan voedings-
stoffen.

Een goed bodemleven is van we
zenlijk belang voor een gezonde
bodem. Bacteriën en
bodemschimmels zorgen voor een
luchtige, losse bodemstructuur en
een intensieve beworteling van
het gazon en in de border.

GAZON
We dienen het probleem dus bij de
basis aan te pakken. De groei-
omstandigheden voor het gazon
moeten zo optimaal mogelijk zijn
zo, dat het gras de concurrentie
strijd met het mos wint. Met het
7-stappenplan van ECOstyle wordt
een gezonde en mooie grasmat
verkregen. Wanneer men zich aan
de stappen houdt, worden de oor-
zaken van mos en onkruidgroei
'bij de wortel' aangepakt.

AZ-kalk stopt de verzuring van het
gazon en bevat veel sporenele-

menten (plantenvitamines). Bio
Gazon-Azet is een complete bio-
logische gazonmeststof, verrijkt
met micro-organismen. Deze zor-
gen ervoor dat het gras voldoende
voeding krijgt (door het verteren
van mosreten en grasmaaisel) en
dat de grond lekker 'los' blijft.
En... verticuteren hoeft niet meer!

Door deze biologische gazonkuur
ontstaat een veel sterker gazon, met
een diepe en brede wortelontwik-
keling. In warme perioden zal het
gazon hierdoor minder droogte
gevoelig zijn.

Daarnaast zal er na bemesting
met AZ-Kalk en Bio Gazon-Azet
minder lentegroei van het gras
optreden (minder maaien dus!),
maar juist breedtegroei.

De graszode wordt zienderogen
dichter en diepgroen. En... het
grasmaaisel kan blijven liggen en
verticuteren is verleden tijd.
Kortom, een beter resultaat met
minder werk!

Een juiste basis en gezonde grond
zijn dus van wezenlijk belang. Om
te kijken hoe het met de grond in
het gazon en border gesteld is,
kan men op 3 maart met een
bodemmonster naar de Welkoop
in Vorden komen.

Men stelt dit monster samen, door
op verschillende plaatsen uit gazon,
border of moestuin een monster te
steken van enkele centimeters
diep. Dit bij elkaar voegen, goed
mengen en een kleine hoeveelheid
meenemen.
In de Welkoop winkel is een spe
cialist aanwezig die het monster
test en het voorziet van deskundig
advies.

Kom dus ook voor een grondtest
en meer informatie en maak een
goede start van het tuinseizoen!



Roald de Eerste
(nieuwe Prins Stichting
Kranenburgs Carnaval)

Algemene Ledenvergadering en...,
een blik op de Achterhoek
Vrijdagmiddag 2 maart houdt
de ANBO in het Dorpscentrum,
zaal t Stampertje - de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.

Naar verwachting zal het huis-
houdelijk gedeelte van deze bij-
eenkomst circa 30 a 45 minuten in

j beslag nemen. Na een korte pauze
test de heer G.B. Grootjans uit Bor-
culo, met behulp van diaprojectie,
de aanwezigen op hun geografi-
sche kennis van de Achterhoek.

Na het aanschouwen van een
diabeeld kan de kijker vervolgens
kiezen uit drie op het scherm

'Imca Marina, geflankeerd door Prins Roald en adjudant Ingmar'

In tegenstelling tot de meeste
carnavalsverenigingen in Ne-
derland, wordt de nieuwe Prins
van de Stichting Kranenburgs
Carnaval, pas tijdens het car-
navalsfeest bekend gemaakt.
Dat gebeurde zaterdagavond
in het pannekoekenrestaurant
Kranenburg, waar een gezellig
sfeertje heerste.

Nadat allereerst afscheid was ge
nomen van Prins Jos en Adjudant
Toon (hoogwaardigheid-bekleders
van het afgelopen jaar) werd even
na tienen een reusachtige kist de
zaal binnengedragen. Er kwam
een houtzaag aan te pas om de kist
door midden te zagen.

Dit lukte met vereende krachten
en zie daar kwam een meterslange
man uit te voorschijn die zich
Prins Roald de Eerste noemde.
Deze Prins uit het geslacht Wolbert
had nog een secundant meege-
nomen die werd voorgesteld als
Adjudant Ingmar, de broer van
Roald.

Dhr. Herbert Rutgers die de cere-
monie begeleidde vertelde de aan-
wezigen in de zaal dat het bestuur
van de Stichting Kranenburgs
Carnaval, al in augustus was
begonnen met het kweken van
een nieuwe Prins. "We hebben
hem veel krachtvoer gegeven,
eigenlijk teveel, want de groei is
helemaal uit de hand gelopen",
aldus grapte Herbert. (Tussen twee
haakjes, de nieuwe Prins Roald de
Eerste is inderdaad iets meer dan
twee meter lang!)

De nieuwe Prins, met zijn 25 jaar
voor deze functie nog zeer jong,
had er gelijk "de wind onder",
want het publiek was doodstil bij
het voorlezen van zijn proclama-
tie. Zijn eerste officiële daad was
vervolgens om de oude Prins Jos
en Adjudant Toon te onderschei-
den voor bewezen diensten.

Nadien een gezellig carnavalsfeest
met de band "Real Time". De prijs
voor het mooiste kostuum ging
naar Cleopatra en Julius Ceasar.

Vrijdag bracht de "oude" Prins Jos
en Adjudant Toon, samen met het
bestuur van de Stichting Kranen-
burgs Carnaval een bezoek aan de
school "De Kraanvogel", die voor
deze ontvangst fantastisch was
versierd. Met muzikale omlijsting
van Eduard ten Have werd het een
vrolijke boel, waarbij de polonaise
met de Prins voorop natuurlijk
niet ontbrak. Tevens werd de uit-
slag van de verloting bekend ge-
maakt.

De hoodprijs, een fiets, werd
gewonnen door Willy Bos. Met de
opbrengst van de verloting werd
zondagmiddag het kindercarna-
val bekostigd.

Zondagmiddag werd het Carnaval
op de Kranenburg afgesloten met
'n spetterend optreden van Imca
Marina. In 'n mum van tijd ging de
volle zaal geheel uit z'n dak.

Al met al kan men op de Kranen-
burg terugkijken op 'n geslaagd
Carnaval.

65-plussers laten jaarlijks tientallen miljoenen liggen:

Ouderen laten
aftrekposten belastingen
onbenut
De Unie KBO, met circa 250.000
leden de grootste ouderenorga-
nisatie in Nederland, heeft ster-
ke aanwijzingen dat ouderen
jaarlijks ongeveer 50 miljoen
gulden teveel aan belastingen
betalen.

Met name maken veel 65-plussers
ten onrechte geen gebruik van de
belastingaftrek buitengewone las-
ten wegens ziekte en/of invalidi-
teit. Dit blijkt uit de ervaringen
van de KBO-ouderenadviseurs die
jaarlijks vele gesprekken voeren
met ouderen over allerlei onder-
werpen.
De drempel voor aftrek van deze

buitengewone lasten ligt op 12,2%
van het onzuiver inkomen. Als de
buitengewone lasten boven dit
percentage uitstijgen, mogen de
meerkosten volledig worden afge
trokken. Het gaat hier om aftrek-
posten als de nominale premie zie
kenfonds, premie ziekenfondswet
(zfw), ouderdomsaftrek, huisapo-
theek tandarts, gehoorapparaat,
hulpmiddelen, bril, uitvaartverze
kering, lidmaatschap thuiszorgor-
ganisatie en reiskosten in verband
met ziekte.
Nagenoeg alle ouderen die alleen
moeten rondkomen van de AOW
of van de AOW met een klein aan-
vullend pensioen, stijgen met deze

kosten boven de 12,2% van hun on-
zuiver inkomen uit. Toch maken
velen van deze honderdduizenden
ouderen geen gebruik van de af-
trekpost omdat zij geen aangifte
inkomstenbelasting doen. De inge
houden loonbelasting door de So-
ciale Verzekeringsbank (SVB) en/of
pensioenfonds wordt door hen be
schouwd als zijnde eindheffing.
Het invullen van een T-formulier
ligt dan niet voor de hand.

De Unie KBO zal alles in het werk
stellen om ouderen op deze moge
lijkheid te wijzen, te meer daar
een T-formulier een terugwekende
kracht van 3 jaar kent.

geprojecteerde antwoorden Voor
de winnaars van de quiz zijn een
aantal prijsjes beschikbaar.

Na afloop van de jaarbijeenkomst
nodigt de directie van het Dorps-
centrum de aanwezigen uit voor
een bezichtiging van de geheel
vernieuwde ontvangstruimte van
het huis. Ter gelegenheid hiervan
wordt de bezoerkers een hapje en
een drankje aangeboden.

Wie wegens een functiebeperking
graag gehaald en gebracht wil
worden, die neemt tijdig contact
op met het secretariaat, tel. 552003.

Ambassadeur Clini
Clowns vertelt voor PCOB
Tijdens een goedbezochte le-
denmiddag van de PCOB vertelt
Ambassadeur dhr. Wim Noe-
vers uit Doetinchem over het
werk van de Clini Clowns Ne
derland.

De Clini Clowns zijn specialisten
van de lach; zij bieden aan alle zie
ke kinderen in ziekenhuizen aflei-
ding en plezier.

Het is een professionele organisa-
tie die in 1992 is opgericht in sa-
menwerking met Professor Voüte
van het AMC in Amsterdam. In
1993 trad het eerste clownspaar op
in een kinderafdeling van dit zie
kenhuis. Nu zijn er ongeveer 60
clowns, nadat een aantal organisa-
ties zijn gefuseerd. Na een inten-
sieve opleiding van 10 weken tre
den ze meestal met twee clowns in
een ziekenhuis op. Het gaat er om
zieke kinderen vooral weer kind te
laten zijn en geen patientje.

De doelstelling is dat in 2005 zieke
kinderen één keer per week een
Clini Clowns duo aan bed op be
zoek krijgen. Daarvoor is veel geld
nodig. Hiervoor zijn 50 ambassa-
deurs in Nederland, evenals Wim
Noevers als vrijwilligers op pad om
propaganda voor dit werk te ma-
ken en geld in te zamelen.

De Stichting weet jaarlijks 4-6
miljoen gulden in te zamelen. De
Clini Clowns zijn door het Centraal

Bureau Fondswerving en van een
CBF-keurmerk voorzien voor goe
de doelen. De heer Noevers wijst
de aanwezigen er op bij het doen
van giften goed op dit keurmerk te
letten.

Hierna werd een indringende
videofilm vertoond, waarin het
werk van de Clini Clowns goed
naar voren kwam. Daarin zag je
ernstig zieke kinderen door het
optreden van de Clowns weer hè
lemaal opvrolijken. Volgens dokter
dhr. Voüte zijn lichaam en geest
niet van elkaar te scheiden. Door
een spontane actie van voorzitter
mevr. Ca trien van Reeuwijk werd
ƒ 110,- ingezameld voor dit doel,
omdat dit keer de koffie gratis
was.

Voor de zomerdagreis op 9 mei
naar Hattem en omgeving gaven
vele leden zich op. Voor belang-
stellenden is er nog plaats.

Ook riep de voorzitter op om de
regiomiddag op 6 maart a.s. te
Warnsveld te bezoeken, waar ds.
Jaap Zijlstra, voorheen predikant te
Vorden een toespraak zal houden.

Hierna werd de vergadering door
het beheerdersechtpaar Bosch van
het Dorpscentrum uitgenodigd in
verband met de vernieuwing van
het Centrum voor een hapje en
een drankje. Dit werd door de aan-
wezigen erg op prijs gesteld.

o l i t ie varia GROEP

17 februari:
Werd er aangifte gedaan van ver-
nieling van een etalageruit van
een winkel aan de Raadhuisstraat.

19 februari:
Werd er een verkeerscontrole ge
houden op de Zutphenseweg te
Vorden. Er werd proces-verbaal op
gemaakt voor het los zitten van
een kind op de achterbank van
een auto, 2 maal rijden zonder
autogordel om te hebben, en 2
maal voor het voeren van mist-
licht terwijl het zicht goed was.

Ook werden tijdens een motorsur-
veillance 2 maal een proces-
verbaal opgemaakt voor het niet
dragen van een gordel.

Werd er melding gedaan dat er
een schaap op de spoorlijn t.h.v. de
Rietgerweg zou lopen. Ter plaatse
bleek dat er een schaap liep dat
vervolgens door de politie terug
gedreven werd het weiland in.

Werd er aangifte gedaan van dief-
stal van een fiets. De fiets stond
aangesloten gestald bij het NS sta-
tion te Vorden. De fiets is aldaar
weggenomen.

Werd een bromfiets uit het ver-
keer genomen voor een onderzoek.
Na onderzoek bleek dat de voor-
rem defect was en dat de uitlaat
niet op de bromfiets thuis hoorde.
De uitlaat werd gedemonteerd en
voor de defecte rem zal proces-
verbaal worden opgemaakt. De
bromfiets is vervolgens terugge
gaan naar de eigenaar.

22 februari:
Werd er een radarcontrole gehou-
den op de Zutphenseweg te Vor-
den. De controle vond plaats bui-
ten de bebouwde kom. Aantal pas-
santen 1000 stuks, aantal overtre
dingen 20 stuks, hoogste snelheid
112 km/uur.

Vond er een aanrijding plaats in
"Wichmond. Een inwoner uit Vor-
den reed met zijn personenauto
over de Baron van der Heij den-
laan, komende uit de richting van
de Hackforterweg. Zij verleende op
de kruising met de Beeklaan geen
voorrang aan een inwoner uit
Zutphen, welke met zijn personen-
auto over deze weg reed. Beide
voertuigen werden afgesleept.



mim jü
We hebben een feestje te vieren! Vandaag
opent Mitra's Wijn Etcetera slijterij op
de Dorpstraat 18. Voortaan heten wij
Mitra's Wijn Etcetera, kortweg Mitra's. Mitra's
is één van de meest spraakmakende slijterijen
van Nederland. Met een groot en spannend
assortiment. Maar ook verrassende acties en
erg veel vakkennis brengen wij de
drankenmarkt op smaak. In onze nieuwe

Mitra's Wijn Etcetera slijterij hebben
wij een enorme keuze uit
verschillende drankjes en onze
aanbiedingen blijven scherp
als altijd. Hiernaast ziet u onze
openingsaanbiedingen.

u niet tevreden over bent.

Yvónne en Wilbert Grotenhuys [*"P" D*
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon 0575-552713

De openingsaanbiedingen zijn geldig van 26 februari t/m 3 maart 2001. € = Euroteken = f 2,20371. Prijswijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

• ttJ.EN WE
OPENEN GOED!

Klasse A
Jonge Jenever
liter
22.35

Nooitgedagt
Rood of Wit

75 cl.

Doos 6 flessen
Adviesprijs

37»
€ 17.01

Jagermeister
70 cl.

Glen Talloch
Scotch Whisky

70 cl.

Wl|N ETCETERA

Welkoop Vorden
zoekt per direct een

enthousiaste
weekend- c.q.
vakantiehulp m/v
voor de vrijdagavond, zaterdag en de
schoolvakanties.

Interesse?
Neem dan contact op en vraag naar Wim Weenk
of Gerard ter Maat.

VOF Weenk-ter Maat
Stationsweg 16, 7251 E M Vorden
Telefoon 0575-551583

Nu verkrijgbaar:
HEERLIJKE hartige broodjes:

Pizzabroodjes
Kipkerriebroodjes
Saucijzenbroodjes
Hotdogs
Hotfrikandel

f2,30 *"*
Natuurlijk ook
WARM verkrijgbaar!!

(Bestellingen kunnen ft
warm bezorgd worden.) r

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Verdien een extra zakcentje
als bezorger bij

Media Expresse m/v
voor de plaatsen: Warnsveld en Vorden

• iedere week een paar uurtjes werk
(meer kan ook)

• je bezorgt tijdschriften, tv-gidsen e.d.
• deze worden bij je thuis gebracht

• je hebt twee dagen de tijd om te bezorgen
• dus prima in te passen naast andere

bezigheden
• inzet is belangrijker dan leeftijd
• bezorgers bij Media Expresse

zijn niet alleen jongeren
• je moet wel secuur en precies kunnen werken

iets voor jou?
Bel dan: 0573-452532

of e-mail naar: g.kremer@mediaexpresse.nl
Een kort en bondig briefje mag ook.

Media Expresse Gertie Kremer
Postbus 49, 7260 AA Ruurlo



Heropening Visser Mode °Pen huis starin«
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Visser Mode richt zich vanaf vo-
rige week donderdag helemaal
op de vrouw. De heren- en kin-
derafdeling hebben plaats moe-
ten maken voor de nieuwe
Young Fashion afdeling. Ofte-
wel mode voor de jonge vrouw.
En in het andere gedeelte van
het pand bevindt zich de modi-
sche en klassieke mode. Visser
Mode, mode voor dochter, moe-
der en oma!

De meest opvallende wijziging bij
Visser Mode is de nieuwe Young
Fashion afdeling, speciaal bedoeld
voor de moderne, dynamische jon-

ge vrouw. De afdeling heeft een ei-
gen entree: aan de linkerkant van
het pand. Enkele bekende merken
die we hier tegenkomen zijn
Mexx, Street One, Cecil, Sandwich
en Expresse. Vooral de collectie
van Mexx is zeer rijk vertegen-
woordigd. Er is zelfs een speciale
Mexx-wand. Door de inrichting en
frisse kleuren die gebruikt zijn
heeft de Young Fashion afdeling
een heel eigen frisse look.
Wie via de rechter voordeur bin-
nenstapt vindt eerst de collecties
van medische merken als Court
One, Bandolera, Mac, Poools en
Hammer. Als we vervolgens iets

verder doorlopen, zien we dat de
merken Gerry Weber en Fran-
kenwader elk hun eigen 'shop'
hebben gekregen. Ook de wat klas-
siekere collecties zijn dus flink uit-
gebreid.

Op donderdag l, vrijdag 2 en za-
terdag 3 maart worden de zoge-
noemde modeflitsen gehouden
waar 8 mannequins de lentemode
aan het publiek zullen presente-
ren. De seniorenshows van Visser
Mode zijn op donderdag 8 maart.
Visser Mode is gevestigd aan de
Burgemeester Galleestraat 9 in
Vorden.

In 'Het Gele Stoeltje' te Vorden:

Solo-expositie jonge kunstenaar
Van l maart tot 8 april expo-
seert de in Keulen geboren Gre-
ta Günther met haar schilderij-
en, tekeningen en objecten in
galerie 'Het Gele Stoeltje' in Vor-
den.

Zij heeft in Reinbach (Duitsland)
de opleiding tot glazenier gevolgd
en daarna aan de Hoge School
Arnhem/Nijmegen de studie cre-
atieve therapie voltooid.
Gretha Günther exposeert in de
galerie schilderijen op doek en pa-

pier en gebruikt voor haar objec-
ten diverse materialen o.a. acryl,
houtskool, krijt, papier, linnen,
gaas, glas, gips. In haar werk gaat
het er niet alleen om iets moois te
maken, zij verdiept zich veel meer
in het ontstaansproces waarbij 'ge
vonden' voorwerpen inspiratie-
bron zijn voor nader onderzoek.
Door deze voorwerpen te isoleren,
te vergroten of er stukken van weg
te laten, komt ze tot een eigen
vormgeving.
Haar schilderijen en tekeningen

zijn zeer dynamisch, met een ex-
pressief kleurgebruik. Ze zijn een
neerslag van een boeiend proces.
Deze expositie wordt zaterdagmid-
dag 3 maart geopend door kunste-
naar Ton Kramer uit Almen. De
band Crank Nebuia geeft aan deze
middag een muzikaal tintje.
Galerie 'Het Gele Stoeltje' is gele
gen aan de Burgemeester Gallee
straat 36 in Vorden en is geopend
van donderdag- t/m zaterdagmid-
dag en op afspraak. Telefoon 0575-
552261.

Romantische blaasmuziek door Reicha
Quintet in St. Janskerk
Het Reicha Quintet, genoemd
naar de Tsjechische componist
Antonin Reicha (1770-1836) en
samen met zijn tijdgenoot
Franz Danzi de grondlegger
voor de blaaskwintetliteratuur,
komt op zondag 11 maart a.s.
voor de derde keer naar Zut-
phen.

Het voortreffelijke en sprankelend
samenspel van deze vijf beroeps-
musici, is bij eerdere optredens in
de serie Restauratieconcerten en-
thousiast door het publiek ontvan-
gen en ook nu weer ligt er een ge

varieerd en interessant program-
ma op de lessenaars dat de bezoe
kers zeker zal boeien.
Het Reicha Quintet, vanaf 1969 in
dezelfde bezetting, bestaat uit Est-
her de Graaf- fluit, Jan Jimkes - ho-
bo, Willem van de Laar - klarinet,
Jaap van der Vliet - hoorn en Jan
Berend Kan - fagot.
Met succes werden naast de vele
Nederlandse podia, concerten ge
geven in België, Duitsland, Luxem-
burg, Tsjechië en Hongarije en ver-
schillende radio-uitzendingen ver-
zorgd. Hun uitstekende reputatie,
gevoegd bij de schitterende akoes-

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RuuRLo Qootbekledmg

0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

tiek van de St. Jan, staat opnieuw
garant voor een muzikaal hoogte
punt in deze concertserie.

Op het programma staan naast
het prachtige Divertimento in Bes
van Joseph Haydn, waarvan
Brahms het tweede deel heeft ge
bruikt als thema voor zijn be
roemde Haydn-variaties, een
tweetal romantische werken van
de Deense componist Peter Ras-
mussen, het Quintet in F, en een
compositie van Joseph Marie Guy
Ropartz.
Het concert wordt besloten met

het geestige
kwintet 'Opus
Zoo' van de Itali-
aan Luciano Be
rio.
Deze feestelijke
muziek is toe-
valligerwijs heel
toepasselijk nu
er duidelijkheid
is voor de afron-
ding van deze
omvangrijke
restauratie.
Info (0575)
51 77 73.

Het Staring College houdt op-
nieuw open huis. Stonden be-
gin februari de locaties van de
brugperiode open voor leerlin-
gen, ouders/verzorgers en ande-
re belangstellenden, binnen-
kort kan men een kijkje nemen
op de locatie Herenlaan in Bor-
culo waar de VMBO-opleidin-
gen gevestigd zijn.

Dinsdagavond 6 maart a.s. zijn alle
praktijklokalen in bedrijf van de
opleidingen verzorging, adminis-
tratie, bouwtechniek, voertuigen-
techniek, consumptieve technie
ken en metaaltechniek.
Daarnaast zijn leerlingstelsels uit-
genodigd om de gewenste infor-
matie te geven. Deze avond is spe
ciaal bestemd voor leerlingen die
momenteel in het tweede leerjaar
van het voortgezet onderwijs zit-

ten en straks kiezen voor het VM-
BO. Ook kunnen leerlingen van
het basisonderwijs en hun ou-
ders/verzorgers deze avond de
school aan de Herenlaan bezoe
ken.
Het Staring College kent ook zgn.
kopklassen voor een aantal afde
lingen. Dit is een vijfde leerjaar
voor reeds gediplomeerde leerlin-
gen die binnen een jaar een extra
diploma willen behalen. Ook zij
zijn op deze avond van harte wel-
kom.
In het jongste onderzoek van het
dagblad Trouw naar de kwaliteit
van scholen, behaalde het Staring
College een hoge score voor de exa-
menresultaten. Dinsdagavond 6
maart is dan ook voor alle belang-
stellenden een goede gelegenheid
om nader kennis te maken met de
ze school.

LAATSTE RONDE
totale leegverkoop

wegens beëindiging bedrijf

Fietsen en snorfietsen
Regenkleding
Onderdelen

Banden, verlichting enz.
Laatste racefietsen 1/2 prijs

Zaterdagmiddag en maandag gesloten.

50%Kortingen tot

Zwever ink
UW FIETSSPECIALIST

lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-462888

Ook gebruikte fietsen + tandem

Opening van het nieuwe
modeseizoen voorjaar
2001 bij Tennissen Mode
Deze week opent Teunisen Mo-
de haar nieuwe modeseizoen.
Tijdens de modeshows, waarin
u kunt genieten van een aan-
gekleed kopje koffie of een
drankje, showen mannequins
en dressman de trends voor het
komende spannende seizoen.

Het belooft een kleurrijk seizoen.
Naast de belangrijke basiskleuren
beige, zwart en groen zijn er veel
nieuwe kleuren die dit voorjaar
een totaal nieuw aanzien zullen
geven.
Rood, lila en rose zijn kleuren die
veelal als accent aanwezig zullen
zijn maar die u ook in de basis zult
tegenkomen.
Prachtige vesten en pullovers en
modische blazers en jasjes vindt u
in de hele collectie terug.
Aandacht is er ook voor de vele
dessins, vaak in opvallende kleu-
ren.
De belijning in de damesmode is
duidelijk vrouwelijker geworden.
Het mag allemaal weer iets gekle
der zijn. Hoewel de rokken weer
wat terug komen zal de pantalon
nog steeds een belangrijk item
zijn. Pantalons vindt u bij Teunis-
sen Mode in veel vormen. Fantasti-
sche sportieve broeken van Rosner
en comfortabele pantalons van
Gardeur vindt u in alle kleuren en
modellen.
De vele prachtige sets van Gerry

Weber en Frankenwalder bieden u
mode voor de speciale momenten
die u in het verschiet heeft.
Groot is ook de collectie van Sa-
moon, die doorloopt in de grotere
maten.
Vooral in het voorjaar zijn veel
stoffen erg makkelijk in onder-
houd, dat wil zeggen; makkelijk te
wassen en vooral comfortabel in
het dragen. De etaminestoffen lij-
ken op linnen maar kreuken abso-
luut niet en zijn daarom erg ge
wild.
Bij de mannenmode zijn dit voor-
jaar vooral rood en geel de belang-
rijkste accentkleuren.
De collecties van Mc Gregor, For
Fellows wn New Bondstreet laten
een kleurrijk geheel zien met vlot-
te sweatshirts en vooral ook com-
fortabele overhemden in uni's en
sportieve ruiten.
De kostuums van Peter van Hol-
land vallen op door hun eigenzin-
nige uitstraling en het grote draag-
comfort.
Daarnaast heeft Teunissen Mode
een Mix op Maat systeem van
Frans Molenaar, waar u uw eigen
kostuum kunt samenstellen naar
uw eigen maten. Perfect voor werk
maar zeker ook voor bijzondere
gelegenheden.

Voor de shows op vrijdag en zater-
dag a.s. kunt u het beste even re
serveren.
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Het Waardevol Cultuurlandschap

(WCL) De Graafschap is zijn

laatste jaar ingegaan.

Het ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij stelt

in 2001 nog geld beschikbaar

voor een groot aantal projecten.

Ook kunnen bewoners, agrarische

ondernemers en organisaties

nog projecten indienen.

kl i dit jaar houdt het WCL op.
'™Dat betekent niet dat de ontwik-
kelingen die de afgelopen jaren op
gang zijn gebracht, plotseling stop-
p«i_Alle bij het WCL betrokken
parajen willen doorgaan op de in-
geslagen weg. Dat zal bijvoorbeeld
gebeuren in het kader van de zo-
genoemde reconstructie van de
Achterhoek. Elders in deze krant
leest daarover meer.

Een duurzame ontwikkeling in De
Graafschap, dat staat ook dit jaar
weer centraal in het WCL. Hierbij
gaat het om land- en tuinbouw,
maar ook om natuur en landschap
en recreatie.
De agrarische natuurvereniging
't Onderholt wil dit jaar flink aan
de weg timmeren. Zo zal de onder-
houdsploeg van 't Onderholt op
diverse plekken in De Graafschap
achterstallig onderhoud aan hout-
wallen en singels uitvoeren. De
werkploeg heeft ook afspraken
gemaakt met het waterschap over
de uitvoering van werkzaamheden
langs waterlopen.

Cultuurhistorie is een ander
belangrijk onderdeel van het
WCL-jaarprogramma 2001. Er zal
een aantal cultuurhistorische objec-
ten worden gerestaureerd. Verder
streeft de WCL-stuurgroep naar
de openstelling van monumentale
gebouwen om zo toeristen extra
mogelijkheden te bieden.
Nieuw is de ontwikkeling van
een fietsroute voor kinderen en de
aanleg van routes voor skaters. Met
de financiering van deze projecten
hoopt de stuurgroep het gebied
aantrekkelijker te maken voor
jongeren.

Over bovengenoemde projecten
leest u in deze krant meer.

slot

't Onderholt actief
voor waterschap

onderhoudsploeg van de
Agrarische Natuurvereniging

't Onderholt gaat aan de slag
voor het waterschap Rijn en

IJssel. Het betreft maaiwerkzaam-
heden langs waterlopen en onder-
houd van houtwallen. Voor
't Onderholt is dit een belang-1

rijke stap, zegt coördinator Mark
Hakkert, omdat de organisatie
nu minder afhankelijk is van
subsidies van de overheid.

't Onderholt is vorig jaar op-
gericht en heeft inmiddels zo'n
zeventig leden. Mark Hakkert is
coördinator van de vereniging.
Hij stuurt de onderhoudsploeg
aan en hij geeft ondersteuning
aan boeren die mee willen doen
aan de regeling voor agrarisch
natuurbeheer.

De onderhoudsploeg bestaat dit
moment uit vi j f agrariërs die
gemiddeld twee dagen per week
aan het werk zijn. De vereniging
sluit contracten af met grond-
eigenaren - boeren en landgoed-
eigenaren - met betrekking tot
het onderhoud van landschaps-
elementen. De eigenaren krijgen
hiervoor subsidie van het rijk en
met dat geld worden de leden
van de onderhoudsploeg vervol-
gens betaald. Het gaat hierbij

vooral om achterstallig onderhoud
van singels en houtwallen die soms
tientallen jaren niet zijn gesnoeid.
Voor de instandhouding van het
karakteristieke landschap in De
Graafschap zijn deze onderhouds-
werkzaamheden van groot belang.

Hakkert geeft ook begeleiding aan
boeren bij de aanvraag van subsidie
voor agrarisch natuurbeheer. Bege-
leiding is hard nodig, weet Hakkert
inmiddels uit eigen ervaring. Vorig
jaar is een nieuwe regeling inge-
voerd, het zogenoemde Programma
Beheer van het ministerie van

Landbouw. Boeren kunnen in-
tekenen op een of meer natuur-
pakketten en worden afgerekend
op basis van het resultaat van hun
inspanningen. De nieuwe rege-
ling is erg ingewikkeld en vraagt
veel administratie, zegt Hakkert.

Volgens Hakkert hebben veel
boeren die begin vorig jaar een
aanvraag indienden in het kader
van het nieuwe Programma
Beheer nog steeds geen antwoord
gekregen. Een slechte /aak, /.egt
Hakkert, want dat ondermijnt
het draagvlak onder boeren voor
natuurbeheer.

Meer informatie over 't Onderholt?

Mark Hakkert,

tel. 0573 - 22 15 15.

De afgelopen jaren is in het kader van het

Waardevol Cultuurlandschap een groot

aantal projecten uitgevoerd. Ook dit jaar

gebeurt dat nog. De komende tijd wordt

gewerkt aan een reconstructieplan.

Het WCL gaat stapsgewijs over in de recon-

structie. Dit artikel belicht de achtergronden

van de overstap. Een duurzame ontwikkeling

van het platteland blijft voorop staan.

Reconstructie in
De Graafschap

rte provincie en het r i jk voeren al
"'jaren gebiedsgericht beleid uit in

De Graafschap, In dat verband is
De C!raafschap aangewezen als
Waardevol Cultuurlandschap.
Hierdoor is het mogelijk om samen
met het gebied projecten uit te
voeren. De stuurgroep beoordeelt
de kwal i t e i t van de projecten en
brengt advies u i r aan de provincie.
Ken positieve beoordeling betekent

dat geld beschikbaar komt voor
uitvoering van de plannen. Ook
geeft cle stuurgroep advies aan de
provincie over
wetten en ru imte l i jke ordening.

Dat gaat a l lemaal veranderen.
Reden is dat er nieuwe rijks- en
Europese subsidieregelingen z i jn
gekomen. Van die regelingen wil
de provincie graag gebruikmaken.
Ook is de rol van de provincie bij
de uitvoering van plattelandspro-
g ian ima s veranderd. Een andere
belangrijke reden is dat de Tweede

Kamer de zogenoemde Reconstruc-
tiewet heeft aangenomen. Deze
wet biedt de mogelijkheid om de
verschillende problemen in her
landelijk gebied in samenhang aan
te pakken en de oplossingen direct
te vertalen in bestemmingsplannen

en streekplan.
Vervolg op pagina 4

Mark Hakkert:
"Nieuwe regeling
natuurbeheer is

ingewikkeld."
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De G r a a f s c h a p Dorien Mulderije:

'Bewoners moeten
meepraten over

inrichting buiten-
gebied."

Wethouders in de bres
voor lokale wensen
Komend voorjaar wordt de streekcommissie voor De Graafschap

geïnstalleerd. De commissie gaat zich bezighouden met de

zogeheten reconstructie van het buitengebied. In gesprek

met twee leden van deze streekcommissie: Dorien Mulderij,

wethouder in Vorden en Hans Legters, wethouder in Zelhem.

A ls het aan Dorien Mulder i je ligt,
krijgen veel leegkomende agra-

rische bedrijven straks een nieuwe
bestemming. Met de vest iging van
een nieuw bedri j f in zo'n gebouw
moeten we ruimhartig omgaan,
zegt de wethouder u i t Vorden.
Collega-wethouder Hans Legters
uit Zelhem vindt dat de reconstruc-
tie zich vooral moet r ichten op de
v i t a l i t e i t van het buitengebied.
Legters pleit voor zogenoemde
nieuwe economische dragers.
En ook hij wijst daarbi j op de
mogelijkheden van lege stallen.
De twee wethouders hebben meer
gemeen. Beiden gaan ervan uit dat
nogal wat veebedrijven /ui len moe-
ten verplaatsen. Voor die verplaat-
sen moet een nieuwe plek worden
gevonden. Is het niet in De Graaf-

Soepel omgaan

met vestiging

bedrijven in

voormalige boerderij.

schap of directe omgeving, dan el-
ders in de Achterhoek. En waarom
zou zo'n verhuizende veehouder
niet terecht kunnen op het bedrijf
van een boer die stopt omdat hij
geen opvolger heeft? vraagt de
Zelhemse wethouder zich af.
De provincie moet daar actief mee
omgaan, stelt Legters. "In een
aantal gevallen wordt een bedrijf
beëindigd op een uitstekende loca-
tie. De provincie moet zo'n bed r i j f
kopen en vervolgens aanbieden aan
een verplaatser . Zo voorkom je dat
een verplaatser nieuwe stallen moet
bouwen. Twee vliegen m één klap:
minder stenen én extra ru imte voor
bcdrijfsverplaatscrs."

Adviezen
De streekcommissie geeft straks
adviezen aan de overkoepelende
reconstructiecommissie Achterhoek
(zie ook elders in deze krant). Deze
commissie maakt het reconstructie-
plan en biedt dat vervolgens aan
aan het provinciaal bestuur. De
reconstructiecommissie wordt met
ideeën gevoed vanu i t de basis.
Drie streekcommissies fungeren als
tussensta t ion . Die van De Graaf-
schap is daar een van.

Subsidie voor
vernieuwing platteland

I n het WCL-jaarprogramma 2001
is een project opgenomen om

agrarische ondernemers re onder-
steunen die zoeken naar nieuwe
mogelijkheden. Daarvoor is geld
beschikbaar.

De teruglopende perspectieven in
de landbouw kunnen deels worden
ondervangen door verbreding van
de sector. Het gaat om nieuwe
neventakken zoals landbouw en
zorg, ambachten, landbouw en

na tuur en streekproducten.
De investeringssubsidie bedraagt
dertig procent met een maximum
van 30.000 gulden per bedrijf.
De aanvragen worden beoordeeld
door de begeleidingscommissie van
de stuurgroep.

Informatie en aanvraagformulieren
kunnen worden verkregen bij Paul
Seesing van het SPA te Zelhem,
tel. 0314-625000.

De Vordense wethouder Mulderij
vindt het uiterst belangrijk dat
bewoners en lokale bestuurders
meedenken over de toekomstige

inrichting van het
platteland. Want wie
weet nu beter welke
behoeftes er zijn?
Legters uit Zelhem
reageert met: "De leef-
baarheid in het gebied
hangt af van de inzet
van cle streekcommis-
sie. Kn de streekcom-
missie kan haar taak
alleen waarmaken als
bewoners zich actief
opstellen."
Maar waar gaat het bij
reconstructie eigenlijk
om? Mulde r i j legt de
nadruk op de verwe-
venheid in het gebied.
"Dat eigen karakter
moeten we behouden.
De stuurgroep van het
waardevolle cul tuur-
landschap is die weg al
ingeslagen. De recon-
structie biedt meer
wettelijke mogelijkhe-

den én meer geld om positieve
maatregelen te nemen voor de bewo-
ners."
Zij is kritisch naar Den Haag.
Landelijke wetgeving kan de uit-
voering van plannen in de weg
staan. Bijvoorbeeld vanwege het
ammoniak- en standbeleid. "Dat
mag niet gebeuren. Het ri jk moet
zich soepel opstellen en mogelijk
maken dat ideeën uit de regio
worden uitgevoerd. Duidelijkheid
moet voorop staan. Wat mag wel,
en wat mag niet?"

Hans Legters wijst erop dat lokaal
al veel ideeën z i jn voor plattelands-
ontwikkeling. Via de reconstructie
kan er nu geld op tafel komen voor
uitvoering. In de gemeente Zelhem
is bijvoorbeeld een plan gemaakt
voor her gebied Het Broek.
Recreatief medegebruik van land-
bouwgrond, agrarische natuurbe-
heer, vestiging van niet-agrarische
bedrijven; bewoners, bestuurders
en ambtenaren hebben hun nek
uitgestoken. De reconstructie moet
voortbouwen op zulke plannen,
vindt Legters.

'Reconstructie moet
boeren vooruit helpen'

V arkenshouder Bennie van Til uit
Hummelo vertegenwoordigt

straks de agrarische sector in de
nieuwe streekcommissie De Graaf-
schap. Officieel zit hij in de com-
missie zonder last of ruggespraak.
Maar wie Van Til kent, weet dat
deze agrarische bestuurder zich
verantwoordelijk voelt voor de toe-
komst van de boeren en tuinders in
het reconstructiegebied en dus met
name kijkt naar de consequenties
van de voorgestelde maatregelen
voor de landbouw.
Reconstructie komt vooral neer op
saneren, verplaatsen en ontwikkelen
van boerenbedr i jven , /egt Van Til.
Dat moet ertoe leiden dat zoveel
mogelijk agrarische bedrijven verder
kunnen.
De varkenshouder stelt zich al bij
voorbaat kritisch op. Dat heeft een
geschiedenis. Eerder was hij betrok-
ken bij het milieuzorggebied Huni -
melo-Keppel. Zijn ervaring is dat
veel plannen worden gemaakt, dat
allerlei bureaus daar fl ink geld mee
verdienen, maar dat die plannen —
hoe leuk en aardig ze ook zijn voor
het platteland - nauwelijks worden
uitgevoerd. Van Til: "Dan ligt zo'n
rapport op tafel, maar is er te wei-
nig geld op het voorstel uit te voe-

Het geld dat naar

dit gebied stroomt,

moeten we

goed besteden.

ren. Dat is frustrerend voor ieder-
een die heeft meegedacht. Zo schiet
het platteland er niets mee op.
Vanuit de streekcommissie zal ik
erop letten dat alleen p lannen
worden gemaakt als er ook geld
beschikbaar is voor uitvoering."
Van Til verwacht dat de reconstruc-
tie ook gericht zal z i j n op de ont-
wikkel ing van andere belangen op
het platteland, zoals recreatie. "Ik
zal me daar niet tegen verzetten,
maar ik ben wel alert. De verdeling
van het overheidsgeld moet wel in
evenwicht zijn. De reconstructie
krijgt wat mij betreft een agrarische
insteek. En dat mag niet betekenen
dat het meeste geld gaat naar
recreatie, landschap en natuur."
Volgens Van Til is de agrarische
sector gebaat bij de reconstructie.
"Er stroomt veel geld naar het ge-
bied. Laten we proberen dat goed
te besteden."

Bennie van Til:
"Plannen maken,

maar dan ook r

Bewoners Galgengoorweg
maken eigen toekomstplan
Een goed beheer van de natuur
in combinatie met behoud van
de leefbaarheid in het gebied.
Dat bepleit de initiatiefgroep
Galgengoor. De groep bestaat
uit bewoners van de Galgen-
goorweg, een agrarische deel in
het natuurontwikkelingsgebied
Groote Veld. De bewoners wil-
len dat het gebied in beheer
blijft bij agrarische onderne-
mers.

V a n u i t het Waardevol Cultuur-
landschap De Graafschap

komt geld beschikbaar zodat de
initiatiefgroep Galgengoor de ei-
gen ideeën verder kan uitwerken.
Hierbi j zi jn de natuurdoelen die
voor het Groote Veld zijn vastge-

steld uitgangspunt. De ini t iat ief-
groep geeft alleen een andere invu l -
ling aan die doelen. Voorop staat
dat de economische vi ta l i te i t van de
enclave behouden blijft en zo mo-
geli jk zelfs verbetert.

Rond deze tijd worden voor de vier
agrarische bedrijven aan de Gal-
gengoorweg individuele bedrijfs-
plannen opgesteld. Daarbij wordt
gekeken naar de perspectieven van
de bedrijven en mogelijk aanpassin-
gen in de bedrijfsvoering. Agrarisch
natuurbeheer, omschakeling naar
biologische productie, waterberging
en huisverkoop zijn wellicht moge-
lijkheden om het toekomstperspec-
tief van de bedrijven te verbeteren.
Volgens woordvoerder Derk Klein

Bramel van de i n i t i a t i e fg roep /u i -
len de eigen plannen van de be-
woners worden geïntegreerd met
de beleidsvoornemens van de
overheid. Dat zal uiteindelijk lei-
den tot een gebiedsplan, waar be-
trokken overheden, organisaties
en bewoners toekomst in zien.
Klein Bramel constateert dat de
tegenstellingen tussen bewoners
aan de ene kant en Na tuurmonu-
menten en Dienst Landelijk Ge-
bied aan de andere kant steeds
kleiner worden. In een gezamen-
lijk overleg tussen deze drie par-
tijen is onlangs vastgesteld dat
gezocht moet worden naar een
gezamenlijke toekomststrategie,
zegt Klein Bramel. Als dat niet
lukt, zijn er alleen verliezers.



Het agrarisch gebied ten zuiden

van Zutphen en Warnsveld

wordt een stedelijk uitloop-

gebied, afgekort Stuit-gebied.

De bedoeling is de recreatieve

mogelijkheden van het gebied

te vergroten. En dat op zo'n

manier dat de boeren daar geen

last, maar profijt van hebben.

Bewoners en gebruikers van

het bewuste gebied krijgen veel

invloed bij de inrichting van

het Stuit-gebied.

Zutphen:
overgang van stad
naar platteland
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Ideeën voor Stuit-gebied

Inwoners en (toekomstige) gebruikers van
het Stuit-gebied bij Zutphen hebben hun
eigen opvattingen over het recreatieve
medegebruik van het gebied.
De volgende ideeën zijn onder meer naar
voren gebracht:
• inrichting van plek waar kinderen hutten

kunnen bouwen,
• aanleg van een avontuurlijk wandelpad

(struinpad),
• veilige plekken voor trimmers,
• creëren van kinderopvang van de

boerderij,
• vestiging van een kinderboerderij,

theeschenkerij en/of beeldentuin,
• recreatie zoneren en geleiden,
• studie naar aanleg van windmolens,
• voorkomen van extra druk op de grond-

markt, bijvoorbeeld op uitplaatsing van
een agrarisch bedrijf.

Bewoners actief bij inrichting
buitengebied Zutphen-Warnsveld

De term stedelijk uitloopgebied
komt uit de koker van de provin-

cie Gelderland. De provincie heeft
in haar streekplan meer van derge-
lijke gebieden aangewezen, onder
meer bij Westervoort en Huissen.
Zo'n gebied moet een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van het
leefmilieu van nabijgelegen woon-

_£^icdf^^He<-g!rat daarbij vooral
om extra recreatieve mogelijkheden.

Het Stuit-gebied bij Zutphen ligt
op het grondgebied van de gemeen-
ten Zutphen en Warnsveld, ten
zuiden van de N348. Aan de west-

zijde is het gebied begrensd door de
IJssel, aan de noordoostgrens door
de Vordenseweg. Ook het natuur-
ontwikkelingsgebied 't Poppink is
onderdeel van het Stuit-gebied.

Bij de planvorming zijn diverse
overheden en organisaties betrok-

ken, waaronder de twee gemeenten,
provincie Gelderland, Dienst Lan-
delijk Gebied en Servicecentrum
Plattelandsontwikkeling Achterhoek.
Zij vormen tezamen een project-
groep. Ook waterschap, agrarisch
bedrijfsleven en natuurorganisaties
praten mee. Ideeën en wensen van
bewoners en gebruikers van het
gebied vormen het uitgangspunt
van het planningsproces.

Op 31 januari jongstleden vond de
eerste zogenoemde dialoogbijeen-
komst met bewoners en toekom-
stige gebruikers plaats. De meerder-
heid van de aanwezigen is tegen
grootschalige ingrepen in het
betreffende gebied (zie ook kader).
Gekozen wordt voor een extensief
recreatief gebruik. De agrariërs
vrezen voor de gevolgen van de
nieuwe bestemming voor de
ontwikkeling van hun bedrijven.
Zij zijn tegen vernatting van land-
bouwgronden en willen liever geen
nieuwe natuur.
Er is weinig oppositie in het gebied
tegen de aanleg van nieuwe wandel-
enjïetspaden. Daarbij moet worden

voorkomen dat recreanten over het
hele gebied uitwaaieren en percelen
of boerenerven betreden, vinden de
bewoners. Bewoners van Zutphen
en Warnsveld gaven te kennen dat
het huidige aanzien en gebruik van
het gebied al erg waardevol is. Van
diverse kanten werd geopperd dat
bij de planvorming sprake moet
zijn van wederkerigheid. Als de
stedelingen genieten van het buiten-
gebied, moeten de grondgebruikcis
daarvan profiteren. Het mag geen
eenrichtingsverkeer zijn.

Ideeën, wensen én twijfels die naar
voren zijn gekomen vanuit het ge-

bied, worden door de projectgroep
meegenomen. Vervolgens wordt
een concept-inrichtingsplan ge-
maakt waarover de bewoners weder-
om hun mening kunnen geven.
Uiteindelijk wordt het plan opge-
nomen in de bestemmingsplannen
van beide gemeenten. Daarbij
wordt de gebruikelijke procedure-
gevolgd, zodat bewoners en gebrui-
kers ook in laatste instantie nog
bezwaar kunnen maken.

HET STEDELIJK UITLOOPGEBIED BI) ZUTPHEN
'"' ' •' '• ' " '

Lochem activeert
zorg op boerderij

De gemeente Lochem ziet per-
spectief in zorgverlening op agra-
rische bedrijven. Bij zorginstellin-

gen in de directe omgeving wordt
dit jaar geïnventariseerd welke be-

hoeften er zijn. Gedacht wordt
aan plaatsing van verstandelijk ge-

handicapten en/of psychiatrische
patiënten. Langdurig werklozen
vormen een andere doelgroep.

Volgens Nicole Mathijssen van de

Gewestelijke Land- en Tuin-
bouw Organisatie (GLTO) zijn er
zeker mogelijkheden in Lochem
om één of meer zorgboerderijen op
te zetten. Als het gaat om de ont-
wikkelingen van landbouw en zorg
blijkt het meestal geen probleem
om boeren en boerinnen te vinden,
is haar ervaring. Daarom wordt in

Lochem komend jaar eerst gekeken
naar het mogelijke 'aanbod vanuit
de zorginstellingen.

De zorgboerderij is inmiddels een
bekend fenomeen. In de agrarische
sector, maar ook in de zorgsector.

Volgens Nicole Mathijssen - zij is
bij GLTO Advies gespecialiseerd
op dit terrein - is sprake van een

stroomversnelling. Ook in De
Graafschap is de afgelopen jaren
een aantal zorgboerderijen van start
gegaan. Bekende zijn de zorgboer-
derij voor ouderen van de famil ie

Korenblik in Harfsen en De Vijf-
sprong in Vorden.
Zorginstellingen die voorheen aar-

zelden om hun cliënten onder te
brengen op land- en tuinbouwbe-
drijven, staan daar nu positiever te-

genover. Dat is mede het gevolg
van de positieve publiciteit over
deze vorm van zorgverlening. Maar
er is ook meer geld beschikbaar.
Vorig jaar heeft het r i jk nameli jk
geld vrijgemaakt voor het wegwer-
ken van de wachtlijsten in de zorg.
Daardoor kunnen bijvoorbeeld
meer verstandelijk gehandicapten
met een zogenoemd persoonsge-
bonden budget zorg inkopen op

Steeds meer zorg-
boerderijen in de
Achterhoek.

een boerderij. Kn instellingen met
een positieve houding ten opzichte
van zorgboerderijen k u n n e n nu
makkeli jker dagbesteding organise-
ren op een agrarisch bedrijf , consta-
teert Mathi jssen.

Onder boeren en boerinnen is de
belangstelling groot genoeg, zegt

zij. Dat b l i j k t onder meer uit liet
aantal deelnemers aan cursussen,

excursies en informatieavonden.
Ook dit jaar wordt in de Graal
schap een a a n t a l van dergelijke acti-
viteiten opgezet. Zo kunnen boeren
zich eerst breed oriënteren op de-
mogelijkheden van zorgverlening
voordat zij concreet aan de slag >
gaan.

De studieclub van Achterhoekse
/.orgboeren wil de kwal i t e i t van de
zorgverlening op boerderijen verder
verbeteren. Afgelopen jaar heelt de

groep gewerkt met het kwaliteits-
systeem zoals dat door het l a n d e l i j k
s teunpunt Landbouw en Zorg is
ontwikkeld. Om ins te l l ingen te
overtuigen van de positieve kanten
van de zorgboerderij is het belang-
r i j k clat cle kwali tei t van de /.orgver-''
lening wordt aangetoond en vastge-
legd, zegt Mathi jssen. Begeleiding
van cliënten is daarb i j een belang-
r i jk aspect, maar ook bijvoorbeeld

veiligheid.

Meer informatie:' Nicole Mathijssen,

GLTO, telefoon: 0317- 466222.
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Agrotoerisme

Evenals voorgaande jaren is in het
WCL-jaarprogramma 2001 het

project Agrotoerisme opgenomen.

Voor agrarische ondernemers die
zoeken naar nieuwe inkomens-
mogelijkheden kan kleinschalig
kamperen bij de boer, bed and
breakfast, appartementen en andere
vormen van extensieve verblijfs-
recreatie een mogelijkheid zi jn.
Ook in combinatie met overnach-
tingsmogelijkheden voor paarden

of pensionpaarden kan her aanbod
worden versterkt.
Om het gebied voor de recreant
aantrekkelijk te houden is een
breed aanbod van voorzieningen
belangrijk. Om de kwaliteit te
bevorderen is het subsidiëren van
investeringen een goede stimulans.
Dit geldt ook voor de landschappe-

lijke inpassing van voorzieningen.
De investeringssubsidie betreft

dertig procent met een maximum
van 30.000 gulden per bedrijf.
De aanvragen worden beoordeeld

door de begeleidingscommissie van
de stuurgroep.

Informatie en aanvraagformulieren
kunnen worden verkregen bij Paul

Seesing van het SPA te Zelhem.

Doordat sommige WCL-projecten
uit voorgaande jaren niet of niet

helemaal zijn uitgevoerd zijn er nog
mogelijkheden om nieuwe projecten

in te dienen voor het uitvoerings-
jaar 2001.
Als u ideeën hebt voor de uitvoering
van projecten, eventueel samen met
anderen, dan kunt u contact op-

nemen met Paul Seesing van het
SPA te Zelhem. Hij kan u helpen
bij het formuleren van het project
en de indiening daarvan. Omdat

2001 het laatste jaar voor het WCL
is moet het project dit jaar wel
worden uitgevoerd.

Openstelling
cultuur-
historische
gebouwen

In het buitengebied van De Graaf-
schap zijn verschillende cultuur-

historische gebouwen die een bij-
drage kunnen leveren aan het toe-
ristische product in de Graafschap.
Deze bijdrage wordt vergroot door

toegankelijkheid van deze gebouwen
voor het publiek.
Hiervoor is subsidie beschikbaar.
De investeringssubsidie betreft der-
tig procent met een maximum van

^dertigduizend gulden per bedrijf.
De aanvragen worden beoordeeld
door de begeleidingscommissie van
de stuurgroep.

Informatie en aanvraagformulieren
kunnen wqrden verkregen bij

Paul Seesing van het SPA te Zelhem,

tel. 0314 - 625 000.

Agrarische
producten in een
boerderijwinkel. ^

Gekoeld en snel van
het land naar de klant

Zo efficiënt mogelijk afleveren van

biologische land- en tuinbouw-
producten bij de klant. Dat is het
doel van het bedrijf DistrEko van
Rein van der Werff uit Winters-
wijk. Vanaf februari vervoert hij
producten van twaalf leden van de
Biologische Producentenvereniging

Achterhoek naar natuurvoedings-
en streekwinkels in de regio.

Verser, minder transport, traceer-
baarheid en zekerheid omtrent
levering. Dat zijn de belangrijkste
voordelen van het nieuwe trans-
portsysteem. In vergelijking met
distributie via de groothandel krijgt
de boer meer voor zijn product en

betaalt de afnemer minder. Minder
schakels tussen producent en
consument en daardoor liggen de
producten sneller in het schap.

Door het nieuwe distributiesysteem

krijgt de vermarkting van (biologi-
sche) streekproducten in de Achter-
hoek en Liemers een flinke impuls.
Verschillende potentiële afnemers
hebben zich al gemeld bij Van der
Werff. Het gaat bijvoorbeeld om
campings en restaurants. Ze zitten
nog even in de wachtkamer. Als
de kinderziektes zijn overwonnen,
kunnen de nieuwelingen in het
logistieke transportsysteem van
Van der Werff meedraaien.

Sinds begin 1999 draait in het
WCL-gebied De Graafschap het
project integraal waterbeheer
op bedrijfsniveau. Het doel van
het project is dat de deelnemers
bewuster omgaan met water op
hun bedrijf.

Vanaf mei 1999 worden door
tien bedrijven de grondwater-

standen regelmatig opgenomen.
De waterstanden geven aan-
wijzingen voor maatregelen die
kunnen bijdragen aan een opti-
male waterhuishouding. Of ze
kunnen aanleiding geven tot een
aanpassing van het grondgebruik.
In februari 2000 zijn bij tien

bedrijven stikstofmetingen in de
bodem en nitraatmetingen in
het grondwater verricht. Bij de
nitraatmetingen bleek dat in een
aantal gevallen niet wordt vol-
daan aan de nitraatrichtlijn van
50 mg/1 in het bovenste grond-
water.

Binnenkort zijn de bedrijfswater-
plannen van de deelnemende
bedrijven gereed en zullen de/.e
met de deelnemers worden
besproken. In deze bedrijfswater-
plannen zullen gerichte adviezen
worden gegeven, bijvoorbeeld
om een stuw aan te leggen of een
beregeningsbron te verplaatsen.

Vervolg van pagina l

Ingrijpend

De Reconstructiewet heeft tot doel
om binnen twaalf jaar een ingrijpen-

de vernieuwing van het platteland
tot stand te brengen. De reconstruc-
tie is gericht op landbouw, natuur,

bos, landschap, recreatie, water,
milieu en infrastructuur. Vooorop
staat de verbetering van een goed
woon, werk en leefklimaat.
Het reconstructieplan voor de

Achterhoek en Liemers dat daar
vorm en inhoud aan moet geven,
moet vanuit het gebied worden
opgesteld. Dit plan wordt opgesteld
door de Reconstructiecommissie.
Deze commissie krijgt daarbij hulp
van drie Streekcommissies (West-
Achterhoek en Liemers, Oost-
Achterhoek en Graafschap).
In de Reconstructiecommissie (op
8 februari geïnstalleerd) zijn alle
betrokken overheden en maat-
schappelijke organisaties vertegen-
woordigd, bijvoorbeeld de gemeen-
ten, landbouw- en natuurorganisa-
ties en Kamer van Koophandel.

Streekcommissie

Wat betekent dit voor De Graaf-
schap? De WLC-regeling loopt af
aan het einde van 2001. Het pro-
gramma 2001, waarop verder in

deze krant uitvoerig wordt inge-
gaan, is het laatste. Dit betekent
voor de WCL-stuurgroep ook dat
dit haar laatste jaar is. Dit voorjaar

wordt de Streekcommissie Graaf-
schap opgericht. Het gebied dat
deze commissie vertegenwoordigt,
is groter dan het WCL-gebied.
De gemeenten Steenderen, Hum-
melo en Keppel en Zelhem komen
erbij. De belangrijkste taken van de
Streekcommissie zijn het helpen van
de reconstructiecommissie bij het
opstellen van het reconstructieplan
en vervolgens ervoor te zorgen
dat de plannen voor het gebied
De Graafschap worden uitgevoerd.
Ook in de Streekcommissie zijn
alle betrokken overheden en
organisaties vertegenwoordigd.
Kortom, er komen nieuwe moge-
lijkheden om projecten in te dienen
en uit te voeren!

Fietsroute
voor

kinderen
Een veilige fietsroute in
De Graafschap voor kinderen
tussen de zes en twaalf jaar.
Dat wil het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme (ABT).
Met de kinderfietsroute wordt
het recreatieve aanbod in het
gebied verder verbeterd.

f\e meeste toeristische produc-
•'ten in de Achterhoek, en
zeker in De Graafschap, richten
/ich op de doelgroep ouderen.

Volgens ABT is het hoog tijd
dat er iets voor jongeren wordt

georganiseerd. Gedacht wordt
aan een fietsroute met vragen

en opdrachten. De tocht kan
worden gereden met en zonder
begeleiders. Veiligheid staat

voorop. Het WCL stelt geld
beschikbaar voor de ontwik-
keling van de route.

Daarnaast wil het ABT een
aantal skate- en skeelerroures
uitzetten. Momenteel wordt

de/e sport in Nederland door
circa 1,5 miljoen mensen be-
oefend. Volgens het ABT is in
de Achterhoek grote behoefte
aan deze routes. Er wordt al
een aantal initiatieven genomen.
Het ABT wil komen tot krach-
tenbundeling. Doel is om in de
Achterhoek korte, middellange
en lange routes uit te zetten.

"*""" * f̂c*.. **

In de afgelopen j^ren is i „het
WCL-gebied een groot aantal
toeristische initiatieven geno-

men. Zo is het Graafschappad
gereedgekomen, de passanten-
haven in Almen geopend en
een zogenoemd wandelroute-
netwerk gerealiseerd. Ook op
het gebied van promotie en

publiciteit is veel werk ver/.et.

Colofon

Nummer 13
Maart 2001

Tekst:
"Citaat", Velp
Lay-out:
Ineke Oerlemans, Doetinchem
Fotografie:
Henk Braakhekke, Henk Maas,
Voermans van Bree

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.
Hummeloseweg 85,
7021 KN Zelhem.
tel. 0314-625 000
fax. 0314-641 909
email: post@stichtingspa.nl
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Hortensia 9,95

2 bos tulpen 7,95

2 bos anjers 7,95

3 bos potlood narcissen 4,95

2 bos bloemen 11,00

Valeweide
bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

voor
meer nieuws op:

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544 461308
WWW.CITYLIDO.NL

info@citylido.nl

Laroque

Koko

'JLBand
ly met diverse verrassingen in The Tempte Bar

Cmtal Dream
Planei

azoe
Kaliber
VanGogh

Hengelo
gaat verbouwen :

•
profiteer nu van onze verbouwingsaanbiedingen •.

s Grolsch pijpjes -f 5.99
V 24 flesjes nu • ^^M

Magere runderlappen O Qfi
1 kq nu %^M

Sprite of Sprite light
1,5 nterfies 2 halen *- 1 betalen

Pepsi en Sisi
1,5 Hterfies nu 3 halen *- 2 betalen

Nieuw
de Oh spaarrekening

pak de folder of kijk op www.ah.nl
Openingstijden:

maandag il m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo f^^\

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205^" •

INFORMATIE- EN
DISCUSSIEAVONDEN

12 maart zaal Langeler Hengelo Thema 'BSE'

19 maart zaal Herfkens Baak Thema 'Zorg'

10 april De Gouden Karper Hummelo 'Herindeling'

CDA
n

t% Hengelo, Hummelo & Keppel,
m Steenderen, Vorden, Zelhem

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

Reumapatiënten
kunnen veel dingen

niet meer. Omdat hun

gewrichten niet meer
willen. Reuma kan
iedereen treffen,

op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA

GIRO 324

Nationaal Reuma fond s

Schoonmaak- en
SchoorsteenveegbedrijfG LI o
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14



Voetbal

WVORDEN
Programma 3-4 maart
ABS Dl-Vorden Dl
Gazelle Nieuwland D3 - Vorden D2
Vorden D3 - Zutphania Dl
SCS El-Vorden El
Zutphen E2 - Vorden E2
Vorden E3 - Voorst E2
Vorden E4 - Eefde E2
Vorden Fl - Brummen Fl
Vorden F2 - Almen Fl
WHCZF3-Vorden F3
Gazelle Nieuwland F4 - Vorden F4
Vorden F5 - Brummen F4
Ratti F2 - Vorden F6

Loenermark Al - Vorden Al
Oeken BI-Vorden BI
Brummen C2 - Vorden Cl

Dinxperlo l - Vorden l
Pax 3 - Vorden 2
Warnsveldse Boys 2 - Vorden 3
Vorden 4 - Varsseveld 6
Vorden 6 - Ruurlo 10

SV RATTI
Programma zaterdag 3 maart
Ratti 5 - DZC '68 6
Ratti BI - Almen BI
Erica '76 C2 - Ratti Cl

Programma zondag 4 maart
Elsweide l - Ratti l
Ratti 2 - Noordij k l
Dierense Boys 5 - Ratti 3
Ratti 4 - Ruurlo 8

WWNA/Hoza l - Ratti l (dames)

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN

Uitslagen maandag 19 februari:
Groep A:
1) Dames Hendriks/v. Gastel 69,4%.
2) Echtpaar Hoftijzer 58,3%. 3) Dhr.
Bergman/Mw. Walter Kilian 53,5%.

Groep B:
1) Heren Polstra/Den Elzen 59,9%.
2) Dames Arnold/Warnaar 59,4%.
3) Hr. Post/Mw. Steenbeek 58,9%.

Groep C:
1) Echtp. Speulman 59,0%. 2) Echt-
paar Koekkoek 56,9%. 3) Dames
Brandenburg/Eijerkamp 52,8%.

BRIDGECLUB BZR VORDEN

Uitslagen woensdag 21 februari:
Groep A:
1) den Ambtman/Thalen 58,3%.
2) Vruggink/Costermans 57,6%.
3) Maasen/Mouwen 56,3%.

Groep B:
1) den Elzen/Gerichhausen 62,5%.
2) Duinkerken/den Elzen 60,4%.
3) mv/hr Stertefeld 58,3%.

Groep C:
1) de Bie/Harmsen 60,4%. 2) Tol-
kamp/Visser 58,3%. 3) Vredenberg/
de Vries 51.0%.

Paardensport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Op zaterdag 17 februari waren
de Gelderse Kampioenschappen
dressuur voor ponies in Ermelo
hier behaalde Fredrieke Gotink
met Aber een derde prijs. Liesette
Bijenhof met Sirvivor viel net
buiten de prijzen en behaalde een
negende plaats en Leonie Pol met
Starlicht een twaalfde plaats.

In Barchem was een dressuur
wedstrijd voor paarden, hier be
haalde Marleen Mokkink met
Monsineur SP een tweede prijs
met 170 punten.

Mo torsport

CORTUMME WINT TULPENRTT
'DE GRAAFSCHAPRIJDERS'
H.J. Cortumme uit Toldijk is er
zondagmiddag in geslaagd om in
Vorden de Tulpenrit' op zijn naam
te schrijven. Deze orientatierit
over een afstand van 60 kilometer
(voor de A-rijders) was uitgezet
door Erik Kleinreesink en Harry
Horsting. Het aantal deelnemers
bedroeg 56. Start en finish waren
bij 'Het Wapen van Medler' waar
Bert Regelink na afloop de prijzen
uitreikte.

De uitslagen waren als volgt:
A-Klasse:
1) H.J. Cortumme, Toldijk 39 straf-
punten. 2) PJ. van Huffelen, Epe
133 p. 3) J. Luiten, Hengelo 159 p.
4) M. den Dunnen, Leerdam 160 p.
5) L. Kolkman, Wezep 161 p.

B-Klasse (56 kilometer):
1) H. Wiersma, Winschoten 246 p.
2) G.J. te Veldhuis, Halle 384 p.
3) K. Visser, Deventer 385 p.

C-Klasse (50 kilometer):
1) H. Slotboom, Apeldoorn 144 p.
2) A. Notten, Nijmegen 259 p.
3) P. Meeuwissen, Heerde 267 p.

De volgende rit is op zondag 8 april
aanstaande.

NBPV vrouwen
van Nu bezoeken
firma Helmink

De dames van NBPV Vrouwen van
Nu hebben maandagavond 19 febr.
een bezoek gebracht aan woning-
inrichting Helmink.

Na ontvangst met koffie en cake
werden de dames in groepjes
rondgeleid door de winkel, maga-
zijn en naaiatelier.

Ook gordijnen en vloerbedekking
werden niet vergeten. Extra aan-
dacht was er voor slaap- en zit-
comfoor.

Een mooie en gezellige presentatie
van de firma Helmink.

Praktijk verhuisd naar Vorden

Installatie van 3 nieuwe vol-lid genezers van de organisatie van Paranormale Genezers NFPN, te weten Marijke
van Zeyts, Gerda Hüsken en Thea Fennebeumer. Foto: Hans Suselbeek

Ruim la/2 jaar geleden is Gerda
(Suselbeek) Hüsken met haar
praktijk voor paranormale ge-
neeswijze verhuisd van Velswijk
bij Zelhem naar Vorden.

Gerda Hüsken verwees tot eenjaar
of 11 geleden paranormaal gene
zen en magnetiseren naar het rijk
der fabelen. Onzin, dacht ze, die
dingen bestaan niet. Een aderont-
steking in haar been veranderde
haar zienswijze drastisch.

Ook kwam ze tot de ontdekking
dat ze zelf een bepaalde gave bezat
nadat ze bij toeval haar hand op
de nog steeds pijnlijke knie van
haar dochter legde, waarvoor deze
als 24 keer bij de fysiotherapeut
was geweest. Veel dingen welke
ze altijd voor "normaal" had ge
houden, kregen nu een plaats. Ze
besloot op aanraden van collega

van Velzen een beroepsopleiding
te volgen om zo op een verant-
woorde manier met haar gave te
kunnen omgaan. Inmiddels is
de nuchtere Vordense al vele jaren
actief als paranormaal therapeut/
magnetiseur.
Na een aspirant/kandidaatschaps-
periode van ruim 3 jaar waarin zij
onder meer moest bewijzen over
voldoende genezende krachten te
beschikken aan de hand van ge
controleerde verklaringen van pa-
tiënten heeft zij kortgeleden het
lidmaatschap van de beroepsorga-
nisatie van paranormale genezers
NFPN verworven. In het belang
van de patiënt hanteert de NFPN
strenge praktijkvoorschriften.

Paranormaal genezen is een uni-
versele en oeroude behandelwijze
van ziekten en aandoeningen. Re
cent wetenschappelijk onderzoek

heeft uitgewezen dat zes van de
zeven patiënten baat hebben bij de
behandeling. Ook ervaren veel pa-
tiënten een verbeterde kwaliteit
van leven. Men gaat er van uit dat
genezers kosmische energie kun-
nen doorgeven en het zelfgene
zend vermogen van de patiënt
wordt gestimuleerd hetgeen werkt
op lichaam en geest. Van paranor-
maal genezen op zich zijn geen ne
gatieve gevolgen bekend.

Uit experimenteel onderzoek is
bekend dat de paranormale be
handelingen objectief. a.antoonba-
re effecten hebben bij b.v. kleine
kinderen en dieren. Hieruit kan
men opmaken dat suggestie of
het placebo-effect zeker geen ver-
klaring is voor de resultaten. Op
verzoek wordt een uitgebreide
informatiefolder toegestuurd. Voor
info tel. 555351.

Tweede Kamerleden Ross en Atsma naar Achterhoek

CDA:
drie informatie-/
discussieavonden

GE N DA V O R D E N

Het CDA-cluster van de afd.
Hengelo, Hummelo & Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem
organiseert de komende tijd
een drietal informatie- en discus-
sieavonden over de thema's
BSE, zorg en herindeling.

Medewerking daaraan verlenen de
CDA leden uit de Tweede Kamer
mevr. Ross-van Dorp en dhr.
Atsma, de CDA-fractievoorzitter
Provinciale Staten dhr. de Vries,
alsmede dierenarts Ormel. De
avonden zijn bestemd voor alle in-
woners.

BSE
Op maandag 12 maart wordt de
eerste van de drie avonden gehou-
den en wel over het thema "BSE en
voedselveiligheid". Eerste inleider
op deze avond is drs. H.J. Ormel,
dierenarts te Hengelo, over wat
BSE is.

De heer J. Atsma, CDA-lid in de
Tweede Kamer zal vooral ingaan
op voedselveiligheid en BSE. De
avond wordt gehouden in zaal

Langeler te Hengelo Gld., aanvang
20.00 uur.

ZORG
Op maandag 19 maart is dan de
avond over "zorg". De inleiding zal
worden verzorgd door mevr. C.
Ross-van Dorp. Iedereen heeft di-
rect of indirect wel met dit thema
te maken, zodat ook dit een inte
ressante avond beloofd te worden.
Deze avond is in zaal Herfkens te
Baak en begint om 20.30 uur.

HERINDELING
Op dinsdag 10 april komt dan op-
nieuw de herindeling ter sprake.
Hiervoor is uitgenodigd dhr. H. de
Vries, CDA-fractievoorzitter in
Provinciale Staten.

De CDA-fractie heeft haar stand-
punt over de herindeling neerge
legd in een zogenaamde "groen-
druk".

Deze avond wordt gehouden in De
Gouden Karper te Hummelo,
aanvang 20.00 uur (zie advertentie).

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer in-
formatie bij de SWOV, Nieuw-
stad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

FEBRUARI
27 Passage jaarvergadering Int.

Vrouwendag
28 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 BZR Vorden bridgeclub

MAART
l HVG Linde Excursie Tres Chique
l de Wikke Volksdansen
1 Bejaardenkring Dorpscentrum
2 ANBO Alg. Ledenvergadering +

programma in 't Stampertje
5 Bridgeclub Vorden
6 KBO Soosmiddag
7 Welfare Handwerkmiddag Weh-

me (kraamverkoop)
7 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink

7 BZR Vorden bridgeclub
7 HVG ünde lezing Henk Graas-

kamp
8 de Wikke Volksdansen

12 Bridgeclub Vorden
14 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
14 BZR Vorden bridgeclub
15 HVG Wildenborch Oud Hol-

landse liedjes
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 de Wikke Volksdansen
15 HVG Dorp Vorden. Samen op

weg dag in Arnhem
17 Dialezing Klein Axen'Katharen'
19 Bridgeclub Vorden

21 Welfare Handwerkm. Wehme
21 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
21 BZR Vorden bridgeclub
22 de Wikke Volksdansen
22 HVG Dorp Vorden Paasviering
22 PCOB Paasprogramma in 't

Stampertje
26 Bridgeclub Vorden
27 Passage Wilde Ganzen en Ikon
28 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 BZR Vorden bridgeclub
29 de Witte Volksdansen
29 HVG ünde Ringavond bij de

Herberg



Zaterdag 3 maart a.s. om 15.OO uur
starten wij weer met de

gehoorzaamheidscursus
voor huishonden.

Voor inlichtingen: Hans Lichtenberg.
Tel. 0575-462042 ('s avonds na 19.00 uur)

Lokatie: Banninkstraat 28, Hengefo (Gld.)

Ook het adres voor jachthondentraining.
Voor inlichtingen:

Theo Cornelissen, tel. 0575-462698

.o.f.

^^^ sch oo r s t e e n ve e g b e d r i jf

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

OPRUIMING
restant partijen

SIERBESTRATING

TUINHOUT

BLOKHUTTEN enz.

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes •

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurioseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Langwerden veevoeders is een actief familiebedrijf die
veevoeders en meststoffen verkoopt en onder het merk
LAVOR, paarden- en hondenvoer op de markt brengt.

Voor de bezorging van zakgoed en bulkgoed vragen wij
een gemotiveerde zelfstandige

CHAUFFEUR m/v
Wij vragen:
• Affiniteit met de agrarische sector
• Goede contactuele eigenschappen
• Rijbewijs BE-C (E)

Wij bieden een prettige werksfeer en een goed salaris.

Inlichtingen en sollicitaties kunt u richten aan onderstaand
adres t.a.v. de heer H.G. Langwerden.

LANGWERDEN
VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467555

kiest voor

een keuken

Rolluiken doen
veel meer dan
alleen maar
energie besparen,
ze bieden de beste
bescherming tegen:
• Regen, wind en
sneeuw

• Warmte, zonlicht
• Geluidsoverlast
1 Inkijk

• Glasbreuk en inbraak

Vraag vrijblijvend
gratis prijsopgave!

Het wordt nu tijd voor
energiebesparende rolluiken!

r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 meubelen
H E L M l N K M A A K T H E T M O

www.helminkmeubelen.nl

l E R B l j U T H U I S

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

Deze week is de
openingsweek van het
nieuwe modeseizoen
voorjaar 2001

A.s. vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart
kunt u genieten van de modeshows.

Showtijden:
vrijdag 2 maart a.s.
10.00 uur en 14.00 uur
zaterdag 3 maart a.s.
10.00 uur en 14.00 uur

U kunt het beste even reserveren,
één telefoontje is voldoende:

0573-451438



Volle 'bak* tijdens Playbackshow
'Kranenburgs Carnaval' wisselbokaal
naar Richard Ooms en Herbert Rutgers

Wereldgebedsdag 2001

'De winnende act van de playbackshow'

Ze hingen er vrijdagavond bijna
"met de benen uit", zo groot
was de publieke belangstelling
tijdens de Playbackshow die de
Stichting Kranenburgs Carna-
val in het pannekoekenrestau-
rant organiseerde. Over de ge-
hele avond gerekend, meer dan
400 toeschouwers die hun favo-
rieten met veel applaus en aan-
moedigingen ondersteunden.

t
Het bleek overduidelijk dat de
deelnemers in de voorbereiding
veel werk aan hun acts hadden be-
steed. Van enig plankenkoorts tij-
dens de optredens was nauwelijks
wat te merken. De jury, bestaande
uit voorzitter dhr. Erik Knoef, dhr.
Willem Oldenhave en dhr. Bertie

Krabbenborg had dan ook geen
gemakkelijke avond. De presenta-
tie was in handen van dhr. Hans
Krabbenborg, die met veel humor
de verschillende shows aan elkaar
praatte.
Zo kondigde hij bijvoorbeeld de
klasse 'volwassenen' aan als de
klasse van "De Kanonnen".

Er waren dit keer 3 categorieën.
Nieuw was de categorie om de "Su-
eters Playback bokaal". Om deze
bokaal streden de kinderen in de
leeftijd tot en met 12 jaar.

De eerste prijs werd gewonnen
door de band 'The Offspring' (Ra-
ziel Rouwhorst, Nick Nijenhuis,
Koen Klein Heerenbrink en Jorik

Wolsing); 2 'John Travolta en Oli-
via Newton John' (üz Duistermaat
en Tess Scholtz); 3 'Jelle' (Leon
Scholtz en Jerry Duistermaat).

Categorie 12 t/m 16 jaar met als in-
zet de 'Kas Bendjen' wisselbokaal:
l 'Five' (Irfan, Shivan, Mustava,
Nermin en Safar); 2 'Mei C' (Sanne
Mullink); 3 'Kas Bendjen' (Hetty,
Jantine, Hilde, Carlien en Ilse.

Categorie Volwassenen om de 'Kra-
nenburgs Carnaval' wisselbokaal.
l 'Andre van Duin' (Richard Ooms
en Herbert Rutgers); 2 'Willy en
Willeke Alberti' Qos Besselink,
Toon Roelvink en Bennie Mullink);
3 'Lumberjack' (John, Ingrid, Jeanet
en Jolanda Temmink).

Sponsoring KOT Wichmond

Op vrijdagavond 2 maart a.s zal
de dienst voor de Wereldgebeds-
dag gehouden worden in de
Gereformeerde Kerk.

Vrouwen uit Samoa hebben de li-
turgie samengesteld met als titel:
'Horen, Bidden, doen'.

Deze vrouwen hebben voor de
schriflezing het boek Ester geko-
zen. Dit zal in Vorden wel extra
aanspreken en men wil dan ook
met elkaar hiernaar HOREN.

Het tweede gedeelte van de litur-
gie is de dienst van de gebeden:
BIDDEN.

Na het horen en het bidden volgt
het DOEN.

Het 'Doen' kan men op twee
manieren gestalte geven, ten eer-
ste de collecte. De opbrengst hier-
van is voor projecten op Samoa, op
de Filipijnen en op Papoea in Indo-
nesië. Voor de tweede manier van
'Doen' is de Wereldwinkel aanwe-
zig met artikelen die verwijzen
naar de manier van leven van deze
vrouwen.
De cantorij van de Hervormde
Gemeente olv. mevr. M. Berendsen-
v.d. Meulen zal aan de bijeenkomst
haar medewerking verlenen.
Iedereen is van harte welkom.

Vrouwenraad
De Vrouwenraad organiseert
dit jaar op 8 maart in het Dorps-
centrum, in samenwerking met
de Werkgroep van Amnesty
International de internationale
Vrouwendag. Het programma
dat geboden wordt, bestaat uit
twee delen.

Voor de pauze wordt er een klank-
beeldpresentatie gehouden door
mevr. Anny Gussinklo en mevr.
Lineke Becking. De dames noemen
het klankbeeld "De schitterende
rotsooi". Hoe zo rotsooi? Lineke
Becking daarover: "Nederlanders
zijn een proper volk en daar zijn
de vrouwen verantwoordelijk voor.
Wij blijven stof, ongedierte, schim-
mel, etensresten e.d. graag de'
baas. Wij scheiden het zelfs, bie-
den het in overzichtelijke propor-
ties aan en voeren het af via lei-
dingen, bakken, containers, op-
haaldiensten," zo zegt ze.

Mevr. Lineke Becking noemt zich
zelf een "marginaal poetser", op
het randje na schoon! Soms ont-
dekt ze aan de andere kant van dat
"randje" de meest verrassende din-

gen die ze dan op foto's en dia's
vastlegt. En daarmee blijven dan
vaak prachtige lijnenspel, schitte-
rende kleuren, onverwachte vor-
men en ritmes bewaard. Dat foto-
materiaal heeft ze tot een diaserie
geordend met de ogenschijnlijk te-
genstrijdige titel "schitterende
rotsooi". Mevr. Anny Gussinklo
raakte ervan onder de indruk,
heeft er muziek bij gezocht. En zo
kwam deze klankbeeldpresentatie
tot stand.

De tweede helft van het program-
ma is gegoten in de vorm van "Ver-
halende gedichten". Met onder-
werpen als "Vroeger en nu", "Oud
en jong", "Goed en verkeerd" en
"Werk en vrije tijd". Ook dit wordt
door Anny Gussinklo en Lineke
Becking, voor het merendeel in
het Achterhoeks dialect, gebracht.
Voor deze avond worden ook de
vrouwen van de AVO, Kranenburg,
die woonachtig zijn in het voor-
malig klooster, uitgenodigd. Overi-
gens is deze avond bestemd voor
alle Vordense vrouwen.

Zie advertentie in dit blad.

Open entdag oude
fruitrassen
Zaterdag 3 maart organiseert
de NPV (noordelijke pomolo-
gische vereniging regio oost)
een open entdag bij Erve
Brooks/Niehof aan de Broek-
huisdij k 5 te Gelselaar.

Het is een unieke gelegenheid om
tegen een geringe vergoeding uw
eigen boompje te laten enten en
met een jong, geënt boompje van
die oude appel of peer, die men
wellicht nog van vroeger kent,
naar huis te kunnen gaan! Op die
dag is van een groot aantal oude
rassen, enthout aanwezig.

Er zullen enkele experts op het
gebied van appel- en perenrassen
zaterdag in Gelselaar aanwezig

zijn. Zij zullen de entingen uitvoe-
ren, maar men mag het ook zelf
proberen. Bovendien zullen de ex-
perts op alle vragen een antwoord
geven, verder is er een informatie
stand met pomologische boek-
werken en CD-rom's, waarin vele
oude appelrassen zijn te vinden.

Om een nieuw, jong boompje van
de oude boom te kunnen laten
enten, is het nodig dat men enkele
jonge scheuten (loten) van die
oude boom meebrengt.

Voor nadere informatie kan bellen
met dhr. Hennie Rossel tel..0575-
552828, e-mail rossel@euronet.nl
of met dhr. Marcel Tross tel. 0545-
293003, e-mail Ruuter@castel.nl.

Zondag 4 maart
gezinsdient in dorpskerk

De biljartvereniging KOT uit
Wichmond heeft haar thuis-
haven in D'n Olde Kriet in

Wichmond.
De eigenaars van dit café Henk en
Karin Derksen hebben de teams

KOT I en KOT II in een nieuw
'hesje' gestoken. Een geste waar de
biljarters zeer blij mee zijn.

Zondagmorgen 4 maart is de
ee'rste zondag in de Veertig-
dageiitijd, een tijd waarin we
op weg zijn naar Pasen. Een tijd
van nadenken, om je heen
kijken, kiezen.

Het thema voor deze eerste zon-
dag, waarop we een dienst voor
jong en oud vieren, is KIEZEN.

Voor de kinderen gaat het veertig-
dagen project van start, waarin de
rugzak die we door deze tijd heen
bij ons hebben een rol speelt. Wat

heb jezelf echt nodig in deze we
ken, daar gaan we het over heb-
ben. En wat doe je voor een ander,
bv door te sparen in de spaarkar-
tonnetjes van de ZWO-commissie.

Daarnaast zal in deze dienst een
begin gemaakt worden met het
zingen van delen uit het Paasora-
torium 'Als de graankorrel sterft',
door een gelegenheidskoor en de
gemeente.

Iedereen is van harte welkom in de
Dorpskerk.



Wie gaat er
mee
naar de

Huishoudbéurs
op 2, 3, 4, 5, 6
of 7 april a.s.*

Vorden om 8.15 ui

Zutphen om 8.30 u«rj

Brummen om 8.40 uur;
Eerbeek om 8.50 uur;

om 8.55 uur.

beurs vnn

, : - • • ; . *BJj voldoende deétname>; ö:?;v;

";•':" Bus en entree (50,-. ;
Voor Inlichtingen en/of opöave

bel naar:

HAVI Reizen J .L. H3ITBI1
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel.(0575)501334

BEI VOOR

523.687505!

k Wildkamp/

Hoofdkantoor: Lullen (Ov.) 0523-682099
Borcwfo (Gld.)

Tel. 05*5-272795

prolink.nl

Registreer snel
uw bedrijfsnaam

op internet!
éénmalig f). 95.- plus fI. 30.- p»r j.ar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice
- Computerverkoop en PC-privéprojecten

Bel voor informatie !

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

• "A
pa rt ner va n A * M •><

*A "••
A

Prolink punt Nederland b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575 -441 344

Modeflitsen op donderdag /, vrijdag 2 en zaterdag 3 maart

Op donderdagavond en vrijdagavond presenteren we modeflitsen
vanaf 19.00 uur, op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur • Onze 8 man-
nequins tonen mode van o.a. Street One, Mexx, Cecil, Bandolera, Ros-
ner, Hammer, Sandwich, Court One en Gerry Weber. U hoeft niet te re-
serveren. We maken het extra gezellig met een hapje en een drankje.

Burgemeester Galleestraat 9 • Vorden • Telefoon 0575-551381

NOOIT MEER
DE WEG KWIJT

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.

•ACTIE-VOORWAARDEN: UITSLUITEND OP DE PRIMERA COMFORT EN DE PRIMERA LUXURY. UITERSTE REGISTRATIEDATUM 31 MEI 2001, NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. ER IS AL EEN NISSAN PRIMERA

V.A. F 40.745.- CONSUMENTENADVIESPRIJS INCL, BTW EN BPM, EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. U LEAST AL EEN PRIMERA V.A F 989,- P/M ( EXCL. BTW) VIA NISSAN LEASE O.B.V

OPERATIONAL LEASE. 48 MUD./ 20.000 KM PJ. BRANDSTOFVERBRUIK ( GECOMBINEERD) VARIËREND VAN 6,8 L/ 100 KM ( OF 14.7 KM/ L) TOT 8,7 L/100 KM ( OF 11.5 KM/L) C02 UITSTOOT VARIËREND VAN

177 GR/KM TOT 211 GR/KM. OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 80/1268/EEG. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

BIJ AANKOOP VAN EEN

NIEUWE NISSAN PRIMERA

COMFORT OF PRIMERA

LUXURY NU TIJDELIJK EEN

NISSAN NAVIGATIE RADIO

(MET CD-SPELER) GRATIS.

UW VOORDEEL:

F 3.400,-!

De Stoven 25, 7206 AZ Zutphen, Tel: 0575 - 522522
Hummeloseweg 10, 7255 AH Hengelo (G.), lel. (0575) 46 22 44

Kom nu naar Herwers, uw team van Autospecialisten!

HLHi:
Zoekt enkele

Q Cl 11165 met ervaring
als oproepkracht (ambulant) voor het verzorgen van kleine feestjes, partijen, enz.

Tevens
___ • •

IT1GI SJ GS vanaf 16 jaar
voor weekend, zaterdag of zondag en vakantie

Solliciteren of informatie: Gerrit Susebeek, Ruurloseweg 42,
7021 HC Wolfersveen (gem.Zelhem) • Telefoon 0314-621340

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wilt u uw aangifte 2000 deskundig laten invullen?
Komt u dan gerust met de gegevens op één van de
volgende avonden:

woensdag 28 februari 2001
woensdag 7 maart 2001
woensdag 14 maart 2001
woensdag 21 maart 2001
tussen 18.30 uur en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89
E-mail: B_&_W@tref.nl



Mevo Ruurlo
sponsort zaalvoetbalteam

IVN in de lente

In sporthal 't Jebbink werden
nieuwe voetbalshirts overhan-
digd aan een zaalvoetbalteam
dat in de toekomst onder de
vlag van de Vordense zaalvoet-
balvereniging Velocitas gaat
deelnemen aan de zaalvoetbal-
competitie.

De shirts werden overgedragen
door de directeur van Mevo Preci-
sion Technology uit Ruurlo, de
heer August Koster. In een span-
nende wedstrijd tegen een team
van Mevo-medewerkers won het
toekomstige 'vriendenteam' van
Velocitas uiteindelijk nipt met
5-4.
Mevo Precision Technology is

sinds twee jaar gevestigd op het
nieuwe bedrijventerrein in Ruur-
lo. Het is gespecialiseerd in het
produceren van fljnmechanische
onderdelen voor de high-tech in-
dustrie. De technisch hoogwaardi-
ge produken worden gebruikt in
onderdelen voor meet- en regelin-
strumenten, optische instrumen-
ten, machinebouw en autoindus-
trie. De meeste Mevo-produkten
zijn van roestvrijstaal. Daarnaast
werkt men met aluminium, brons
en exotische materialen zoals has-
telley en monent. Voor de produk-
tie van fljnmechanische onderde
len heeft Mevo apparatuur die het
mogelijk maakt om een tot in de-
tail perfect produkt te leveren

naar de wensen van de opdracht-
gevers. Daarbij is vakmanschap
van essentieel belang.

"We hebben momenteel een struc-
tureel tekort aan medewerkers",
zegt de heer Kosten. Naast de lu-
dieke wijze van personeelswerving
door middel van spandoeken op
het bedrijfspand, organiseert Me-
vo eind maart ook een 'open vaca-
turedag' om nieuw personeel te
werven.

Naast de vestiging in Ruurlo heeft
Mevo Precision Technology sindst
1994 een zelfstandige dochteron-
derneming in Slowakije onder de
naam Trencin.

Jaarbeurs van het Oosten 2001
in het teken van sfeervol wonen

De aandacht voor interieur en
gezelligheid in het huis wordt
steeds groter. Mensen kiezen
bewust voor een eigen stijl, wil-
len geen strak keurslijf van
voorgeschreven interieur-op-
lossingen, maar wonen naar ei-
gen idee.

Daarom zoekt de consument van
nu vooral naar inspiratie om meu-

belen en lifestyle-accessoires te
combineren. De Jaarbeurs van het
Oosten 2001, die plaatsvindt van
zondag 23 t/m zondag 30 septem-
ber a.s. in de Hanzehal te Zutphen,
zal een uitgebreid aanbod presen-
teren van diverse stijlen en de
nieuwste trends.

De bezoekers kunnen tijdens de
komende editie van de Jaarbeurs

van het Oosten de sfeer proeven
van stijlvol wonen en van opti-
maal genieten van het leven in en
om het huis. Daarbij is uiteraard
ook veel informatie te vinden over
de praktische invulling ervan.

Adviesplein & Workshops
Voor vragen, informatie en gratis
adviezen kunnen bezoekers te-

Maart, bij de Romeinen de eer-
ste maand van het jaar. Het is
aan onze maandtelling nog te
merken: september = zevende
maand, oktober = achtste
maand enzovoort.

Niet voor niet heeft februari als
laatste maand de mogelijkheid
een extra dag te krijgen. Voor heel
wat dieren en planten is de lente
al eerder begonnen. Met de zonni-
ge dagen van februari vlogen de
bijen en de eerste citroentjes al
rond bij de voorjaarsbloeiers. De
eerste hommelkoninginnen vlie-
gen al rond. Nog even en het wordt
weer druk bij en in het water. De
kikkers, padden en salamanders
verlaten hun winterverblijf en
gaan op zoek naar partners en ge-
schikt water om hun eieren af te
zetten. Voor de kikkers betekent
dat wakker worden in de modder
van hun poeltje of sloot. Voor de
padden breekt een moeilijker tijd
aan.
Zij gaan vanuit hun winterverblijf
op het land naar het water waar ze
geboren zijn. Die tocht gaat over
honderden meters gevaarlijk ter-
rein, zeker als in dat terrein wegen
liggen waarover auto's rijden. Heel

wat overstekende padden zullen
in de komende maand platgere-
den worden.

Al die dieren zijn door u te helpen.
Zorg dat u in de tuin ruimte en
voedsel voor ze hebt. Zorg voor
nestgelegenheid. Voor hommels
bijvoorbeeld een ingegraven, lege
bloempot met het kleine gat naar
boven. Maak rommelhoekjes in de
schaduw waar de dieren in de zo-
mer een schuilplaats kunnen vin-
den. Help de padden overzetten. U
hoeft ze daarbij echt niet met de
handen aan te raken, als u vies van
ze bent. Een ingegraven emmer
langs de wegkant op de plekken
waar ze oversteken is zo aan de
over zijde van de weg te legen. Met
afscheidingen langs de weg zijn de
padden zo naar de emmers te lei-
den. Maak het voor de dieren een
fijne lentemaand.
Op zondag 11 maart kunt u 's mid-
dags wandelen met het IVN en wel
bij de 'Wildenborch' in Vorden.
Het thema is dan: stinzenflora en
voorjaarsbloemen. De wandeling
begint bij de oprit van het kasteel.
Inlichtingen worden u verstrekt
door mevrouw Hilde Ravenswaaij,
telefoon (0573) 45 23 24.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Zo Toon, hebt ze ow ok bekeerd?". Toon van de Spitsmoes was met
zien Riek an 't rummicubben. Een spelleken waor 'k um nog nooit an
met had zien doen. 'k Hadde al wel vaker metemaakt dat ze biej Toon
en Riek zich met dat spelleken vemaakn maor dan waarn d'r meespat
een stuk of wat vrouwluu, vriendinnen van Riek, die metdeijen. Toon
zat dan gewoonlijk tillevisie te kiekn. At e dan geluk hadde, en dat
was vake op woensdag of donderdag 't geval, was t'r voetbaln te zien.
En dan was Toon zien aovend goed.

Hee zorgen dan wel dat de vrouwluu een glas wien of jus kreegn. Dan
kon hee ok zonder commentaar zien borreltjen drinken op 't elftal
dat won. En dan kon 't um ens neet zovolle schealn wie d'r won.
't Smaakn um biej de oaverwinning van Parma net zo goed as van
PSV. Allene at PSV won nom e d'r ene meer. Wat dat betrof had e
afgeloopn donderdag geluk dat PSV deurging nao de volgende ronde
al was 't dan kantjeboord.

"Now nee, bekeerd hebt ze mien nog neet maor de griep is in de club
an 't rondgaon. Allene Riek is van 't stel nog op de bene. Zodoende
mos ik venaovend invalln. Wo'j ok metdoen?" "Now, umme owluu
een plezier te doen. 'k Kanne wieters neet zeggen da'k t'r now zo gek
op bunne, 'k kruusjasse liever". "Daor vindt Riel niks an". "Dan ma-
or rummicub".

Nao de koffie von Toon dat t'r wel wat anders op taofel mog kommen.
"Jao", zei Riek,"d'r steet altied nog een flesse champagne van mien
vejeurdag. Den ko'w now wel 's een keer klein menneken maakn"
Toon von 't bes. Riek haaln de glazen veur 'n dag. "'k Hebbe 't grei
eerlijk ezeg nog nooit edronken, is 't lekker ?", vroog Riek. "Now dat
volt nog wel met. A'j 't goeie merk heb is 't besunder lekker drinken.
A'j 't eers maor goed schud".

En dat leste ha'k now net neet motn zeggen. Too Riek met de flesse
de kamer in kwam was ze al druk an 't schudn. Inens een knal. Toon
schreeuwn en grep zich nao de kinne. De kork was um tegen de kinne
eknald op een ongelukkige meniere. 't Bloed leep um langs 'n hals.
Gelukkig had Riek pleisters genog in huus umme Toon's kinne in te
pakn Maor van de champagne was neet volle meer oaver, 't meeste
dreef oaver de grond. Wiej hebt too maor een borrel edronken op 'n
goeien afloop. En dat past better biej de luu biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

recht op het nieuwe Adviesplein.
Architecten (binnen- En buiten-
huis), decorateurs, ontwerpers en
andere deskundigen geven hier
adviezen over o.a. ruimte-indeling,
kleurkeuze, stoffering, verlich-
ting, accenten, kunst, muur- en
plafondschilderingen, decoratie-
technieken, meubelontwerpen,
vormgeving keukens en (ver)bouw-
adviezen.

De meest inspirerende adviezen
en ideeïn worden hier aan bezoe-
kers bloot gegeven. Als men zelf
echt creatief aan de slag wil op de
beurs, dan kan dat zelfs ook nog.
Tijdens boeiende workshops kun-
nen bezoekers in een mum van
tijd kunstzinnige creaties maken.

Bruidspark, mode en beauty
Het vorig jaar zo succesvolle bruid-
spark, waar alle informatie, tips
en ideeën inzake deze belangrijke
dag te verkrijgen zijn, zal weder-
om een prominente plaats inne-
men. Tevens worden er spetteren-
de modeshows met de nieuwste
najaarsmode gehouden.

Speciale acties
Om een leuk uitstapje nog aan-
trekkelijker te maken zullen er di-
verse kortingsacties worden ge-
houden. Hieraan zal voorafgaande
aan de beurs informatie over wor-
den gegeven.
Voor meer informatie kijk op
www.jaarbeursoosten.nl.



Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mowei 0650281046

l • • V

natuurlijk
an e w n e p a s uu. e maan

Nu 15% korting
bij aankoop van

Structiitir Laminaat
llócana-serie

normate prijs: ƒ 49,95 per rif niet winkelpas: J 42,45

DE SPANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484
Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193

ütt'oenen

Raadhuisstraat 22

Vorden

Postbus 97

7250 AB Vorden

Telefoon
(0575)55 1455

Fax
(0575) 55 1709 f l

E-mail
vorden@robbersgroe£|i

ROBBERS & PARTNERS
administratie- en belastingadvieskantoor

Uw adres voor een totaalpakket
administratieve
en fiscale dienstverlening

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2000

kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8 maart

van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Aangesloten bij:
Fiscount Adviesgroep • Ned. College van
belastingadviseurs • Federatie Adviserende beroepen

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
di. t/m TA. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVBSS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Onze agrarische relatiebeheerders
heten u van harte welkom op de AgraDo.

Creatief

Vakgericfit

Vernieuwend
Rabobank

Houtkamphal

Stand

206

De AgraDo is Nederlands oudste regionale tweejaarlijkse agrarische vakbeurs. Voor inmiddels de veertigste

keer opent zij haar deuren. Deze jubileumbeurs mag u zien als hét trefpunt voor het agrarisch bedrijfsleven en

haar markt van morgen.

Natuurlijk zijn ook de Achterhoekse Rabobanken aanwezig. Immers, wij hebben stevige wortels in de agra-

rische sector. Dus we weten hoeveel energie, kennis en vakmanschap u investeert in uw bedrijf. Dat verwacht u

ook van ons. Terecht. Gewoon is niet genoeg. U heeft recht op het beste. Daarom ook bent u bij ons aan het goede adres.

Van harte welkom in onze stand!

6 maart 18.00 - 22.00 uur. 7, 8 en 9 maart van 13.00 - 22.00 uur.

Rabobanken in de Achterhoek en Liemers



VLAAI VAN DE WEEK:

Mandarijnenvlaai f 10,-

Eurokoekjes
echte boter 100 gram f 2,50

Victoriabrood
rijk gevuld met krenten, rozijnen,

(jes appel, hazelnoten en suiker.

VRUDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje f 7,50
Boerenjongensstam

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Histor verf
-35%

Ja, u ziet het goed.
Op onze

gehele voorraad
Histor verf

35% korting
Kom snel want Op = Op

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vorden. tel.: (0575) 55 15 67

Voor onze bloemen- en
plantengroothandel te Vorden

zoeken wij:

a. Full- of parttime medewerkers
voor inpakwerkzaamheden

b Magazijn medewerkers

Aanmelden alleen schriftelijk

Oxalis Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

voor
betaalbare
topkwaliteit

Rabobank Graafschap-West organiseert een informatiebijeenkomst
voor ondernemers met als onderwerp:

Gulden wordt Euro. Een hele onderneming.

maandag 12 maart
't Pantoffeltje

Dorpsstraat 34 te Vorden
Aanvang 20.00 uur

Tijdens de informatiebijeenkomst zal een deskundige spreker vertellen hoe de vlag er op
dit moment bijhangt in Euroland.
Daarnaast zal in grote lijnen worden geschetst hoe rond de jaarwisseling de
omwisseling gaat plaatsvinden.
Op die datum moeten winkeliers, horeca ondernemers, marktkooplui enzovoorts
beschikken over voldoende eurobiljetten en euromunten om het juiste wisselgeld terug te
kunnen geven. En wat natuurlijk heel belangrijk is voor ondernemers:
Wat te doen om de euro soepel in het bedrijfin te voeren.

Belangstellenden, die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen kunnen contact
opnemen met één van onze kantoren.

Vorden, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Steenderen, Burg.Smitstraat 21
Keijenborg, St. Janstraat 44
Baak, Wichmondseweg 13a
Wichmond, Bar. van der Heijdenlaan 3Rabobank

Graafschap-West
algemeen telefoonnummer: 0575 - 55 81 00
e-mail adres: graafschap-west@tref.nl

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m•>— —m.
BOfflE

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

0
<D
£

o
£
c
o
0

Bij veel gelegenheden die voor u
van grote betekenis zijn, wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag van dienst zijn
en doen dat vanuit een lange

ervaring en kijk op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie kaarten
staat ons ter beschikking om aan alle

wensen tegemoet te komen.

Voeg daarbij de uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van overtuigd raken
dat uw boodschap bij ons de gestalte

krijgt die u het meest aanspreekt.

Wij leven met u mee van begin tot eind

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAO 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 555678

AANGEBéOEN

Reumapatiënten kunnen veel dingen
niet meer. Omdat hun gewrichten niet

meer willen. Reuma kan iedereen
treffen, op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA
GIRO 324

Nationaal Reumafonds -r=.

Samen sterk!
Help Jantje Beton projecten te
realiseren die kinderen de
kans geven zich op even-
wichtige en speelse wijze te
ontwikkelen. Kijk op
www.jeugdfonds.nl.

. 6f,Beton
Postbus 89233
3508 AE Utrecht
Tel (030) 244 70 00

Word donateur: giro 1247
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