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Nieuwe brandweerkazerne half juni gereed:

Hoogste punt brandweerkazerne
W E E K E N D D I E N S T E N

Het hoogste punt van de nieuwe
brandweerkazerne aan de Rondweg
in Vorden is bereikt Dit vormde voor
de brandweer Hengelo reden om hun
Vordense collega's te verrassen door
bij de nieuwbouw een meiboom te
plaatsen.

Reeds jaren bestaat er een goede ver-
standhouding tussen beide brandweer-
korpsen. Indien nodig assisteert men el-

kaar bij giJStere inzetten, jaarlijks wordt
samen geoefend, men neemt voor elkaar
waar bij afwezigheid en brandweer
Vorden assisteert de Hengelose collega's
bij de jaarj^^e wegrace.
De nieuweTGizerne moet half juni ge
reed zijn. De officiële opening vindt
plaats op 11 september. Op zaterdag 12
september houdt de brandweer voor alle
belangstellenden een open huis in de
nieuwe kazerne.

Assortiment flink uitgebreid:

Opening Bruna vrijdag 17 april
Op vrijdag 17 april opent de nieuwe
Bruna-winkel met Postkantoor aan
de Raadhuisstraat 20 in Vorden haar
deuren. Iedereen wordt van harte uit-
genodigd om kennis te komen ma-
ken met deze overzichtelijke nieuwe
winkel met boeken, tijdschriften,
strips, dagbladen, papier & schrijfwa-
ren, cd-rom's, computerbenodigdhe-
den, wenskaarten en cadeau-ideeën.
Bovendien kunt u in de nieuwe win-
kel terecht voor alle diensten van het
Postkantoor. De heer B. Rondeel - van
het gelijknamige bouwbedrijf in Vor-
den en schoonvader van eigenaresse
Carmen Rondeel-Rood van de Bruna-
winkel- zal op vrijdag 17 mei de ope-
ning verrichten.

Toen Carmen Rondeel twee jaar geleden
'het gerucht' hoorde dat het postkantoor
zou worden ondergebracht bij een
Bruna-winkel in Vorden, klom ze gelijk
in de pen.
"Het mag duidelijk zijn dat ik helemaal
niet zat te wachten op een concurrent in
Vorden. Daarom heb ik na lang wikken
en wegen besloten om met Bruna in zee
te gaan en Loga om te dopen tot een
Bruna-winkel", vertelt ze. Carmen
Rondeel blijft wel gewoon de eigenaresse
van de winkel en bepaalt zelf het in-
koopbeleid. "Het voordeel van een

Bruna-winkel is dat we vanaf 17 april een
nog breder aanbod kunnen presenteren.
We gaan er dus zeker niet op achteruit.
Zo zullen we vanaf vrijdag ook buiten-
landse pockets verkopen. Met name
Engelstalige."
Ook literatuur zal in de nieuwe Bruna-
winkel niet ontbreken. "Wij hebben de
afgelopen jaren laten zien dat we een uit-
gebreid aanbod hebben op het gebied
van literatuur en dat zal ook zeker zo
blijven. Dus de mensen hoeven niet bang
te zijn dat er straks minder literatuur te
koop zal zijn", legt Carmen Rondeel uit.

De nieuwe Bruna-winkel aan de Raad-
huisstraat is qua oppervlakte flink uitge-
breid en kent vijftig vierkante meter ex-
tra. In de winkel is ook een postkantoor
gevestigd welke andere openingstijden
kent dan de winkel zelf. Wij verwijzen u
hiervoor naar de advertentie elders in de
ze krant. Verder is er aan de zijkant een
aparte ingang voor de postbussen. Deze
zij-ingang kent ruime openingstijden:
van acht uur 's morgens tot acht uur 's
avonds. Ook is de nieuwe Bruna-winkel
voorzien van een pin-automaat.
"Wij nemen alle diensten van het huidi-
ge postkantoor over. Eigenlijk verandert
er dus niet zoveel in Vorden op het ge
bied van de postvoorziening", aldus
Carmen Rondeel.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 april 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 april 10.00 uur dhr. J. Letterman,
Vorden.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 april 10.00 uur ds. G.W.H. Peddemors.
Nunspeet; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, Zutphen.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 18 april 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 19 april 10.00 uur Eucharistieviering
m jn.v. Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 18 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 19 april 10.00 uur Woord- en Communie-
dienst.

Weekendwacht pastores
18-19 april pastoor B. Broekman, Vierakker, tel.
(0575) 44 12 86.

Huisarts 18-19 april dr. Dagevos, het Vaarwerk
l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
18-19 april P J. Waart,
Spreekuur voor spoedg
van 11.30-12.00 uur.

I. tel.(0573)441744,
zaterdag en zondag

Streekziekenhuis Het Sjattaal. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdelinr^nor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor|Bberen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbev^lang en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

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

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

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

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

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

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo. tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Tragter. telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30 uur; zat.
9.30-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



Wekelijkse aanbiedingen
Waaien volgens Limburgs recept keuze uit

meer dan 30 soorten calorie-arm
en goed voor 12 royale punten

Bij inlevering van deze bon

Z« voordeel
op uw vlaai naar keuze

volgens oud Hollands recept

voor maar

Roomboter Appelf lappen
Royaal gevuld met verse appels

en zuivere roomboter. Dat proeft U!
deze week

4 halen en de 5" gratis

Nieuw in ons assortiment
••• Chorizo Picante •••
ofwel: Spaanse broodjes met pikante Chorizo

een gekruide worstsoort met knoflook en rode peper

Olé
Elke donderdag:

5 BRODEN. 12.95

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Voorkom voorjaarsmoeheid met onze vitamine's
grote maat

^ Mandarijnen 10 stuks 5?98

grote Hollandse

niet zomaar een
groente winkel ... per stuk

Zigeuner maaltijd
grenzeloos lekker J^ 98
500 gram

panklare

Spitskool

500 gram
98

nieuwe oogst gekookte

Bietjes
500 gram

Kiwi-
fruit
10 stuks 3:98

Salade
van de dag
200 gram

Nu weer Asperges, Aardbeien e.d.
Aanbiedingen geldig van di. 14 april t/m zat. 18 april

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

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

• Zondag 19 april: ktoot-
schiettoernooi Wildenborch
aanvang 13.00 uur. Klassen
heren, gemengd, dames, vrije
klasse. Keuze kloten vrij (ook
kunststof). Opgave voor 18
april bij DJ. Pardijs, tel. 55 68
20

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijst. Open
op vrijdag en zaterdag

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt è
contant Tel. (0543) 45 10 85

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Te koop aangeboden: Hon-
da Super Mag na U F 700 V-4
bouwjaar 1987, parelmoerwit.
Vraagprijs f 10.600,-. Inl. 55
36 30 Vorden

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

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering
DATA:

25 april
6 juni - 29 augustus

VOND VOLLEDIG VERZORGD:
onbeperkt uw drankje
buffet in 2 gangen geserveerd

eet1 gokje in het Keijenborgs casino
f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

16 april
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

vVer

arkensvl
errassend

oordelig
errukkelijk

WOENSDAG 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDA6 SCHNITZELDA6

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram f 1j~

UITEIBENWORSTMAKERU

boterhamworst
100 gr f 0,98

gebraden runderrollade
100 gr. f 1,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

Sbiefstukjes f 10,-

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDIN6

hamlappen
1 kilo f 9.98

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 s a uc ijsjes +
4 slavinken

f7,95samen

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Vrijdag 17 april open j Bruna
Als openingsaanttKling ligt er voor iedereen op vrijdag 17 en

zaterdag 18 april een gratis Telegraaf (daar.

Op woensdag 15 en donderdag 16 april
Is onze winkel in verband met da verhuizing gesloten.

Openingstijden winkel
maandag 11.00 - 18.00 uur

dinsdag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur
vrijdag 09.00 - 21.00 uur

zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Openingctyden postkantoor
maandag 11.00 - 17.30 uur

dinsdag t/m donderdag 09.00 - 17.30 uur
vrijdag 09.00 - 20.00 uur

zaterdag 09.00 - 15.00 uur

Openingstttden postbussen
maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur

~ibrunatr1
DAAR KUN JE MM LUIEN BH SCHRIJVEN!

Raadhuisstraat 20
Vorden
Telefoon winkel
(0575) 55 31 00
Telefoon postkantoor
(0575)551311

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedif - glas in lood atelier
MNtÉfJÊl D

SHBHHBBBIBIBBBHBI

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

T^JT3r.T l TT T TT T 7 ' VJ



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
en zusje

BRIGITTE MADELIEF

Wij noemen haar

Brigit

Ruurlo, 7 april 1998

Henk Teger
Bea Teger-Gotink
Maarten
Pieter
Wouter
Simon
Juliët

Stationsstraat 18a
7261 AD Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 26

Dankbaar en heel gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

J/7/

8 april 1998.

Carlo en Irma
Bosch-Woltering
Jeremy en Mitchell

Het Hoge 23
7251 XT Vorden

Bjom •

is geboren op 8 april 1998 om
14.59 uur te Doetinchem en
hij weegt 3690 gram.

Henrie, Lysette en
Kevin Langwerden

Heideweversweg 1
7255 LV Hengelo (Gld.)

Wij zijn blij en gelukkig met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Frank

Hij is geboren op 7 april 1998.

Dik, José en Tom
Bruggeman-Boers

Het Horseier 49
7232 GA Warnsveld
Telefoon (0575) 52 67 16

Wilt u beschuit met muisjes ko-
men eten? Laat ons dit dan even
weten

• De Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen organiseert
op zaterdag 18 april a.s. een
stekjesruilmarkt op het markt-
plein van 13.30-15.00 uur

• Te koop g.o.h. gaskachel
schoorsteenaansluiting en in-
dustrie-naaimachine. Tele-
foon (0573) 45 13 84

• Bent u een tuinliefhebber?
Kom dan a.s. zaterdag naar
de stekjesruilmarkt!

• Hulp nodig bij onderhoud
tuin of huis? Bel 55 17 67

• Te koop: keyboard casio
680 z.g.o. R. Langwerden, tel.
(0575) 44 16 21 na 18.00 uur

• Meisje (18) zoekt werk
voor zat. en/of vakanties. Tel.
(0575) 55 69 61

• De Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen organiseert
op zaterdag 18 april a.s. een
stekjesruilmarkt op het markt-
plein van 13.30-15.00 uur

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
2127

"Ik zie een poort wijd open staan,
ook voor mij, ook voor mij,
sfaaf open ook voor mij."

Na een langdurige ziekte is toch nog onverwacht
van ons heengegaan mijn lieve vrouw en onze lie-
ve mamma, dochter en zuster

MARGRIET GERARDA
BUUNK-VAN OVERHAGEN

* 19 februari 1957

Vorden:

Barneveld:

t 7 april 1998

B.J. Buunk
Jaimy

Daniël
Debbie en Evert-Jan

Utrecht: A. van Overhagen-Hoogewoning
André en Angelique
en kinderen

De Haar 12
7251 CG Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgehad vrijdag 10
april op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
is geweest, geven wij u kennis van het geheel on-
verwachte overlijden van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

NEELTJE
HOLSBEEKE-KUPERUS

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: H.J. Holsbeeke

Vorden:

Eefde:

Wijhe:

G.A. Holsbeeke
J.G.J. Holsbeeke-Maalderink

Rob en Kristie
Iris

B.J. Stegeman-Holsbeeke
B.G. Stegeman

Irid en Marthijn
fiald en Annemieke«it

£

)J.F: Holsbeeke
G.G. holsbeeke-Kraassenberg

Ellen en Marcel
Mark
Bea

9 april 1998
Margrietlaan 17
7251 AV Vorden

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 14 april te
Dieren plaatsgevonden.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van ons trouwe lid, mevrouw

N. HOLSBEEKE-KUPERUS

Zij was ruim 35 jaar lid van ons koor.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Vordens Dameskoor

Vorden, 9 april 1998

Dankbetuiging

Een hand, een woord, een gebaar
doen zo goed

als je iemand, die je lief hebt
verliezen moet.

De lege plek, het doet zo'n pijn,
maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn.

Definitief afscheid nemen veroorzaakt verdriet. En dan
doet het goed van alle kanten steun te ontvangen.
Door uw aanwezigheid, de vele kaarten, brieven en de
vele bloemen, is het ons niet mogelijk ieder persoon-
lijk te bedanken. Vandaar dat wij u langs deze weg
heel hartelijk dank zeggen vor uw medeleven na het
plotseling overlijden van mijn lieve man en vader.

BENNIE LICHTENBERG

Tony Lichtenberg-Tol boom
Marjolijn

Christiaan

April 1998

Bourgondisch uitje
in eisenJceuken

ö TFss *^

Uienkruier 1 85
procureurlapje met uiringen, 100 gr.

gebraden gehakt,
1kilo r met Ui, 700 gr.

boerenkarbonade per,
2 stuks gratis bakje 4 29 rundvleessalade,
jagersaus, 700 gr. 100 gr. o98

149 kipfilet met hazel- ^95
noten 700 gr. $^ iL

gegrild spek,
100 gr.
Keurslager

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

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenser^fc

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

Rectificatie van het Postkantoor
In de vorige week donderdag verspreide folders over de

opening van het nieuwe postkantoor staat als adres
vermeld Raadhuisstraat 30,

dit moet zijn Raadhuisstraat 2O.
Wij heten u daar vanaf vrijdag a.s. van harte welkom.

Monuta kiest als uitvaartverzorger en
verzekeraar voor een vernieuwende,
trendsettende richting.
Als specialist in diensten rondom het
einde van het leven beschikt Monuta
in meer dan 65 plaatsen over eigen
uitvaartcentra en crematoria.
Aan de ontwikkeling van persoonlijke
uitvaartwensen wordt de grootste
aandacht besteed. Zorg staat daarbij
centraal.

Monuta werkt landelijk; het hoofd-
kantoor is gevestigd in Apeldoorn.
Bij Monuta werken 430 mensen.

Voor ons uitvaartcentrum aan Het
lebbink 4a in Vorden zoeken wij een

Monuta V
De aard van het werk brengt met zich
mee dat uw werktijden onregelmatig
zijn. Omdat u voor deze functie flexibel
inzetbaar bent, is het noodzakelijk dat u
in de zeer nabije omgeving van het
uitvaartcentrum woont. Leeftijd bij
voorkeur 25-40 jaar.

Voor nadere informatie over deze
functie kunt u contact opnemen met de
heer H. Bakker (regiomanager),
telefoon 06 - 53 75 25 98. Bij zijn
afwezigheid kunt u contact opnemen
met mevrouw W.M. van der Aa van de
afdeling Personeel & Organisatie,
telefoon (055) 527 63 63, toestel 317.

parttime medewerker v/m
op afroepbasis

De werkzaamheden bestaan onder meer
uit het regelen van bezoeken, het
ontvangen van bezoekers, verzorgen van
koffietafels en koffie tijdens condoleance-
bezoeken, het in ontvangst nemen van
bloemen en het uitvoeren van de
huishoudelijke werkzaamheden in het
uitvaartcentrum.

Als u wilt bijdragen aan de kwaliteit van
onze uitvaartverzorging, representatief
bent in voorkomen en optreden en in
Vorden woont, stuur dan binnen
10 dagen een handgeschreven brief naar:
Monuta, afd. Personeel & Organisatie,
t.a.v. mevrouw W.M. van der Aa,
Postbus 20, 7300 AA Apeldoorn.
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• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 1100 uur
woensdagmiddag van Ï4.00 tot 1700 uur,

• Avondopensteïïing a/d bestuur
onderdeel burgerzaken op dé dinsdagöwn-
deti dat er raadsvergaderingen zf n van
18.30-20.00 uur (zie publicaties in
GemeentebuUetinj

ester en
wethouders:
Burgemeester EJ.G, Kamerling;
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens ajspraak.

Wethouder At Aartsen-den HanJen
dönderdagtnorgen van 9,00 tot 10.00 uur
en volgens ajspraak.

Wethouder D. MuUier '̂e-Meulenïrroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13 30 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13,30 tot 1730 uur,
vrijdag van 11.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10,00 tot 12.00 uur.

LUTTING GEMEENTEHUIS VAN 30 APRIL TOT EN MET 5 MEI
burgerzaken geopend op 28 april van 1830 - 20.OO uur en 4 mei
van 9.00 tot 11.00 uur

Van 30 april 1998 tot en met 5 mei 1998 is het gemeentehuis gesloten. Op 4 mei
kunt u van 9.00 tot 11.00 uur wel bij de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken
(kasteel) terecht voor alle lokethandelingen (paspoorten, rijbewijzen, aangifte ge
boorte/overlijden etc). De eerstkomende avondopenstelling van burgerzaken is op
28 april 1998 van 18.30 tot 20.00 uur.

FSCHEID MEVROUW M. AARTSENALS WETHOUDER VAN VORDEN

Mevrouw M. Aartsen-den Harder is van 1989 tot 1998 wethc^^r van Vorden geweest.
De gemeenteraad van Vorden heeft mevrouw Aartsen op 14 april jongstleden niet
herkozen als wethouder.

Burgemeester en wethouders stellen iedereen in de gelegotfieid om informeel af-
scheid te nemen van mevrouw M. Aartsen als wethouder o^^^nderdag 23 april aan-
staande vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Vorden.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het voorstel
aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden
van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden
en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minu-
ten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris
van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat
dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede in-
spraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken vergadert
op dinsdag 21 april 1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- convenant prestatie-afspraken met woningbouwcorporatie "de Soepel";
- uniforme huisnummering buitengebied.

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 21 april om
20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- eigen budget voor Kranenburgs Belang;
- aanwij zing beschermd monument buitenplaats "de Wiersse" ;
- bestemmingsplan "Raadhuisstraat 9";
- wij ziging verordening op de vaste commissies;
- werkterrein en benoeming leden vaste commissies van advies en aanwijzing ge-

meentelijke
- vertegenwoordigers in een aantal instellingen;
- beleid coffeeshops.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag 22
april 1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staat het volgende onderwerp:

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 april om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- eigen budget voor Kranenburgs Belang
- aanwij zing beschermd monument buitenplaats "de Wiersse"
- bestemmingsplan "Raadhuisstraat 9"
- convenant prestatieafspraken met woningcorporatie "de Stiepel"
- uniforme huisnummering buitengebied
- afrekening "Andere voorzieningen" basisonderwijs
- wijziging verordening op de vaste commissies
- werkterrein en benoeming leden vaste commissies van advies en aanwijzing ge

meentelijke vertegenwoordigers in een aantal instellingen.

Spreekrecht

U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken
over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda
staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commissiever-
gadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het on-
derwerp waarover u wilt spreken.

IGEN BUDGET VOOR KRANENBURGS BELANG

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om Kranenburgs
Belang een bedrag van ƒ 5000,— per jaar te geven. Met dit bedrag kan Kranenburgs
Belang kleine werkzaamheden zelf uit (laten) voeren. Burgemeester en wethouders
zijn van mening dat het toekennen van budget past in het "Kleine Kernen Beleid"
voor Kranenburg en Wichmond/Vierakker. In Kranenburg functioneert een actieve
vereniging die zich inzet voor deze kleine kern. Kranenburgs Belang heeft met de
gemeente een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Grondslag voor deze over-
eenkomst is de uitwerkHMt van het dorpsplan Kranenburg.rkÜMn

ANWIJZING BESCHERMD MONUMENT BUTIENPLAATS "DE WIERSSE"

De Rijksdienst voor de M^fcmentenzorg werkt sinds enige tijd aan herziening van de
beschrij ving van buitenpRitsen. De beschrijving voor "de Wiersse" is thans gereed.
Burgemeester en wethouders hebben deze beschrijving voor inspraak ter inzage ge
legd. De reacties sturen zij voor een deel mee naar de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om in te stemmen met de
beschrijving.

ESTEMMINGSPLAN VOOR HET PERCEEL RAADHUISSTRAAT 9

Dit bestemmingsplan beoogt de vervangende bouw mogelijk te maken van een wo-
ning, direct ten oosten van de bestaande woning.

Bij de inspraakprocedure voor dit plan heeft niemand gereageerd. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

FSPRAKENMET WONINGCORPORATIE "DE STIEFEL"

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om met de woningbouw-
vereniging afspraken te maken over een aantal zaken, zoals de controle op de finan-
ciële en volkshuisvestelijke verantwoording, verkoop van huurwoningen en het huur-
en toewijzingsbeleid. Deze afspraken zijn uitgewerkt in een overeenkomst tussen de
woningbouwvereniging en de gemeente, die de gemeenteraad moet vaststellen.

NIFORME HUISNUMMERING BUITENGEBIED

Steeds vaker komen er klachten over moeilijk vindbare adressen in het buitengebied.
Burge meester en wethouders willen daarom de huisnummering verbeteren. Dit kan
door het plaatsen van kunststof palen die aan twee kanten voorzien zijn van reflecte
rende huisnummers. Zij vinden het project alleen zinvol als bijna iedereen in het bui-
tengebied meedoet. Bewoners moeten voor het plaatsen van een paal een eigen bij-
drage geven van ƒ 25,—. Dit levert een bedrag op van ƒ 22.500,— De totale kosten zijn
ƒ 33.000,—. Burgemeester en wethouders vinden het verantwoord om een bedrag van
ƒ 10.500,— voor rekening van de gemeente te nemen omdat de 1-1-2 alarmdiensten
veel baat zullen hebben bij het snel kunnen vinden van adressen in het buitengebied.

afrekening e



OFFEESHOPS

Burgemeester en wethouders willen voorkomen dat in Vorden coffeeshops komen
van waaruit softdrugs worden verkocht. Burgemeester Kamerling heeft met de plaat-
selijke horecaondernemers een gesprek gehad over dit onderwerp. Ook zij zijn tegen-
stander van vestiging van coffeeshops.
In een notitie over dit onderwerp vragen burgemeester en wethouders de mening van
de commissie bestuur en ruimtelijke ordening.

EINIGING VAN DE RIOLERING LANGS EEN GEDEELTE VAN DE
ZUTPHENSEWEG

Donderdagmorgen 16 april 1998 om ongeveer 8.00 uur, start de firma BFI met de rei-
niging van en het verwijderen van ingegroeide wortels in het riool langs de
Zutphenseweg, het gedeelte tussen de Steege en de Mispelkampdijk. Afhankelijk van
het weer en de vervuiling van het riool zijn de werkzaamheden binnen één dag afge-
rond.
Stank Het is mogelijk dat bij de reiniging enige rioolgeur binnenshuis vrijkomt. Wij

raden u aan om wasbakken, schrobputjes e.d. af te dekken met een natte doek
en het deksel van de wc dicht te doen.

> L IJDEUJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met een concours hippique op zondag 19 april 1998 hebben burgemeester
en wethouders besloten om op die dag een pakeerverbod in te stellen voor de
Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot aan de Vordensebosweg en een inrijverbod
voor bestuurders van voertuigen van de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg.

RAFORUIMTE UITBREIDINGSPLAN "HETJOOSTINK".

Burgemeester en wethouders hebben met ingang van 19 maart tot en met l april
1998 het plan ter inzage gelegd voor de bouw van een traforuimte aan de Holtmaet in
nieuwbouwwijk "het Joostink" . Dit voor het verlenen van een vrijstelling voor het
bouwen in openbaar groen.

De traforuimte zal een, van de ter inzage gelegde versie, afwijkende vormgeving krij-
gen. De vormgeving is niet van invloed op de te verlenen vrijstelling.
De gewijzigde tekeningen van de trafo liggen met ingang van 16 tot en met 29 april
1998 op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) voor ieder-
een ter inzage. U kunt uw schriftelijke zienswijze over heteewijzigde bouwplan, in re-
latie tot de vrijstelling, tijdens de termijn van ter-inzage^pging aan burgemeester en
wethouders kenbaar maken.

OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIELD?

Op de meeste rijbewijzen staan drie data vermeld. Dit kan enige verwarring veroorza-
ken. De eerste datum is de datum van afgifte van het rijbewijs; de tweede datum is in
de meeste gevallen de datum waarop de houder van het rijbewijs 70 jaar wordt en de
derde datum is de datum waarvoor het rijbewijs moet worden vernieuwd. Let u dus
goed op deze laatste datum!! Het is van groot belang, als u wilt blijven rijden, om vóór
deze datum op het gemeentehuis te komen.

wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de volgen-
de bescheiden inleveren:
* het oude rijbewijs;
* 2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;

Kosten: ƒ 40,00 (wijzigingen voorbehouden).

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn moeten worden ge-
keurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij burgerza-
ken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn gekeurd voor het
rijbewijs. Op dit moment bedragen de kosten van het formulier (incl. uittreksel uit de
Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 39,80. Dit bedrag moet bij ontvangst van het for-
mulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen. Het kan 4 tot 5 weken
duren voordat u alles rond heeft.

De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om een nieuw
rijbewijs aan te vragen.

tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand van personen die in
het bezit zijn van een rijbewijs kan een verzekeringsmaatschappij b.v. na een ongeval,
kritisch kijken naar de gezondheidstoestand van de bestuurder. Dit kan gevolgen heb-
ben voor een eventuele kostenvergoeding. Wij raden u aan in dit geval een tussentijd-
se keuring te laten doen.

vermissing
Bij vermissing/diefstal van het eerder afgegeven rijbewijs kunt u aangifte doen bij de
politie of op het gemeentehuis een verklaring van vermissing invullen. Als u eerder
een rijbewijs heeft gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een
nieuw document, dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste rijbewijs
afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document wor-
den gemaakt, omdat wij het oude aanvraagformulier in die gemeente moet opvra-
gen.

afgifte
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede keer terug hoeft
te komen. De apparatuur voor het maken van een rijbewijs is zeer storingsgevoelig,
waardoor wij de "klaar-terwijl-u-wachf-service misschien niet altijd kunnen realise-
ren. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het niet lukt.

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Naar het buitenland? wat heeft u nodig?

Voor het reizen naar het buitenland moet u oa. in het bezit zijn van een geldig reis-
docu ment. Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van ouder(s) of voogd,
mogen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bijgeschreven. Zij moeten
beschikken over een eigen reisdocument. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan. (Anders
dan bij het rijbewijs is het niet beslist noodzakelijk om vóór de datum waarop de gel-
digheid van het oude document eindigt een nieuw document aan te vragen; wel moet
men zich, indien daarom wordt gevraagd, kunnen legitimeren met een geldig legiti-
matiebewijs.)

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identiteits-
kaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige
Oostblok-landen en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U kunt
dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
pas poort en/of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager staat bij-
geschre ven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reisdocu-
ment waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet over-
leggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te doen (dit moet zowel bij ver-
missing als bij diefstal). Bij vermissing/diefstal in het buitenland moet u ook altijd
aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet u inleveren bij het
aanvragen van een nieuw document. Als u eerder een reisdocument hebt gehad,
maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan wor-
den de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument afgegeven in een an-
dere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, omdat
het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet
kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt
zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

vermelding van kinderen in het reisdocument
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien er
geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring
van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis
te verkrijgen. De verMling van geen bezwaar moet ook (opnieuw) worden overgelegd
als in het oude reisd-Jlvnent al kindgegevens zijn opgenomen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzover
bekend zijn dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen hanteren voor
bijschrijving de leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te informeren
bij de betreffende buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland.

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestem-
ming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

Kosten

een paspoort ƒ 94,50
een europese identiteitskaart ƒ 36,00
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort ƒ 7,50
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort ƒ 7,50
(wijzigingen voorbehouden)

LGEMEEN BESTUUR SWOVNU OOK CLIËNTENRAAD

In 1996 is de "Wet medezeggenschap Cliënten orginstellingen" in werking getreden.
In deze wet staat dat de cliënten van instellingen in de ouderen-, gezondheids- en wel-
zijnszorg, inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. Deze cliëntenraad be-
hartigt de gemeenschappelijke belangen van degenen die op de zorg van een bepaal-
de instelling zijn aangewezen en heeft daarover regelmatig overleg met de leiding
van die instelling, een cliëntenraad heeft meerdere wettelijke bevoegdheden zoals ad-
viesrecht in een aantal belangrijke zaken, recht op informatie en recht tot voordracht
van een bestuurslid van de instelling.

Hoewel een Stichting Welzijn Ouderen geen zorginstelling is, bleek dat ook voor de
SWOV een cliëntenraad verplicht was. Vastgesteld is dat volgens de statuten en het
huishoudelijk reglement van de Swov de samenstelling, taken en bevoegdheden van
het Algemeen Bestuur ruimschoots voldoen aan de eisen die de wet stelt. In de na-
jaarsvergadering van het Algemeen Bestuur is besloten dat dit bestuur de taken en be-
voegdheden van de cliëntenraad op zich neemt.

ILTTAIRE OEFENING

Van 17 pril 199818.00 uur tot 18 april 199811.00 uur vindt in Vorden een militaire oe-
fening plaats, waarbij gebruik gemaakt wordt van oefenmunitie. , ^v- ^



OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud
Reeoordweg 2 Beheersstichting bedrijfsgebouw

Urticabouwen
Schuttestraat 8 Stichting Hippisch Toerismeplaatsen

stro-berg
Julianalaan 27 J.W.H. Bisseling vergroten woning en

bouwen carport
Biesterveld MA van Mierlo bouwen twee-onder
90 en 92 en GJ.W. Oldenhave -één-kap woning

plaats
Beunkstege 3

inhoud
veranderen boerderij

datum ontvangst
03-04-98

06-04-98

06-04-98

06O4-98

vrijstelling
overgang naar
woondoeleinden
bodemonderzoek

MELDINGEN BOUWVOORNEMEN
plaats aanvrager inhoud
het Eelmerink 3 R.WA Hartman bouwen bergruimte

KAPVERGUNNINGEN

Deze bouwaanvragen kun u inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 7 april 1998
BOUWVERGUNNINGEN

plaats
Baron van der
Heijdenlaan 21,
Wichmond

Kostedeweg 5

aanvrager
D. Holtslag

MA Eggink

inhoud
vellen l conifeer

vellen ca. 25 m2
bosplantsoen

herplantplicht

ca. 25 m2 bos-
plantsoen (maat
4060)

plaats
Zutphenseweg 3

aanvrager inhoud
Etos Barendsen B.V. vergrotenwinkel-

gebouw

vrijstelüng
bodemonderzoek
hoogte
bouwen voor de
voorgevel

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Jazzformatie The Mill's
Brothers' 19 april in
Theater Onder de Molen
De Jazzformatie Mill's Brothers zal op
zondagmiddag 19 april een optreden ver-
zorgen in Theater Onder de Molen in
Linde. Kaarten voor deze voorstelling

kunnen gereserveerd worden via tele-
foonnummer 55 69 87.

De Jazzformatie Mill's Brothers bestaat
uit vier rasmuzikanten die afgestudeerd
zijn aan het Arnhemse conservatorium.
Het orkest wordt gevormd door Hans
Kwakkernaat (piano), Karle Bardowicks
(tenorsaxofoon), Dion Nijland (contrabas)
en Florian Hoefnagels (drums). De Mill's
Brothers spelen ̂ fcjelmatig samen en

richten zich met name op de main-
stream jazz.
De stijl van Hans Kwakkernaat kan het
beste worden vergeleken met de Cana-
dese pianist Oscar Peterson. Het grote
voorbeeld van tenorsaxofonist Karle
Bardowicks is Stan Getz terwijl het sa-
menspel van Dion Nijland (contrabas) en
Florian Hoefnagels (drums) veel weg
heeft van de stijl van Ray Brown. Dat het
hier gaat om allemaal topmuzikanten
blijkt wel uit het feit dat Florian
Hoefnagels vorige maand werd uitgeroe-
pen tot de beste solist op het Nationaal
Jazzconcours in Leeuwarden.

Voetbal

S.V. Ratti
Programma zaterdag 18 april
Ratti Al - Epe A3; Ratti Dl A Dochteren

Dl; Ruurlo E2 - Ratti El; Ruurlo Fl - Ratti
Fl; Ruurlo F4 - Ratti F2; D.Z.C. '68 5 - Ratti
5 (zat.)

Programma zondag 19 april
Ratti l - S.V.B.V. 1; Ratti 2 - Pax 8; S.C.S. 3 -
Ratti 3; Dierense Boys 6 - Ratti 4.

r i d g e
Bridgeclub Vorden
Uitslagen van &4-'98
Groep A: 1. Arnold / Warnaar 60.8%; 2.
echt. Hoftijzer 59.6%; 3. v. Burk /
Hendriks 55.8%.
Groep B: 1. v. Burk / Speulman 63.6%; 2.
den Ambtman / Vruggink 52.7%; 3. den
Elzen / Gerichhausen 51.1%.

Harde garanties en test bevestigen bedrijfszekerheid van 'waterontharder:

Heeft u ook last van kalkaaiftlag?
Alpine Water Descaler No.1

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

Meer dan 93% van alle huis-
houdens in ons land heeft last
van hard water. Hardnekkige
kalkaanslag en ketelsteen be-
dreigen boiler, geiser, combi-
ketel, waterkoker, wasmachine,
vaatwasser, strijkijzer en kof-
flezetter, maar ook wastafel,
spoelbak, toilet en bad.
Montage van een Alpine Water
Descaler is een afdoende oplos-
sing voor al deze problemen, zo
blijkt uit de praktijktest (bron:
Energie & Water 1996 nr. 95,
voorlichtingsblad van Energie
Noordwest.

EXTRA KOSTEN
Kalkaanslag en ketelsteen ver-
oorzaken heel wat schade en ex-
tra kosten. Niet alleen de water-,
maar ook de energienota neemt
toe. De levensduur van huishou-
delijke apparaten wordt verkort
zodat hoge kosten ontstaan
door reparatie en vervanging.
De gemiddelde schade door
hard water wordt geschat op en-
kele honderden guldens per
jaar per huishouden, terwijl dit

bedrag voor grootwaterverbrui-
kers vele malen hoger uitkomt
en dan praten we nog niet over
de milieuschade als gevolg van
het moeten gebruiken van was-
verzachters en agressieve kalk-
oplossers.
Door het aanbrengen van een
Alpine Water Descaler kan scha-
de door hard water worden
voorkomen en wordt ons milieu
gespaard.

VOORDELEN
Reeds bestaande kalkaanslag
wordt afgebroken. Na het was-
sen voelt het haar minder hard
en de huid minder schraal aan.
U gebruikt minder zeep en
shampoo en het haar kan ge-
makkelijker gemodelleerd wor-
den. U heeft ook geen last meer
van huidirritaties door kalk. De
kwaliteit van het leidingwater
wordt nog beter (reuk en smaak)
koffie en thee smaken lekkerder
en er zitten geen vieze velletjes
meer op de koffie en de thee.
De kopjes zijn eenvoudig te rei-
nigen zonder schuursponsje en
zonder schuurmiddel.

STRALEND EN SCHOON
Geen vermoeiende poets- en
schuurwerken meer in de keu-
ken, de badkamer en het toilet.
Kranen en douchekoppen raken
niet meer verstopt en blijven
glanzen. Ontkalking van leidin-
gen en apparatuur is niet meer
nodig en onthardingszouten
voor o.a. de vaatwasser worden
overbodig.

MINDER ZEEP NODIG
Voor de vaat en de was heeft u
aanzienlijk minder afwasmid-
del en waspoeder nodig en zijn
wasverzachters volledig overbo-
dig geworden. De voordelen zijn

reeds na enkele dagen duidelijk
waarneembaar.
De Alpine Water Descaler gaat
levenslang mee, is geheel onder-
houdsvrij en heeft een hoge hit-
tebestendigheid, is waterbesten-
dig, is mee-verhuisbaar en ge-
bruikt geen stroom.

100% KWALITEITSWAARBORG
De Alpine Water Descaler geniet
een uitstekende reputatie bij
groot- en kleinwaterverbruikers
en is recentelijk onderscheiden
met het felbegeerde kwaliteits-
certificaat ISO 9002 en de ge-
noemde test van Energie Noord
West.

(Advertentie)

Tevens worden de Units gele
verd met een keiharde 60 dagen
niet goed geld terug garantie en
een levenslange technische ga-
rantie. De Alpine Water Desca-
ler is momenteel de enige wa-
terontharder met een 100%
kwaliteitswaarborg.

MONTAGE
De unit kan snel gemonteerd
worden zonder dat de leidingen
doorgezaagd hoeven te worden
en er worden geen voorrij- en
montagekosten berekend. De
Alpine Water Descaler is niet al-
leen geschikt voor particuliere
huishoudens, maar ook voor
alle grootwatergebruikers zoals
hotels, horeca, boerderijen, zorg-
instellingen etc.

Inlichtingen en leveringen:
ECH, telefoon (0570) 54 48 00.

N O O I T M E E R L A S T V A N K A L K A A N S L A G

Alpine Water Descaler No.1:

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

GRATIS GEPLAATST! Inlichtingen ECH 'S (0570) 54 48 00



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 16 april tot en
met 14 mei 1998, voor een ieder op de gemeentese-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestem-
mingsplan "Buitengebied Lankhorsterstraat 16".

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor vesti-
ging van een landbouwmechanisatiebedrijf op het
perceel Lankhorsterstraat 16, te Wichmond. Het betreft
de verplaatsing van het momenteel in de dorpskern
Wichmond gevestigd landbouwmechanisatiebedrijf.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA VORDEN.

Burgemeester en wethouders hebben op maandag 18
mei 1998, om 10.00 uur in het gemeentehuis een hoor-
zitting gepland waarop (eventuele) indieners van een
zienswijze deze mondeling kunnen toelichten.

Vorden, 15 april 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
RECTIFICATIE

Burgemeester en wethouders van Vorden trekken de
bekendmaking in van 1 april 1998, waarin zij de goed-
keuring meedeelden van het bestemmingsplan
"Herziening 1997-1, voorschriften plannen Buiten-
gebied".

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben hun
besluit tot goedkeuring ingetrokken, omdat zij tijdig
ingediende bedenkingen hebben ontvangen. Zij zullen
een nieuw besluit nemen.

Deze herziening omvat de wijziging van de gebruiks-
bepaling van de bestemmingsplannen Buitengebied,
waarbij kleinschalig kamperen voor alle bouwperce-
len, met een aanwezige woning, wordt toegestaan.
Ook is een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen voor
het bouwen van sanitaire ruimten voor dat kleinscha-
lig kamperen op de bouwpercelen

Vorden, 15 april 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

AUTOBEDRIJF ANDRÉ NIJENHUIS
w^™f

ƒ Sinds

Warnsveld, april 1998.

Geachte autobezitter,

Uw auto uit handen geven voor onderhoud of reparatie aan een autobedrijf is net
zo een vertrouwenskwestie als deze uitlenen aan uw zoon of dochter, u moet er dan
ook op vertrouwen dat deze goed behandeld wordt.

Bij Autobedrijf Andre Nijenhuis is uw auto in goede handen.
Al meer dan 10 JAAR gevestigd in Warnsveld,, waarvan de laatste 2 jaarin een
modern onderkomen aan de Rijksstraatweg 91, verzorgen wij het onderhoud
ieder merk tegen een eerlijke prijs.
Ook voor een betrouwbare occasion of een nieuwe, auto kunt u bij ons terecht.

Per l maart 1998 hebben wij ons aangesloten bij GlasGarage, de snelst groeiende
autoglas-specialisten in Nederland. Daardoor kunt u nu ook in Warnsveld uw
autoruit laten vervangen of repareren ZONDER verhoogd Eigen Risico té betalen.

r / f

Wi derhouden hie^aïieen uw auto, maar ook uw caravan of aanhanger/*
Ugt •**•--*_ • • • * ' •" v»"1 ' . f

ze moderne remmentestbank kunnen w;j exact de rem werking controleren,
et de komende vakantiereizen een veilig7 idee is.

j«MÉr «• °

Tevens wrzorgen wijfeen onafhankelijke aankoop*§j|pcHno keuring.
'Voor een \rijblijven^ePprijsopgaaf of afspraak belt u 0575-522100 en vraag dan
laarAndre.

Met vriendelijke groet,

AUTOBEDRIJF NIJENHUIS- WARNSVELD.

De GlasGarage

W
BCVÜG

ONDERHOUD - REPARATIE - \SERKOOP - LEASING <ZX

OP AL ONZE LEVERANTIES ZIJN DE BOVAG STANDAARDBEPALINGEN VAN TOEPASSING. WELKE ZIJN GEDEPONEERD BIJ ALLE KAMERS VAN KOOPHANDEL EN ALLE GRIFFIES VAN
RECHTBANKEN. DEZE BEPALINGEN ZIJN TER INZAGE E-N VERKRIJGBAAR IN ONS BEDRIJF EN BIJ DE BOVAG

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3:19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

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

de openingstijden,

liggen met ingang van 17 april tot en met 14 mei 1998,
ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager: Jansen Metaalwaren B.V.
adres: Industrieweg 1
woonplaats: 7251 JT Vorden

adres van de inrichting: Industrieweg 1

om: vergunning voor een inrichting voor de fabricage
van kleine metaalwaren

2. naam aanvrager: de heer J. Hammers
adres: Lankhorsterstraat 19
woonplaats: 7234 ST Wichmond

adres van de inrichting: Lankhorsterstraat 19

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf
met fokzeugen, vleesvarkens, zoogkoeien, schapen
en pony's

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-beslui-
ten kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij
het gemeentebestuur worden ingediend vóór 15 mei
1998. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen,
niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mon-
delinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 14 april 1998.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33/55 75 34 (door-
kiesnummers), fax. (0575) 55 74 44

-»»

Party-boot
Bar-Resto 'De Ifsselwaard'

Speciale week endmenu's o.a.

VarffCflS HOOS peper- ofrooimaus
Gebakken aardappelen • gnentengarnituur

9950

IJsselmenu

. 300 gram)
over bakken met spekjes

Gebakken aardappelen • groentengarnHuur

1950

Jachthaven bij camping IJsselstrand
Eekstraat 18 • Doesburg • Tel. (0313) 47 23 95

b.g.g. (0313)476732



CUCO SHERRY
MEDIUM, VNO

OFMANZANILLA

75 CL VAN 995
VOOR 895

+GLASEN 10ROCKS

SOLS
LENTÏ80RREL

MfT ff N VLEUGJE MINT,

LIMOEN f N CITKOEN

70CL 1995 OP-OP

JOS€ CUEWO
WIT/GOLV

LTR. VAN 3995
VOOH 3295

i- 10KOCKS

HOOGHOUDTOKANJWTTEK
PASSOA
70CLVAN2145
VOOR 1895

D f KUYPtt
50CL VAN 1375

VOOK 1145
LTR VAN 2395

VOOR 2095

*••••_*_ ••Slijterij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

FOUR ROSES
80UR90N WHISKW

70 CL VAN 3095
VOOR 2595

+ 10 ROCKS

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 15 april t/m dinsdag 28 april 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

Laat

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086
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De door Den Haag gewenste herstructurering van de varkenshouderij

heeft grote gevolgen voor de agrarische sector in De Graafschap en

voor de activiteiten binnen het Waardevol Cultuurlandschap.

Volgens de WCL-stuurgroep moeten de nieuwe regels zo worden

opgesteld dat bedrijfsontwikkeling mogelijk blijft.

K landelijke overheid wil het aan-
al varkens op korte termijn met

twintig procent verminderen.
Daarnaast worden de eisen op het
terrein van welzijn en gezondheid
verder aangescherpt. De nieuwe
regels staan in de herstructurerings-
wet.
Daarnaast wordt een zogenoemde
reconstructiewet voorbereid. Deze
laatste wet heeft tot doel om gebie-
den te creëren waar de varkenshou-
derij zich verder kan ontwikkelen.
Andere gebieden worden min of
meer varkensvrij gemaakt.
Deze nieuwe wetten hebben grote
gevolgen voor De Graafschap. Veel
agrarische bedrijven hebben melk-
koeien en varkens. Minder varkens
betekent dat het economisch draag-
vlak van het hele bedrijf smaller
wordt.
De stuurgroep van Waardevol Cul-
tuurlandschap is onlangs speciaal

Helpende hand
na korting

t het WCL-gebied De Graaf-

:hap wordt geprobeerd om de

bewoners van het gebied te

betrekken bij de plannen voor de

toekomst. Dat beleid van onder-

op, zegt Mark Hakkert, wordt

overhoop gegooid door de

varkensplannen van Den Haag.

Hakkert zit namens de jonge

boeren in De Graafschap in de

WCL-stuurgroep.

Volgens de jonge veehouder uit

Laren levert de verkleining van de

varkensstapel voor de boeren in

De Graafschap grote problemen

op. Hakkert: "Veel bedrijven heb-

ben twee takken, melkkoeien en

varkens. Het zijn de economische

pijlers van het bedrijf, je kunt niet

ongestraft een van de twee weg-

halen."

Volgens Hakkert heeft de recon-

structiewet ook positieve kanten.

"Een deel van de bedrijven krijgt

straks meer ontwikkelingskansen.

Maar ik vraag me af wie die

helpende hand nog nodig heeft
nadat de herstructureringswet is

gesteld."

bijeengekomen om re praten over
de gevolgen van de varkenswetten.
Vastgesteld is dat de stuurgroep
grote zorgen heeft over de gevolgen
van de herstructurering. Veel acti-
viteiten die inmiddels in her WCL
worden uitgevoerd, hebben tot doel
om de agrarische sector duurzamer
te maken. Dat betekent niet alleen
milieuvriendelijker maar economi-
sche rendabeler. Verkleiiv^ van de
varkensstapel kan dit pro^Mblok-
keren.

Draagvlak
Volgens de stuurgroep is «[inmid-
dels draagvlak in De Gra^Bhap
voor de WCL-plannen en voor de
uitvoering. Voor de reconstructie-
plannen bestaat geen draagvlak, in
ieder geval nog niet.
De stuurgroep vindt dat het de taak
van het ministerie van Landbouw
en de provincie Gelderland is om
draagvlak in het gebied te creëren
voor de varkensplannen. Gepleit
wordt voor een zorgvuldige besluit-
vorming.
Daarnaast vindt de stuurgroep dat
er ruimte moet blijven voor
bedrijfsontwikkeling, zeker op
bedrijven van jonge ondernemers.
Voor bedrijven die verder willen
groeien, moeten die kansen ook

En groep kinderen kreeg de

er. Zij mochten, onder bege-

leiding van enkele ouderen, de

bomenwandeling officieel bij het

grote publiek introduceren.

Vorden kent sinds kort zijn eigen

Bomenwandeling. Het pad kron-

kelt rond het bekende kasteel van

Vorden. Bij het pad hoort het

educatieve boekje Bomen om je

heen. De bomenwandeling is in

eerste insantie bedoeld voor de

leerlingen van de basisscholen in

Vorden. Maar natuurlijk ook

andere scholen mogen van het

pad gebruikmaken. Vereniging

Bomenbelang heeft het boekje

samengesteld met financiële

steun van het Waardevol Cultuur-

landschap De Graafschap. De

officiële presentatie vond plaats

op de Nationale Boomfeestdag,
25 maart jongstleden.

daadwerkelijk worden geboden.
Volgens de leden van de stuurgroep
is het gebiedsperspectief zoals dat
eerder voor het Waardevol Cul-
tuurlandschap De Graafschap is
gemaakt een uitstekende basis voor
de eventuele reconstructieplannen
van Den Haag.

Voor 15 mei projecten indienen

Zélf het heft
in handen nemen

^c Graafschap is één van de

mooiste gebieden in Nederland.
Niet voor niets is het aangewezen

als Waardevol Cultuurlandschap
(WCL). Maar hoe lang nog?

Vermesting, verdroging, verstede-

lijking en wegenaanleg vormen
een bedreiging voor het gebied.

De stuurgroep van het WCL De
Graafschap pleit ervoor dat de

bewoners van het gebied zelf het
heft in handen nemen om het

buitengebied van De Graafschap
weer toekomst te geven.

Veel interesse onder boeren
voor natuurbeheer

l tel boeren hebben bij de Dienst
YLandelijk Gebied (DLG) of

GLTO gemeld dat zij in aanmer-
king willen komen voor een ver-
goeding voor het onderhoud van
houtwallen, overhoekjes of andere
kleine landschapselementen.
Dat bewijst eens te meer dat boeren
energie willen steken in het land-
schap waarin zij werken en leven.
De procedure is dat eerst de mede-
werker van DLG contact met u
opneemt. De hoogte van de ver-
goeding wordt volgens de geldende
normen vastgesteld.
Het onderhoud kan uiteraard in
eigen beheer worden uitgevoerd.

Het is dan wel van belang dat u
kennis van /aken heeft, zowel wat
betreft bomen en s t ru iken als her
werkmateriaal.
Niet iedere agrariër heeft t i jd en
interesse om het onderhoud zelf uit
te voeren. Daarom bestaat de-
mogelijkheid om het werk uit te
besteden. Dat kan gebeuren door
collega-boeren. Omdat ze daar
interesse voor hebben en vanwege
de inkomsten die daarmee verdiend
kunnen worden.
Een initiatiefgroep van agrariërs uit
De Graafschap gaat proberen hier
uitvoering aan te geven. Uit de
enquête over het landschapsonder-

houd die is verstuurd aan de leden
van de GLTO bli jkt dat ongeveer
twintig boeren belangstelling heb-
ben om landschapsonderhoud uit
te voeren bij anderen. Deze reactie
is een s t imulans om verder te wer-
ken aan de 'agrarische werkploeg'.
U wordt op de hoogte gehouden
van de verdere ontwikkelingen.

Voor meer informatie:
• T. Miltenburg, S.P.A.,

tel. 0314- 625 000
• J. Souman, DLG,

tel. 026 - 378 14 64

c WCL-stuurgroep roept op om
projecten in te dienen die een

bijdrage leveren aan de gewenste
ontwikkeling van WCL De Graaf-
schap. Het gewenste toekomstbeeld
is beschreven in de nota 'Kansen
aanpakken waar ze liggen'. Een
exemplaar van dit zogenoemde ge-
biedsperspectief is te verkrijgen bij
het secretariaat van het WCL (mw.
A. Pancras, tel. 026-3599561).
De projecten moeten een bijdrage
leveren aan het gedachtegoed van
het WCL De Graafschap. Het
WCL is gericht op een duurzame,
streekeigen ontwikkeling van land-
bouw, bosbouw, natuur, cultuur-
historie, recreatie en toerisme. De
uitgangspunten daarbij zijn: ver-
weving, een dynamische agrarische
sector, de watersysteembenadering
en een duidel i jke meerwaarde bie-
den ten opzichte van de autonome
ontwikkeling.

De stuurgroep ziet graag nieuwe
projecten tegemoet op het gebied
van:
• agrarische vernieuwing (nieuwe

producten en afzetmarkten,
lokale antwoorden in het kader
van de landbouw-milieuproble-
matiek)

• agrarische verbreding (gezamen-
lijke aanpak op het terrein van
agrotoerisme, kleinschalige
bedrijvigheid in vrijkomende
agrarische bedrijfsgebouwen)

• agrarische natuurbeheer
• bestrijding van de verdroging.

Vervolg op pagina 3 van deze u,itgave
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Berend en Hermien Fokkink in Vorden staan welwillend

tegenover het Achterhoekse project Omgaan met

vernatting. Desondanks zetten ze wel vraagtekens bij

het project dat vorig jaar bij de twee natuurgebieden De

Wiersse en De Wildenborch is gestart. "We doen mee om

aan te tonen dat je uiterst zorgvuldig moet omgaan met

het grondwaterpeil", zegt Fokkink. "We willen geen extra

waterschade door verhoging van het grondwaterpeil."

verhogen zonder
fatale gevolgen

voor boer

Het waterpeil op het
bedrijf van Hermien
en Berend Fokkink
wordt de komende
aren nauwkeurig
gemeten.

H er meikvecbedrijfvan Berend en
Hermien Fokkink l igt dicht hi j

De Wiersse. Volgens de deskun-
digen kampt dat natuurgebied mei
verdroging. Ook h i j De Wi ldcn-
borch is de grondwaterstand de
laa t s te decenn ia gedaald. Deskun-
digen /eggen dat het grondwater-
peil gemiddeld /o'n 20 centimeter
is gedaald.
Voor her waterschap R i j n en IJssel
is dat reden maarregelen te nemen

Beregenen
doen we niet
voor onze lol

die de dal ing van de grondwater-
stand tegengaan. In de p r a k t i j k
betekent dit het tegengaan van een
te snel le afvoer van water, vooral
door het plaatsen van stuwen.
Rond de Wiersse wil her water-
schap ook ware r aanvoeren.
Op rwee melkveehedrijven wordt
drie jaar lang uitgebreid gemeten
wat de gevolgen zi jn van de ver-
hoging van de grondwaterstand.
Het melkveebedrijf van Fokk ink is

een van cle twee proefbedrijven.
Het andere bedri j f is dat van de
f a m i l i e Van Dirshuizen , eveneens
in Vorden. Hun bedr i j f grenst aan
het landgoed De Wildenborch,
waar het verdrogingsbestr i jdings-

project al is uitgevoerd.

Terughoudend
Hoewel ze meedoen staat het echt-
paar Fokkink n ie r te ju i chen bij
anti-verdrogingsmaatregelen. Ze
/.i j n terughoudend, want een aantal
percelen van hun pachtbedrijf n

Vorden heeft snel te kam peil
wateroverlast .
De veehouder maakt cle gecom-
pliceerde si tuat ie op zijn bedri jf
duideli jk. Twee percelen die naast
elkaar liggen hebben een
verschi l van 1,80 merer. "Bi j
fikse regenbui staan de plassen
water op her lagere perceel, rerwijl
bij her hoger gelegen perceel her
ware r /.o in de grond weg/.akr."
Dat is ook een van de redenen dat
de vijftig melkkoeien zowel in de
/onier als in de winrer op stal sraan.
"Door her roepassen van zomersral-

voedering zi jn we war flexibeler",
zegt Fokk ink , die een melkquotum
Van 380.000 kilo volmelkt. " B i j nat
weer kunnen we het vee niet op de
lager gelegen percelen laten weiden.
De kans op vertrapping van de
grasmat is dan te groot.

Geen uitzondering
Fokkink vindt het be langr i jk dat
d u i d e l i j k wordt wat de gevolgen
z i jn van grondwaterpeilverhoging.
Maar het gaat hem niet alleen om

Open dag

Met een open dag op zaterdag

18 april gaat het project Om-

gaan met vernatting officieel van

start. Tussen 1 3.00 en 16.00 uur

kunnen belangstellenden het be-

drijf van Van Ditshuizen bezoe-

ken. Er is een wandelroute uitge-

zet waar op diverse plekken door

deskundigen uitleg wordt gege-

ven over het project. Het adres is:

Stuwdijk 2 te Vorden.

z i j n eigen b e d r i j f . "Wij z i j n geen
ui tzonder ing. Vr i jwe l al le bedr i jven
h ie r in de omgeving kennen hogere
en lagere percelen."

l let waterschap probeert met het
project Omgaan met v e r n a t t i n g de
gevolgen van anri-verdrogings-
projecten voor boeren in kaart te
brengen, l let waterschap hee f t ook
de hoop dat de scepsis onder boe-
ren is rerug re dr ingen. Vorig jaar is
het project begonnen in samenwer-
king met het Servicecentrum Plat-
telandsoij^ikkeling Achterhoek
(S.P. A.),^^Praktijkonderzoek
Rundvee, Schapen en Paarden
(PR), het Centrum voor Land-
bouw en Milieu (CLM) en her
Staring C^^rum-DLO. De deel-
nemendJ^P|anisaties en instituten
hebben 1997 gebruikt om de situ-
atie op de rwee praktijkbeclrijven in
kaarr re brengen. Voor dit jaar
staat rondom De Wiersse de
plaatsing van extra sruwen op her
programma, evenals de aanleg van
enkele aanvoersloren. De planvor-
ming hiervoor is overigens nog niet
afgerond.

Groeiende markt voor biologische melk

Congres
Biologische zuivel
in Oost-Nederland

D e producrie van biologische melk
neemr onmiskenbaar toe. In de

sector van ecologische en biolo-
gisch-dynamische melkveehouders
heerst optimisme. Op dir momenr
leveren in Nederland zo n 170 bio-
logische veehouders vi j f r ig miljoen
lirer melk af.
Jan Zomerdijk - direcreur van de
biologische zuivelfabriek in Uet
Noord-Hollandse Limmen -
verwachr dar her marktaandeel van
deze sector van de huidige 0,3 pro-
cenr zal groeien naar tien procent
op de langere termijn.
Dar zei Zomerdijk op her congres
Biologische zuivel in Oost-Neder-
land dat onlangs werd gehouden in
Zutphen.
Volgens de diverse sprekers groeit
de belangstelling onder consumen-
ten voor melk die is geproduceerd
zonder hulp van kunstmest en

chemicaliën. Dat schept mogelijk-
heden voor melkveehouders die
overwegen om te schakelen van een
gangbare naar een biologische
bedrijfsvoering.
Ook binnen her Waardevol

Cultuurlandschap De Graafschap
wordt een aantal activiteiten ge-
organiseerd op her rerrein van de
biologische land- en tuinbouw. Dar
varieer t van voorlichting en begelei-
ding bij omschakeling tot financiële
ondersteuning van de af/et. Er is
onlangs een project gestarr om de
producrie en vermarkting van bio-
logische zuivelproducten te onder-
steunen. Verder wordr er in De
Ciraafschap een streekeigen biolo-
gisch zuivelproduct onrwikkeld en
regionaal vermarkt.
Op het congres in Zurphen maakre
landbouwgedeputeerde Hans
Boxem bekend dat de provincie
Gelderland voortaan jaarlijks een
half miljoen gulden zal uittrekken
voor de biologische landbouw. Dat
geld wordt vooral besteed aan afzet-

verberering. Volgens de gedepu-
teerde moet eerst de afzet worden
vergroor. Pas dan zullen veehouders
omschakelen. Boxem hoopt dat de
biologische landbouw in het jaar
2005 tien procenr van de markt in
handen heeft.
Evert Meilink, voorzitter van de
grore zuivelcoöperatie Friesland
Coberco Dairy Foods, zette vraag-
tekens bij alle optimisrische toe-
komstvoorspellingen. Volgens hem

i$ en b l i j f t sprake van een klein
markrsegment. Zijn coöperatie zal
de verwerking van biologische melk
daarom voorlopig nog nier ter hand
nemen.
Volgens mevrouw L. Gast van
Alberr Heyn is juist wel sprake van
een trendbreuk en schakelt een toe-
nemend aantal consumenten over
op biologische land- en tuinbouw-
producten. Vandaar dat deze pro-
ducten bij de supermarkten van
Albert Heyn een steeds prominen-
tere plaats in de schappen innemen.
De Gewestelijke Land- en Tuin-

bouw Organisatie beloofde bij
monde van melkveehouderij-voor-
man J. Laarman dat de GLTO de
belangenbehartiging van biologi-
sche boeren en tuinders serieus zal
nemen. Een aantal medewerkers
van de landbouworganisatie is in-
middels bijgeschoold op dir terrein.
Volgens de organisarie van biolo-
gische melkveehouders De Natuur-
weide ontvangen haar leden op dit
moment circa tien cent per lirer
meer dan de gangbare boeren. Die
meerprijs is ook nodig omdar de
kostprijs hoger ligt. De Natuur-
weide vindt dat de toeslag behou-
den moet bl i jven maar is daar wel
bezorgd over. "Als de grore zuivel-
coöperaties in deze markt duiken,
bestaat de kans dat de biologische
boeren regen elkaar worden uitge-
speeld. Aan de andere kant, die
grote fabrieken hebben wel meer
mogelijkheden om de afzetmarkt te
bewerken," aldus woordvoerder
Boons van De Natuurweide.

Fokkink kan min of meer op de
gebru ike l i jke wi j / e door boeren.
Hij hoe f t n a u w e l i j k s reken ing re
houden met een aangepaste be-
d r i j f svoe r ing . "Wij hebben hier
geen last van verdrogmgsschade",
/.egt Fokkink. "We /.ouden wel baat
k u n n e n hebben bij het vasthouden
van het water in de zomer, zodat de
hoger gelegen percelen ook vol-
doende water tot hun beschikking
hebben."

Beregenen
In droge zomers maakt Fokkink
gebruik van een beregcningsinstal-
latie. "We beregenen alleen als het
nodig is. Het zou mooi z i j n als we
door her vasrhouden van her water
in de zomer nog minder hoeven te
beregenen. Helemaal zonder be-
regening l i jk t me vooralsnog niet
mogelijk. De hoger gelegen per-
celen moeten het hebben van het
zogenoemde hangwarer en niet zo
zeer van het grondwarer. Als het
hangwater bij droog weer is ver-
dwenen, moet je deze percelen toch
beregenen."
"Bij de lager gelegen percelen kan
ik me wel voorsrellen dar we min-
der snel hoeven te beregenen. Bij
een droge periode - als het eerder
vrij nat is geweest - zakt het grond-
water snel. De wortels van de gras-
mat kunnen die grondwaterdaling
niet zo snel volgen. In die situatie
beregenen we in sommige zomers
ook lagere percelen. Als die snelle
daling van de grondwaterstand kan
worden tegengegaan met behulp
van de nieuwe stuwen kunnen we
deze percelen met beregenen over-
slaan. Beregenen doen we immers
niet voor onze lol."

De veehouders en de andere deel-
nemers aan het project gebruiken
dit seizoen en 1999 dan ook om na
re gaan wat de gevolgen van de stij-
ging van het grondwaterpeil is voor
de bedrijven. Fokkink hoopt dat de
gevolgen in die twee jaar goed
zichtbaar zijn. "Het weer heb je
niet in de hand. En her moet dui-
delijk worden dar de grondwater-
stand zeer nauw luistert. Want die
lage stukken grond kunnen we niet
missen. Ze zijn voor onze bedrijfs-
voering onmisbaar."
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Voorwaarden
WCL subsidies

Het belangrijkste criterium is dat
het project moet bijdragen aan de
realisatie van het gebiedsperspec-
tief. Een WCL-subsidie is aanvul-
lend. Dat betekent dat er geen
gangbare subsidie mag zijn om het
project te realiseren.
Bij de beoordeling van het project
wordt gekeken naar draagvlak en
uitvoerbaarheid. Samenwerking
•tussen betrokkenen is van wezenlijk
belang om de projecten te laten
slagen.
Het project moet uitgevoerd kun-
nen worden in 1999. Bij de behan-
deling van het jaarprogramma 1999
wordt bekeken welke projecten nog
uitvoerbaar zi jn in 1998.

Omvang subsidie
Als het project voldoet aan de
cr i t e r i a , z i j n de volgende subsidie-
percentages mogelijk:
• voor projecten op het terrein van

analyse, voorlichting en bedrijfs-
doorlichting ten hoogste 75 pro-
cent van de subsidiabele kosten;

• voor de overige projecten hoog-
uit v i j f t i g procent van de subsi-
diabele kosten;

• de optelsom van Europese en
rijkssubsidies mag niet meer dan
75 procent z i j n ;

• investeringen voor landbouw-
bedrijven ten hoogste 30 procent
van de subsidiabele kosten.

Informatie
Inhoud en opzet van een project-
wwrstel moet aan bepaalde voor-
waarden voldoen. Voor hulp bij het
opstellen van een projectvoorstel
kunt u een beroep doen op de ge-
biedsmakelaar van WCL De Graaf-
schap, Paul Seesing van het Service-
centrum Plattelandsontwikkeling
Achterhoek (tel: 0314-62 50 00).

Projecten moeten zijn ingediend
voor 15 mei 1998 bij het secretari-
aat van de stuurgroep WCL De
Graafschap. Het adres is:
Mw. A. Pancras, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem.
Graag bovenaan de brief vermelden

WCL De Graafschap 1998.
U krijgt een ontvangstbevestiging
met informatie over de verdere
procedure.

"Met WCL beleid
maken van onderop

De G r a a f s c h a p

Ria Aartsen was tot begin deze week wethouder (CDA) in de

gemeente Vorden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten

in de stuurgroep van het Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap.

Zij wil bemiddelen tussen de verschillende belangengroepen in het

gebied. Haar visie op de ontwikkelingen in het WCL-gebied.

D e Graafschap is een heel speci-
aal gebied. Bos, recreatie en

landbouw, het zit allemaal bovenop
elkaar. Er is sprake van een enorme
verwevenheid. Dat maakt het
gebied apart, maar tegelijktijd geeft
het spanningen. Dat is wel ge-
bleken bij de oprichting van het
Waardevol Cultuurlandschap.
Ik kan me de eerste vergadering van
de stuurgroep goed her inneren . De
spanning tussen de vertegen woordi-

. gers van de verschillende belangen-
groepen was voelbaar. Het heeft
lang geduurd voordat de boeren-
vertegenwoordigers en de mensen
uit de natuurhoek elkaar konden
verstaan. Kr is veel veranderd.
Boeren en natuurbeschermers
hebben meer begrip voor eikaars '
argumenten gekregen. Dat is vooral
een gevolg van de t i j d . Als je vaker
niet elkaar praa t , ga je de ander
beter begri jpen.
U i t e i n d e l i j k gaat het a l l emaal om
dat begrip, om cle samenwerking in
het gebied. De mensen in het
gebied moeten samen e^fcsie op
de toekomst ontwikkelew^an
onderop, en vervolgens die visie
naar buiten brengen. Naar de
provincie, naar de ministeries in
Den Haag. Daarmee k;|B|orden
voorkomen dat beleid \TJW>ovenaf
wordt opgelegd.
Ik vertegenwoordig de gemeenten
in de stuurgroep. Ik zie mezelf als
een soort bemiddelaar. Gemeenten
hebben met alles te maken. Met de
boeren, met recreatie-ondernemers,
met de natuurgebieden. Gemeen-
ten willen niet een specifieke groep
of sector steunen. Natuurlijk, er
zijn tegengestelde belangen, ik
probeer de scherpe kantjes eraf te
halen.
De veehouderij zal een stapje terug
moeten doen. Dan heb ik het
bijvoorbeeld over de ammoniak-
uitstoot. Maar dat moet wel op een
manier gebeuren dat de veehouders
daar zo min mogelijk schade van
ondervinden. Er zullen bedrijven

Ria Aartsen:
"Boeren en natuur-

beschermers
hebben meer

begrip gekregen
voor eikaars

argumenten."

afval len maar dar ligt niet aan het
WCL. Er is best een grote groep
bedr i jven /onder opvolger. Die
bedr i jven /.uilen stoppen, daar is
weinig aan te doen.
De positie van de bl i jvers , daar
moet de aandacht vooral op
worden gericht.
Sommige bedri jven kunnen
misschien b l i j v e n bestaan door de
opzet van een tweede tak of met
een neveninkomen bui ten de agra-
r i s c h e sector. Op dat terrein doet
het WCL een aan ta l dingen. Op
cursussen krijgen boeren a l t e rna t i e
ven aangereikt. Een ander zal

misschien zeggen dat het allemaal
gerommel in de marge is maar ik
zeg toch: een groep mensen kr i jg t
meer perspectief.
En opeens k r i j g je clan niéuwe-
regels uit Den Haag. Er mogen
minder varkens worden gehouden.
Dat is voor dit gebied extra pro-
blematisch. Veel boeren hebben
koeien én varkens. Als de varkens-
tak wegvalt, verdwijnt de economi-
sche basis van het hele bedr i j f . Die
nieuwe wet heeft hoe dan ook ge-
volgen voor het Waardevol Cul-
tuur landschap. Maar hoe daar door
de stuurgroep op ingespeeld moet

worden, is nog n i e t
duidelijk. Daar p r a t en
we nog verder over.
Er gebeuren gelukkig
ook heel concrete d in-

gen in W(!L-verband.
Neem het bomcnwan

delpad in Vorden.
Speciaal voor school-
kinderen, een leuk en
educa t ie f p ro j ec t . En

cle subsidieregeling
voor boeren om on-
kru id mechanisi h te
bestr i jden in p l aa t s
v.m met chemische
middelen. Lang/aam
maar /.eker komt er
best veel tot s tand."

Kavelruil gestimuleerd
door grondaankoop BBL

De provincie Gelderland heeft
besloten dat het hele WCL-gebied
geldt als aankoopgebied voor
kavelruil. Dat betekent concreet
dat er geld beschikbaar is om een
grondpot te vormen. Kavelruil-
projecten komen daardoor
makkelijker tot stand.

K avelruil houdt in dat boeren op
vrijwillige basis gronden met

elkaar ruilen. Daarmee kunnen zij
de structuur van hun bedrijf verbe-
teren. Als extra grond beschikbaar
is, leidt dat tot een snellere besluit-
vorming.
Om die reden had de Stichting
Kavelruil Lochem en Omstreken
gevraagd om het hele WCL-gebied
aan te wijzen als aankoopgebied.

Daarover is nu positief besloten.

De provincie heeft vastgesteld dat
het Bureau Beheer Landbouwgron-
den dit jaar 10 tot 15 hectare grond
mag aankopen. Op termijn mag tot
maximaal 30 hectare worden aan-
gekocht.
In de brief aan de Stichting Vri jwi l -
lige Kavelruil staat dat de provincie
verwacht dat kavelruil in de toe-
komst ook zal bijdragen aan de
belangen van natuur en landschap.
Er wordt gesteld dat BBL prijsvol-
gend opereert op de grondmarkt en
gronden aankoopt tegen de vrije
marktwaarde. Door BBL zal selec-
tief worden aangekocht. "De regel
is dat BBL alleen gronden voor
ruiling of compensatie koopt waar-
van het vrij zeker is dat die gronden

In diverse deelgebieden van De Graafschap
wordt door de Kavelruilcommissie Lochem en

Omstreken onderzocht of vrijwillige kavelruil
positief is voor de structuur van de agrarische
sector.
In de vorige WCL-krant is gemeld dat onderzoek
gedaan zou worden in de gebieden Vierakker,
Gorsselse Hei, Gorsselse Uiterwaarden en Kat-
gershoek/Nettelhorst. Hierbij wordt u geïnfor-
meerd over de voortgang van het onderzoek.

Vierakker
In het gebied Vierakker zijn zeventig gebruikers
schriftelijk benaderd. Door dertig gebruikers is
gereageerd. Hiervan hebben er 22 belangstelling
voor vrijwillige kavelruil. In februari zijn de

belangstellenden opgeroepen en zijn de gebrui-
kergegevens in kaart gebracht en wensen geno-
teerd. De kaart wordt nu bestudeerd. Daarna
wordt verdere actie ondernomen. Er wordt
gedacht aan uitplaatsing van een bedrijf.

Gorsselse Hel
De afdeling Gorssel van de GLTO heeft afgelopen
winter een voorlichtingsavond gehouden. Een
groot aantal boeren heeft zich aangemeld voor
kavelruil. Er zijn inmiddels zitdagen gehouden
waar het gebruik in kaart is gebracht. Bij de ge-
meente Gorssel werden de besprekingen over de
plannen van Natuurmonumenten met betrekking
tot de Gorsselse Hei voortgezet.

Corsseise Uiterwaarden
Hier zijn al in 1997 hoorzittingen gehouden.
Ruil van percelen raakt hier aan de ruimtelijke
plannen voor het gebied, zoals die van Staats-
bosbeheer en Rijkswaterstaat. Dit jaar zijn de
besprekingen met deze diensten weer op gang
gekomen. Hopenlijk worden nu vorderingen
gemaakt.

Katgershoek Nettelhorst
Een onderzoek naar de verkavelingsbehoefte in
deze gebieden zal komend najaar worden op-
gepakt.

Informatie: Berend Ensing, secr. Stichting Kavelfuil
Lochem en Omstreken, tel. 0573 -44 14 77

kunnen worden aangewend voor de
realisatie van agrarische en niet-
agrarische doelen,' aldus de brief.
De Stichting Vrijwillige Kavelruil
Lochem en Omstreken heeft posi-
tief gereageerd op het provinciale
besluit. "De mogelijkheid een
grondpot te vormen, maakt het
makkelijker om kavelruil-projecten
te realiseren. Die l 5 hectare is een
goed begin," zegt secretaris Berend
Ensing in een reactie.
Volgens Ensing komt de prioriteit
te liggen bij agrarische projecten
maar zal ook worden bekeken hoe
perceelsruil aan de andere belangen
tegemoet kan komen. Hij gaat
ervan uit dat er voldoende gronden
kunnen worden aangekocht om de
grondpot te vormen.
Harry Sesink van BBL verwacht dat
kavelruil-projecten sneller van de
grond komen als de deelnemers
worden overbedeeld. Sesink: "Als je
alleen grond tegen grond kunt
ruilen, loop je soms vast. Als je dan
wat extra meters ter beschikking
hebt, komt het proces weer op
gang. Bij toedeling van extra grond
wordt afgerekend op basis van de
getaxeerde waarde."
Binnen het WCL-gebied is een re-
geling getroffen om kavelruil extra
aantrekkelijk te maken. Normaal
moeten de deelnemers per geruilde
hectare circa tweehonderd gulden
bijdragen. Deze kosten neemt de
WCL voor zijn rekening als de ka-
velruil is voorbereid en ingediend
door de Stichting Kavelruil.
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milieu-
investering weer open

Kunstmeststrooien
met behulp van
een computer in
de trekkercabine.
Voor zo'n
investering is de
subsidieregeling
Milieu-investerin-
gen bedoeld.

Zorgboerderij past
in De Graafschap

Er kunnen weer nieuwe aanvragen
worden ingediend voor het WCL-
project Stimulering Milieu-investe-
ringen.

In de vorige informatiekrant van
IWCL De Graafschap (februari
l 998) stond vermeld dat de sub-
sidiepot voor milieu-investeringen
leeg was. Dat betekende dat nieuwe
aanvragen pas na l j u l i 1998
konden worden ingediend.
De WCL-stuurgroep heeft haar ui-
ters te best gedaan om aanvul lende
financiën te v inden. Dat is gelukt.
De subsidieregeling heeft betrek-
king op investeringen in de agra-
rische sector die le iden tot een
mi l ieuvr iende l i jke bedri jfsvoering.
Op investeringen is een subsidie
mogelijk van 35 procent met een
maximum van denduizend gulden.
Het kan gaan om invester ingen op
het terrein van gewasbeschermings-
middelen (wiedeg, schoffel , weer-
s ta t ion, spuitcomputer), hergebruik

spoelwater en minera len (voercom-

puter, voermachine varkens, weeg-
in r i ch t ing) .
Subsidieaanvragen k u n n e n worden
ingediend b i j : M mam van Meere-
ren (DKV), Nijreesdwarsweg 3a,
7609 PC Almelo.

Ook voor informatie over de
precieze subsidievoorwaarden kunt
u bij Miriam van Meeteren terecht.
l laar telefoonnummer is:
0 5 4 6 - 8 2 8 8 55.

Toekomstgericht ondernemen

Advies bij besluit
over toekomst
Agrariërs staan regelmatig voor in-

rigrijpende keuzen. Veranderingen
op de markt en nieuwe regels zor-
gen voor onzekerheid. Van de agra-
rische ondernemer wordt een grote
mate van spankracht, energie en
creativiteit verwacht.
Toekomstgericht ondernemen
vraagt om visie. Via het project toe-
komstgericht ondernemen kunnen
agrariërs tegen een gereduceerd
tarief een bedrijfsdoorlichting van
hun bedrijf laten maken.
Belangrijk is om helder in beeld te
krijgen hoe het bedrijf er technisch
en bedrijfseconomisch voorstaat.
De Analyse Bedrijfsperspectief
(ABP) geeft u inzicht in de situatie
van uw bedrijf en de knelpunten en
mogelijkheden.
In het Bedrijfs Ontwikkelings Plan
(BOP) worden de keuzen die u
overweegt ten aanzien van bijvoor-
beeld specialisatie, groei, afbouw,
nieuwe tak en opvolging doorgere-
kend.
Bij dit alles is een rapportage

bedri jfs interne milieuzorg van
belang. Hierin wordt een volledig
beeld gegeven van de knelpu^Bi
en actiepunten ten aanzien van de
wet Milieubeheer, ruimtel i jke orde-
ning, mineralenbeheer, water en
energie.
In speciale gevallen, bijvoorbeeld
als u overweegt biologisch te gaan
boeren of een receatieve neventak
wilt opzetten, kunt u tot vijft ig
procent subsidie krijgen op de
advieskosten.
Voor boeren die het bedrijf beëin-
digen, bestaat de mogelijkheid om
deel td nemen aan een zogenoemd
outplacement-programma. Dat
betekent dat er actief wordt gezocht
naar een baan.

Meer informatie bij:

• l'. Miltenburg, S.P.A.,
tel, 0314-625000

• d L l O-Adviesgroep, Zelhem,
tel. 0314-626262

• Dienst Landbouw Voorlichting,

Zelhem, tel. 0314 - 624 477

Knelgevallen

'e herstructureringswet voor de
'varkenshouderij leidt op een

aantal bedrijven tot grote proble-

men. Voor meer voorkomende

knelgevallenis een speciale rege-

ling gemaakt, de zogenoemde
kneigevallenregeling. Bij de CLTO

kunt u hierover meer informatie
krijgen.

Met fenomeen zorgboerderij is niet
ïlnieuw. Er zijn altijd agrarische
bedrijven geweest waar ook plaats
was voor mensen met een handicap
of gedragsstoornis. Bovendien
waren er in het verleden zorginstel-
lingen met een eigen boerderij.
De combinaties van landbouw en
zorg zijn veelal verdwenen. Vanui t
de landbouw- en zorgsector is er
echter een beweging on t s t aan die
daar op terugkomt. Die beweging is
samen te vatten in de termen
'plat te landsvernieuwing' en 'zorg-
vernieuwing' .
De kracht van de Landbouw wordt
opnieuw ontdekt. De boerderij
biedt immers een enorme kwal i te i t
als het gaat om rus t , r u i m t e en
regelmaat. Bovendien d i en t het
werk op een boerder i j zich op een
n a t u u r l i j k e , vanzelfsprekende
m a n i e r aan. De koeien moeten
worden gemolken en de varkens
gevoerd. Het is z i n v o l werk en het

leert zorgvragers - bijvoorbeeld
mensen met een gees te l i jke han-

dicap of psychiatrische hu lpvraag -
zorg te bieden.
Voor welke doelgroepen is de zorg-
boerder i j g e s c h i k t ? I n de p rak t i jk
zie je dat de meeste /orgboerderijen
zich r ichten op de opvang van
v e r s t a n d e l i j k gehandicapten en psy-
chiatrische pa t i ën ten . Kelner ook in
de jeugdh^kverlening past cle zorg-
boerderij^^Lirnaast geven ouderen
te kennen graag gebruik te maken
van dagopvang op een boerderij in

plaats van in een verzorgingstehuis.
Kortom, ^tejn verschillende rno-
gelijkhed^poor landbouw en zorg.
Daarmee is niet gezegd dat er een
pasklaar antwoord is op de vraag

Projecten uitwerken
op WC L-ideeën dag
Er zijn genoeg organisaties en
bedrijven in De Graafschap met
sprankelende ideeën voor de
toekomst van het platteland.
Soms ontbreekt het aan geld of
mankracht om de ideeën uit te
werken. Om dat probleem op te
lossen wordt op 22 april een zo-
genoemde ideeëndag gehouden.

Fik jaar heeft WCL De Graafschap
Cninimaal 2,5 mil joen gulden
subsidie beschikbaar om projecten
uit te voeren. Minimaal zestig
procent daarvan is bestemd voor

r n
Opgave voor ideeëndag WCL De Graafschap op 22 april 1998

Naam:

Organisatie:

Adres en woonplaats:.

Telefoon: Aantal personen:.

D

l

ik kom naar de ideeëndag van WCL De Graafschap

ik kom niet naar de ideeëndag, maar ontvang wel graag de projectenlijst van WCL De Graafschap

ik kom niet naar de ideeëndag maar ik wil wel een afspraak maken

met de gebiedsmakelaar van WCL De Graafschap.
l

• mei ae geoieasmaKeiaar van WV_L L>e uraaiscnap. •

Opsturen naar: WCL De Graafschap, mw A. Pancras, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

aanpassingen in de agrarische
sector. Elders in deze'krant vindt u
meer informatie over deze project-
subsidies.
Voor de ideeëndag worden bedrij-
ven en organisaties uitgenodigd die
regelmatig op agrarische bedrijven
komen, bijvoorbeeld loonwerkers,
dierenartsen en medewerkers van
boekhoudbureaus, banken, ge-
meenten en veevoerbedrijven.
Op deze dag krijgt u informatie -
over de achtergronden van het
WCL en kunt u uw vragen en
ideeën kwijt . U kunt vragen stellen
en projectvoorstellen achterlaten.
Samenvattingen van alle lopende
WCL-projecten liggen klaar. Ook
kunt u een afspraak maken met
gebiedsmakelaar Paul Seesing van
WCL De Graafschap om uw
plannen verder uit te werken.
De ideeëndag wordt gehouden op
22 april 1998 van 14.00 uur tot
16.30 uur in Café-restaurant de
Boggelaar in Warnsveld. U kunt
zich opgeven via bijgaande opgave-
strook. Voor nadere informatie
kunt u bellen met het secretariaat
van WCL De Graafschap, mw A.
Pancras, tel. (026)3599561.

hoe je een zorgboerderij start. Het
begint echter allemaal met de per-
soonlijke overtuiging dat de zorg-
boerderij voorziet in een behoefte.
WCL De Graafschap is geschikt
voor Landbouw en Zorg-initiatie-
ven. Er zijn van oudsher verschil-
lende zorginstellingen gevestigd en
er zi jn landbouwbedri jven die zich
uitstekend lenen voor zorgverlening.
Inmidde l s is er contact met diverse
agrariërs en zorginstellingen in het
gebied. Gezamenlijk wordt gewerkt
aan mogelijkheden voor de realise-
r ing van zorgboerdcrijcn.
We doen h i e r b i j een oproep aan
zorgvragers, agrariërs en zorginstel-
l ingen om contac t op te nemen als

uw belangstelling is gewekt. Wij
w i l l e n graag bemiddelen bij de
vraag n a a i en het aanbod van
zorgboerdcrijcn.
U kunt contact opnemen met:
Nicole Mathi jssen, bedri j fsadviseur
bij (iLT() in Zelhem,

iel. 0 3 1 4 - 6 2 6 2 6 2 .
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Deze informatiekrant van

WCL De Graafschap wordt viermaal

per jaar gratis, huis-aan-huis in het

WCL-gebied verspreid.

Heeft u geen exemplaar ontvangen

(bijvoorbeeld omdat een sticker op

uw brievenbus duidelijk maakt dat u

geen gratis materiaal wenst), dan

kunt u een exemplaar opvragen bij

S.P.A.

Projectbureau
WCL De Graafschap
Het projectburo van WCL De

Graafschap maakt deel uit van het

Servicecentrum Plattelands-

ontwikkeling Achterhoek (S.P.A.).

Servicecentrum Plattelands-
ontwikkeling Achterhoek
Paul Seesing

Ambachtsweg 9,

7021 BT Zelhem.

tel. 0314-625 000

fax. 0314-623 521

Secretariaat
WCL-stuurgroep
In de stuurgroep zijn de betrokken

overheden en belangengroepen

vertegenwoordigd. Het secretariaat

van de stuurgroep is niet in Zelhem

gevestigd, maar in Arnhem:

Secretariaat stuurgroep
WCL De Graafschap
Mw. A. Pancras

Provincie Gelderland

Afd. Landelijk Gebied

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

tel. 026-359 95 61

fax. 026-359 94 80

t ...



Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys:

'Eigenlijk verandert er niet veel'
Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys
wordt met ingang van 21 april Super
De Boer Yvonne en Wilbert Groten-
huys. Nadat vorig jaar mei de fusie
tussen Unigro en De Boer was bereikt
zullen nu ook alle winkelnamen en
logo's worden aangepast. Yvonne en
Wilbert Grotenhuys - aangesloten bij
Unigro - waren in eerste instantie
niet blij met de wijziging. "De afgelo-
pen jaren zijn er al zoveel verande-
ringen aan de Dorpsstraat geweest
dat het voor de consument haast niet
bij te houden is. Toch staan wij en het
personeel voor tweehonderd procent
achter deze wijziging. Want eigenlijk
verandert er niet zoveel. En wat er ver-
andert dat wordt perfect", aldus
Wilbert Grotenhuys die samen met
zijn vrouw Yvonne gewoon de dage
lijkse leiding blijft houden. "Het is
dus niet zo dat wij overgenomen zijn
door De Boer".

Super De Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys: de meest dynamische super-
markt met beide benen op de grond. Dit
is de missie die de nieuwe supermarkten
van Super De Boer de komende jaren
naar buiten toe uitdragen. In de komen-
de weken zullen dagbladen en televisie
commercials de nieuwe koerswijziging
van de nieuwe supermarkten onder de

aandacht brengen. Naast een missie heb-
ben de supermarkten ook een nieuwe
slogan waarmee ze de consument zullen
benaderen: Super De Boer, altijd op zoek
naar het beste.
m verband met een restyling zal Super
Yvonne en Wilbert Grotenhuys op maan-
dag 20 april gesloten zijn. Op deze dag
wordt de winkel voorzien van een nieu-
we naam en een nieuw logo. Verder zul-
len er wat kleine aanpassingen in winkel
plaats vinden. "De inrichting bu'j ft ge
woon hetzelfde. Het is dus niet zo dat de
mensen straks moeten zoeken waar al-
les staat", vertelt Wilbert Grotenhuys. De
zaken die wel veranderen zijn volgens
Wilbert Grotenhuys alleen maar in het
voordeel van de consument.

VERS
"Zo komen er vanaf 21 april driehonderd
nieuwe Super-produkten bij. Verder zul-
len wij tweehonderd bekende merkarti-
kelen in prijs verlagen. Wij zullen daar
volgende week uitgebreid op ingaan in
onze Super De Boer Verswijzer. Verder
zal het assortiment op onze versafdeling
flink worden uitgebreid met vele lekkere
en makkelijk bereidbare artikelen. De
aardappel-, groente en fruitafdeling
wordt het speerpunt van onze super-
markt voor de komende jaren. Daar gaan
we ons compleet in onderscheiden".

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Lieden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

DenElterweg 113
7233 SM Vierakker Tegen inlevering van deze
Tel. (0575) 44 12 60 advertentie eerste rijles gratis

Voorstellingen op 25 en 26 april en l mei:

Voorverkoop jubileumrevue
Knallende kurken van start
Woensdag 15 april start de voorver-
koop van de jubileumrevue 'Knallen-
de kurken' van de Oranjevereniging
Vorden. Er zijn in totaal drie voorstel-
lingen. Twee avondvoorstellingen op
respectievelijk zaterdag 25 april en
vrijdag l mei en een speciale middag-
voorstelling op zondag 25 april. Alle
uitvoeringen hebben plaats in de
zaal van het Dorpscentrum. Kaarten
zijn te verkrijgen bij de ABNAMRO
Bank en het Dorpscentrum. Leden
van de Oranjevereniging kunnen op
vertoon van hun lidmaatschapkaart
twee gratis kaarten afhalen.

Toe door het bestuur van de Oranjevere
niging werd besloten dit jaar iets extra's
te doen in verband met het honderd ja-
rigjubileum werd het idee van een revue
geopperd. Op zich een prachtig idee,
maar niet iets wat je zo maar een-twee
drie tot uitvoering kunt brengen.
Gelukkig kon er teruggevallen worden
op het trio Henk Broekgaarden, Dick
Regelink en Wilma Rossel. Zij hoorden
van de plannen en boden vrijwel onmid-
delijk hun hulp aan. In het verleden heb-
ben zij natuurlijk vaker dit probleem bij
de kop genomen, denk alleen maar eens

aan de prachtige revue in 1995. Het was
echter te kort dag om nog een revue te
schrijven over honderd jaar Oranje-
vereniging. Hiervoor is in de eerste plaats
de tijd veel te kort. Aan de andere kant
valt het ook tegen om zonder een grote
dosis fantasie een realistisch beeld te ge-
ven dat ook voor het publiek de moeite
waard is.
Daarom werd er naarstig gezocht naar
een goed alternatief. Na heel veel voor-
stellingen te hebben bekeken en bijna
even zovele videobanden werd besloten
om uit een aantal revue's het beste te ha-
len en daar een nieuwe revue van samen
te stellen. Het ging niet vanzelf maar de
basis voor 'Knallende kurken' was ge
legd.
Het drietal zocht verder naar de juiste
mensen om de verschillende disciplines
te kunnen invullen. Hierbij werd gezocht
naar acteurs, dansers, zangers, muzikan-
ten en decorbouwers. Ook dit gaat we
derom niet vanzelf maar het is gelukt
om een zeer goed geselecteerd gezel-
schap bij elkaar te krijgen. Met deze
groep wordt nu al weer enkele maanden
druk geoefend om eind april een prach-
tig spektakel voor het voetlicht te bren-
gen.

Biej ons in d'n Achterhoek
't Is al weer een paar wekke eleen dat Jan uut de heide 's zondagsmeddags te
gen zien vrouw zei: 'k Loope 's effen de kamp rond. 'k Wil 's kiekn of de kieften
al eier hebt". Hee had daor al wel 's eerder rondestruund maor volle meer as
wat biejbekare liggende streukes had e nog neet evonnen. De kieften maakn
eur buitelingen daor al wel een tiedjen en now 't weer zich wat opzetn konnen
d'r bes al eier wean.

Hee had daor al een zetjen rondeloopn too d'r opens een jachhond achter ums-
ton. Hee aaien 't dier een paar maol oaver de kop en zei toen" En now nao huus,
nao ow baas. Maor daor trok de hond zich niks van an. Hee leep staodig achter
Jan an. Now wol 't geval dat Jan een endjen langs de grintweg mos umme biej
een ander stuk grond van um te kommen. En daor gebeurn 't. Inens een knal
en een schreeuw en daor lei de jachhond, morsdood. Schienbaor had e zich iets
te wied op de weg ewaogd en was e eraakt deur een bepaold neet klein uutevaln
auto van een Duits merk. De auto heel metene stille en een kearl die zo te zien
neet van de armen trok kwam biej um en boa zien verontschuldigingen an.

"Da's mooi", zei Jan ."maor daor he'k gin hond met weer, 't Dier was wel drie-
honderd gulden weerd" "Dan betaal ik u die". De kearl trok metene zien potte
fullie. "Daor bu'j d'r neet met", zei Jan die net dei'j ofwel hoovolle vedriet had-
de. Daor mot ok nog een paar honderd gulden biej veur de narigheid die'k t'r
met hebbe. "Dan krijgt u vijfhonderd gulden". Jan pakken 't geld an onder-
wiel um de traone oaver de wangen leepn.

D'r was onderhand meer volk biej kommen kiekn, ok luu die wissen waor de
hond in warkelijkheid van was. Too Jan dan ok weer in huus was duurn 't neet
lange of Willem Schietgraag ston biej um op de stoepe. " Jao, nao'k eheurd
hebbe heb iej vanmeddag nog wel aadig geld ebeurd veur den hond van mien
den onder 'n auto is ekommen." "Dat hè'j goed Willem, op de kop af driehon-
derd gulden he'k veur den hond ebeurd . En da.s nog wel aadig geld veur zo.n
olden hond met een vesletn neuze.". "En ze hebt mien veteld da'j vierhonderd
ebeurd hadn.". "Dat he'k ok maor een paar honderd gulden veur den tramme
lant kump mien toch ok wel too. Veurug jaor met de Reurlse karmse he'j mien
al veteld da'j den hond weg woln doen umdat e op de jach niks meer weerd
was. Dan meu'j now nog bliej wean met die driehonderd gulden." "Argens he'j
wel een betjen geliek. Maor goed dat den kearl van den auto neet wet hoe'j um
te pakken heb ehad, biej ons in d'n Achterhoek."

H. Leestman

VOQRJAARSSHOW
TWEEWIELERS A TUINMACHINES

GAZELLE FIETSEN

" YAMAHA ÖAZONMAAIERS

* STI6A ZITAAAAIERS EN FRONTMAAIERS

* DINO ZITMAAIER MET ACHTERVANGER

* GEBRUIKTE AUTO'S DIVERSE MERKEN
VRIJDAS 17 APRIL 10.00-21.00 UUR - ZATERDAG 18 APRIL 10.00-16.30 UUR

BIJ DE GARA6E. DORPSSTRAAT 20

H.ARENDS
WICHMOND TEL 0575-442042(GARA6E)/0575-441688(LMB)

Zitphanmni IA - Talatom (0575J 55 18 85

WITTE KOOL-
ANANASSALADE
200 gram

949
mm m

FLINKE HOLLANDSE
BLOEMKOOL
per stuk

|Qg
1 •

RADIJS
per bos

a //o aanbiedingen zijn geldig t/ m 21 apr.

COURGETTE
per stuk

NMINM ooist

GALA APPELEN
2 kilo

ZOETE PRUIMEN
500 gram

Versa gesnadan

SLA MIX
per zakje 200 gram

249

l?8



f5,- korting op het inschrijfgeld t/m 30-4-1998

Gezond afslanken betekent. ..
normaal eten en snoepen!!!

Beheer

'Slank-klup'
Een vertrouwde naam in heel Nederland

f 8f°
fcr
M']) • **• p.w.
J^J Inschrijfgeld: f 21,45 + f 8,50
f^r 1 e weging

• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden? Kom dan naar:

Hengelo (Gld.) Ons Huis do. 19.30 uur ElsDijs
tot 20.15 uur 0314-360605

Ruurio Café Keizerskroon do. 18.45 uur MiriamdeGier
tot 19.45 uur 0573-452838

Vorden Dorpscentrum do. 18.30 uur BeaWassink
tot 19.15 uur 0573-453073

ONZE KRACHT: PERSOONLIJKE AANDACHT

g, WSIIHM

Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Tonny Jujzlërfs
AUTOSCHADE

HEQSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573)451161

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

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

è contant +
R D W-vrij waring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74
b.g.g. 06-53405682

in het oog
springend*.

Dat doet drukwerk

alleen indien er alle

aandacht en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt op de

specifieke wensen

van u!
Wil maken in het

oog springend

en het is
steeds weer een

uitdaging

om kennis en

^kmanschao om

ie zetten in een

uitstekend resul-

taat!

Wii ziin daarin uw

partner.

l
:

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL (0575)551010
FAX (0575)551086

BBS 554040 - ISDN 551329
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

Reuma slaat
niemand
over! Ook
naar niet.

Eén op de tien Nederlanders lijdt aan
reuma. Het kan iedereen overkomen.

Op alle leeftijrtea

GIRO 324
Helpt u?

Nationaal Reumafonds
Rank 70 70 70 848

ANNY & BERT VAN DER MEER
HANDELSKWEKERkl VOOR CACTUSSEN

JONGERMANSSTEEG 6, RUURLO
TEL: (0573) 45 1817

Van zaaibed tot reuzencactus onder één dak in 6000 m2 verwarmde kas,
ruim 600 soorten voor de handel; privé-collectie van duizenden succulenten.

Openingstijden verkoop: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

M.i.v. medio april elke woensdagavond zomeravondrondleiding.
Faciliteiten voor rondleiding van groepen, uitsluitend op afspraak.

B V O R D E N
ook perfectie in tuinmachines

Sentinel met achtervanger

Meerdere model-
len:
12 t/m 16 pk
Maaibreedte:
102 cm

Kwa/fteitsmac/iines
zie onze showroom

Mountfield

Empress18SP
B&S motor
maaibreedte
45 cm
aluminium maathuis
instelbare maaihoogte-
regeling
grasopvangzak
van 50 liter
zelfrijdend
met BBC (mesremkoppeling)
met rol vooreen klassiek
streepeffect

T
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Sentinel sso - sso SP
1. Een prima grasopvang (90 liter)
2. Deflector voor zijdelingse uitwon
3.Mulchmaaier
motor 5 pk B&S Quantum
maaibreedte 55 cm
gelagerde wielen
centrale hoogteregeling
zelfrijdend met 3 snelheden 1699,-

Ook verkoop van
bosmaaiers, zuigers, blazers,

HO-reinigers enz.

MTD
Sprinto
hot
maalfenomeen
van de 21e eeuw

Specificaties:
Motor: 6 pk OHV IC, 190 cc, elektr. start
Tankinhoud: 4,5 liter
Maatbalk: 70 cm
Vangbak: 90 liter
Rijsnelheid: 0-8 km/h
Banden
voor: 12" x 5"
achter: 15" x 6"

compleet met vangbak

2995,-
Incl. BTW

Industrieweg 13 • Tel. (0575) 55 31 63

Nieuw bij
Disbergen zonwering

gepatenteerd windvast

• Opwaaien van het doek is niet meer mogelijk

• Rammelen van de onderlijst in de zijgeleiders
behoort tot het verleden

• Altijd een strak doekoppervlak zonder plooien
of vouwen

• Windvast
• Langere levensduur

Bij ons in de showroom te bekijken en uit te proberen

Ook deze screens hebben 10 jaar schriftelijke fabrieksgarantie
volgens voorwaarden.

Disbergen
woninginrichting • zonwering l&&
Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) • (0575) 46 14 25



Caktuskwekerij Anny en Bert van der Meer

Zondag 19 april Open Huis
Hebt u al eens een bezoek gebracht
aan de cactuskwekerij van Anny en
Bert van der Meer? Nog niet dan is
zondag 19 april een goede gelegen-
heid om er eens te kijken en te genie
ten van de prachtige cactussen die er
staan. De kwekerij is gelegen aan de
Jongermanssteeg 6 in Ruurlo. Er is
voldoende parkeergelegenheid. De
vele bloeiende cactussen leveren een
spectaculair schouwspel. U zult er
met uw kinderen van genieten. De
kwekerij van Anny van der Meer is ^
een oase in de Achterhoek. In ver-
warmde kassen (6000 m2) staan naast
zeshonderd soorten voor de handel,
duizenden succulenten die tot de
privé-collectie van Anny behoren.
Anny heeft al ontelbare rondleidin-
gen verzorgd en weet op vakkundige
en boeiende wijze te vertellen over
haar "kinderen", waarop zij apetrots
is. Voor verenigingen houdt zij dia-le-
zingen. Vanaf medio april verzorgt zij
elke woensdagavond een zomer-
avondrondleiding.

Op zondag 19 april kunt u in de
Cactuskwekerij kennismaken met Mary-
Ellen Janssen uit Haaksbergen, een kun-
stenares die prachtige aquarellen maakt
van portretten van mensen en van die
ren. Op zondag zal zij verschillende cac-
tussen aquarelleren. Maiy- Ellen heeft al
diverse keren in eigen land geëxpo-
seerd, terwijl het aantal bewonderaars in
het buitenland groeit.
De dobbelsteen rolt met altijd een prijs:
natuurlijk kunnen mensen tijdens het
open huis, dat vrije toegang geeft voor ie
dereen, cactussen kopen en zich over de
verzorging van de planten door Anny la-
ten voorlichten. Bij een besteding van
een bedrag van f. 25,- laat Anny van der
Meer een grote dobbelsteen rollen.
Ongeacht op elk getal de dobbelsteen
blijft stilliggen, wordt er een cactus-
plantje gratis weggegeven. Hoe groter
het getal, hoe groter de cactus. Verder
zijn erdie dag leuke aanbiedingen van
cactusplanten.

Voorleesboek te koop
Dit voorleesboekje vertelt over een avon-
tuur van beertje Zuurtje Stok en de
Koningin van de nacht en van het groene
cactusmannetje "hoedje". Het verhaal is
geschreven door Bart van der Wal met il-
lustraties van Jennifer van der Wal. De
schrijver heeft het verhaal geschreven
voor zijn eigen kinderen, maar wie zo'n
boekje koopt (f. 7,50) kan de naam van
zijn eigen kind(eren) laten invullen die

•S^&VSSS?!?

er de hoofdrol in speelt(spelen), als zij op
bezoek zijn in de cactuskwekerij van
Anny en Bert van der Meer. Het boekje
wordt ook gesigneerd en kan op de open
dag worden besteld. U heeft op deze ma-
nier een heel persoonlijk kinderboek,
waarin uw zatti of dochter of kleinkind
de hoofdrol ̂ PeltlOverigens is Anny van
der Meer op eerste Paasdag ook te belui-
steren op de radio via FM Achterhoek,
van 18.00 tot 19.00 uur in het kinderpro-
gramma "Duimelot".

LUSTRUM
Al vele verenigingen in Ruurlo en ver
daarbuiten hebben genoten van een leu-
ke rondleiding, die uiteraard op afspraak
plaatsvindt. Anny van der Meer weet
haar gasten met leuk programma te ver-
rassen. Na ontvangst met koffie/thee
volgt een rondleiding, wordt een dia-Ie
zing verzorgd en Anny vertelt uitgebreid
over het kweken van cactussen. Er is dan
ook een particuliere verkoop met leuke
aanbiedingen.
Vijfjaar geleden woonden Anny en haar
man nog in het westen van het land.

Daar kweekte Anny wat groente in haar
hobbykastje. Haar man was electromon-
teur. Toen hij een karweitje moest op-
knappen in een Cactuskwekerij raakte
hij heel enthousiast bij het zien van deze
bijzondere planten. Anny mocht daar
ook een kijkje nemeMwi werd meteen
verliefd op de cactu^R met zijn vele
vormen en prachtige kleuren. De hobby-
kas werd meteen leeggeruimd om er
cactuszaden te planten. De verzameling
werd hoe langer hoe groter en Anny
dook in de boeken oi^Wles over cactus-
sen te weten te komen^roen zij in een ad-
vertentie las dat er in Ruulo een huis met
kassen te koop was heeft het echtpaar
Van der Meer dadelijk hierop gereageerd.
"Cactussen kweken is een geduldwerkje.
Het duurt wel twee jaar voordat de plant-
jes groot genoeg zijn voor de verkoop. De
piepkleine plantjes moeten herhaalde
lijk worden verpot", vertelt Anny. Maar
wanneer de planten gaan bloeien dan ge
niet ze ervan in volle teugen. Sommigen
hebben kleine bloempjes en andere hele
grote. Het is een spectaculair schouw-
spel. Dat geldt zeker voor de "Koningin

van de nacht", waarvan de bloem 25 tot
45 cm groot kan zijn. Deze cactus bloeit
in de maand juli en slechts één nacht in
het jaar. Dit jaar wil de familie Van der
Meer 's nachts, wanner de Koningin van
de Nacht bloeit, de kas openstellen. In
het begin gooide Anny de cactussen die
volgens haar "misbaksels" waren uit de
bak, maar haar man zag dat er goede
wortels aan zaten. "Pot ze toch maar op",
adviseerde hij. Deze planten zijn nu heel
groot geworden, hebben vaak grillige
vormen, zij zijn wonderschoon en beho-
ren tot de privé collectie van Anny die er
erg trots op is. Anny krijgt vaak leuke ka-
dootjes aangeboden van mensen die een
cactus bij haar hebben gekocht. Vaak is
dat een leuk schilderijtje of een tekening
of een andere attentie. Er zijn ook men-
sen die hun cactus de naam "Anny" heb-
ben gegeven. Anderen nemen ook wel
hun eigen cactus mee die aan het kwak-
kelen is om Anny om advies te vragen.
Cactussen zijn alles voor Anny, of ze nou
stekels hebben of niet, of ze groot zijn of
zo klein als een punaise. Het zijn haar
"kinderen", waar ze erg veel van houdt.

Herwin Reintjes is afgelopen zondag
de nieuwe vuurkoning van Kranen-
burg geworden. Hij deed dit door als
eerste een brandende bezem in een
teertonne' te gooien.

Na afloop van het bezemwerpen werd
Herwin Reintjes door het bestuur van
het Cultureel Collectief Kranenburg
gehuldigd en kreeg hij de wisseltro-
fee overhandigd die tot voor kort bij
Alexander Kappert op de schoorsteen
heeft gestaan. Kappert wist in 1997
het bezemgooien op zijn naam te
schrijven. Herwin Reintjes was ook in
1996 al de winnaar van het bezem-
gooien.

Het feest in Kranenburg begon om acht
uur 's avonds met een lampionoptocht.
Muziekvereniging Concordia uit Vorden
zorgde voor de muzikale omlijsting.

Nadat Alexander Kappert het paasvuur
had aangestoken, begon op het feestter-
rein aan de Eikenlaan het bezemgooien
in de teertonne. Evenals vorig jaar werd
dit spektakel weer op humoristische wij-
ze aan elkaar gepraat door Hans
Krabbenborg van de Vordense dialect-
band Kas Bendjen. Harry Nijenhuis van
het Cultureel Collectief Kranenburg
schat dat er zondagavond tussen de
twee en drieduizend mensen op de been
waren.

"Het is altijd heel moeilijk om precies te
vertellen hoeveel mensen er zijn wezen
kijken. Maar het waren er in ieder geval
meer dan vorig jaar. En ook over de pu-
blieke belangsteling in de tent hadden
we niet te klagen. We hadden de tent ver-
geleken bij vorig jaar met 120 vierkante
meter uitgebreid en hij was weer hele
maal vol", aldus Harry Nijenhuis.

De Spitfires uit Ruurlo zorgden voor de
muzikale omlijsting van de avond.

Volgens het Cultureel Collectief Kranen-
burg (CCK) is een paasvuur veel meer dan
een groot reuze vuur. "Je moet het zien
als een oeroude traditie die teruggrijpt
naar de tijd van voor de jaartelling toen
volkeren als de HunnebedbouWers in
Drenthe vreugdevuren ontstaken om de
komst van de lente te vieren. In de mees-
te plaatsen is de traditie op de achter-
grond geraakt. In Kranenburg daarente
gen ligt de nadruk juist op de oeroude
traditie".

Het Kranenburgs paasvuur was voorzien
van een teerton die was bevestigd aan
een bij de brandstapel staande paal. De
zogenoemde Paasstaak.
De teerton was vroeger de spil van elk
Achterhoeks paasvuurfeest. Stapels zon-
der teerton werden nergens voor vol aan-
gezien. Het CCK heeft jaren geleden deze
eeuwenoude traditie weer in ere her-
steld. Alle bezoekers van het paasvuur
konden zondagvond proberen een bran-

dende bezem in de teerton te mikken.

Het CCK wijst erop dat vooral het vuur-
werpen in de teertonne het paasvuur in
Kranenburg onderscheid van paasvuren
buiten de regio. In andere streken staat
de Boake in het centrum van het paas-
vuur zelf en is het gebruikelijk om een
pop in de top te binden. Deze pop symbo-
liseert het kwade dat wordt verbrandt.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen houdt op
zaterdag 18 april haar jaarlijkse stekjes-
ruümarkt op het marktplein. Er kunnen
weer allerlei stekjes geruild worden. De
volgende bijeenkomst van de Platte
landsvrouwen wordt gehouden op
woensdag 22 april in "de Herberg".



Natuurlijk afslanken
Het calorie verbnak per sport

Tegenwoordig wordt het ene na het
andere dieet uitgevonden. Meestal is
het effect maar van korte duur en zit-
ten we na zo'n periode van afzien zo
weer op ons oude gewicht of, erger,
we zijn zwaarder dan we waren toen
wij aan het hongeren sloegen: het
zgn. jojo effect. Aankomen of afval-
len, waar ligt het aan? Het is een
vraag, die veelvuldig wordt gesteld.
Hoe kunnen wij op een gezonde ma-
nier gewicht kwijt raken? En dit zo
houden! Het is eigenlijk heel simpel,
je moet je alleen houden aan een
paar natuurwetten.

In de voorgaande vier delen is aange-
toond hoe we zelf ons energieverbruik
kunnen berekenen, hoe het komt dat we
na een 'verkeerd' dieet vaak zwaarder
zijn dan ervoor (het zgn. jojo effect), dat
sporten essentieel is om 'blijvend' af te
vallen (en waarom), en op welke manier
we onze persoonlijke vetverbrandings-zö-
ne kunnen bepalen. In dit laatste deel
gaat het over de diverse sporten, die de
beste ondersteuning bij het afslanken
bieden.

Continue belasting is belangrijk.
De meest effectieve sporten ter onder-
steuning van het afslanken zijn die spor-
ten waarbij je een continue inspanning
of belasting ondervindt. Hardlopen,
zwemmen en cardio-fïtness zijn zulke
sporten, je hoeft niet telkens te stoppen
of te wachten om daarna een sprint te
moeten trekken. Bij dergelijke sporten
kun je ook gemakkelijk je hartslag con-
stant houden. Cadio-fitness kun je beoe-
fenen in een sportschool. Tijdens de trai-
ning draag je een hartslagmeter-bandje
(verbonden met de computer van het
trainingstoestel), zodat je voortdurend
werkt binnen de grenzen van de eerder
voor jou vastgestelde vetverbrandings-zö-
ne. Wat deze sport, naast de 'ingebouw-
de controle', aantrekkelijk maakt is de
verscheidenheid aan toestellen. In de
sportschool staan onder meer loopban-
den, steppers, fietsen en roei-apparaten,
waardoor je niet steeds hetzelfde hoeft te
doen. Deze afwisseling werkt ook weer
gunstig op de vetverbranding. Een sport
als fitness (het trainen met toestellen) is
ideaal om het figuur te corrigeren, om
verslapte buik-, arm- en andere spieren

sterker en steviger te maken. Bij de mees-
te sporten wordt slechts een beperkt aan-
tal spiergroepen aangesproken terwijl bij
fitness het gehele lichaam gelijkmatig
wordt getraind. Deze sport wordt dan
ook veel beoefend ter ondersteuning van
andere sporten. In onderstaande tabel
vind je enkele sporten, die goed bruik-
baar zijn om af te vallen.

Calorieverbruik per kilogram per
uur
Onder normale omstandigheden kan
per kilogram lichaamsgewicht en per
uur voor het energieverbruik worden ge-
rekend op de volgende waarden.

Activiteitkcal

SlapenO,93
Ruststofwisselingl.OO
Zittenl,04
Staanl,20

Langzaam wandelen (3 km/u)2,50
Wandelen (4-5 km/u)3,70
Wandelen (6 km/u)5,50
Hardlopen (9 km/u)7,50
Hardlopen (9-11 km/u)9,50
Hardlopen (12-14 km/u)ll,50
Hardlopen (15-17 km/u)14,00
Marathon (toptijden)23,00

Activiteitkcal

Langzaam fiet™(9 km/u)3,70
Fietsen (20 km/u)8,00
Fietsen (30 km/u)10,20
Fietsen (35 km/u)12,00
Wielrennen (matige klim)14,50
Wielrennen (4^n/u)18,50
Zwemmen (15^Pnin.)3,00
Zwemmen (50 m/min.)10,75

Lichte gymnastiek3,10
Ruitersport (draf)4,20
Skiën, langlauf (9 km/u)8,00
Skiën, langlauf (12 km/u)14,50

Bronvermelding: W. van Stuyvenberg:
"Sportvoeding", Elsevier A'dam 1985

Plaatselijk afvallen kan niet.
Het is een fabeltje, dat door alleen de
buikspieren te trainen het vet op je buik
verdwijnt. Of, door alleen been-oefenin-
gen te doen je benen slanker worden.

Daarentegen zullen door gerichte trai-
ning, trainen dus binnen jouw vetver-
brandingszöne, alle vetdepöts in het hele
lichaam tegelijk worden aangesproken.
Wanneer je door sporten gewichtsverlies
wilt bereiken kun je het beste een zo
groot mogelijke spiergroep, bv. de benen,
aan het werk zetten. Door je beenspieren
te gebruiken zul je meer energie verbran-
den dan wanneer je bv. alleen je armen
gebruikt. De beenspieren zijn een grote-
re spiergroep en vragen dus meer ener-
gie in dezelfde tijd bij sporten als hardlo-
pen en fietsen. Daarom worden deze
sporten veel gebruikt bij het afvallen.
Dus des te meer spieren je tegelijk
aan het werk zet des te meer energie je
op dat moment verbrandt.

•
Het omslagpunt is voor iedere spor-
ter belangrijk.
Een veel gemaakte fout bij fanatieke
amateur wielrenners, triatleten, hardlo-
pers en andere sporters is, dat zij van el-
ke training een wedstrijd maken. Zij
gaan er iedere keer keihard tegenaan.
Deze sporters hebben over het algemeen
een te hoog lichaams-vetpercentage en
een vrij laag omslagpunt. Dit wordt ver-
oorzaakt door een te eenzijdige training,
die qua intensiteit ver boven het omslag-
punt ligt. Tijdens zo'n training worden
er hoofdzakelijk koolhydraten aange-
sproken als brandstof en de vetten ko-
men bijna niet aan bod. Het lichaam stelt
zich na verloop van tijd op deze vorm
van trainen in en maakt de optimale vet-
verbrandings-zöne steeds kleiner, waar-
door het steeds moeilijker wordt om in
die zone te gaan trainen. Vandaar dat er
bij deze sporters, hoewel zij fanatiek hun
sport beoefenen, desondanks een relatief
hoog vetpercentage wordt gemeten.
Beter is het om regelmatig onder het om-
slagpunt te trainen, waardoor het li-
chaam aanleert vetten makkelijk te ver-
branden. Dit is zeker van belang bij een
wedstrijd, die twee uur of langer duurt.
De voorraad koolhydra^a van een ge-
traind persoon is namens na twee uur
zware inspanning opgebruikt en dan zal
de sporter in kwestie wel gas terug moe-
ten nemen. Je kent de televisiebeelden
wel van over het parcours zwalkende
hardlopers. Deze men^B hebben hun
koolhydraten opgebruikt en moeten
noodgedwongen overgaan op het ver-
branden van eiwitten (spierweefsel) en
vetten omdat, zoals je je nog wel zult her-
inneren, er twee keer zoveel zuurstof no-
dig is om vetten te verbranden. Hierdoor
ontstaat er een zuurstoftekort in de her-
senen, waardoor de sporters duizelig
worden en gaan zwalken. Wanneer je het
lichaam door middel van training hebt
aangeleerd lichaamsvetten te verbran-
den tijdens inspanning dan kun je tij-
dens een wedstrijd gedeeltelijk op deze
vetten 'teren' en houd je genoeg koolhy-
draten over om net iets sneller te lopen
of net iets meer kracht te ontwikkelen bij

de eindsprint dan de tegenstander. Je ziet
dat het ook voor de geoefende sporter be-
langrijk is om geregeld onder het om-
slagpunt te trainen.

Geregeld sporten is belangrijk.
Wanneer je geregeld aan sport doet zul
je, nadat je weer wat bent aangekomen
(bijv. na de feestdagen of een vakantie pe-
riode), veel makkelijker weer op gewicht
komen. Af en toe uit de band springen
mag, als je het jezelf toestaat om af en
toe eens te zondigen zul je het op den
duur 't langste volhouden. En laatje ook
niet ontmoedigen als je een weekje niet
hebt gesport. Soms stoppen mensen met
hun goede voornemens zodra zij hun
training een tijdje moesten onderbreken,
wegens privé- of andere omstandighe-
den. Je zult zien dat je, na een niet al te
lange onderbreking, snel weer op het ge-
wenste niveau zit - in ieder geval veel
sneller dan toen je van meet af aan be
gon! Sporten doe je niet 'eventjes' om ge-
wicht kwijt te raken. Sporten moet een
vast onderdeel van je leven worden. Pas
dan zul je merken, dat je het gewenste
gewicht bereikt en ook behoudt!. Door
twee tot drie maal per week een halfuur
te gaan hardlopen, zwemmen, fitnessen
of cardio-fltnessen kun je je gewicht pri-
ma onder controle houden. Bij aanvang
zien veel mensen er tegenop om te gaan
sporten maar door er een wekelijkse rou-
tine van te maken gaat vrijwel iedereen
het zelfs missen als hij of zij een keertje
niet in de gelegenheid is om te trainen.
Bereken ook regelmatig opnieuw je calo-
rieverbruik met behulp van de formule
uit deel 1. Wanneer je lichaamsgewicht
vermindert, dan wordt ook je dagelijkse
caloriebehoefte minder. Als je daar geen
rekening mee houdt zul je na verloop
van tijd geen gewicht meer verliezen. Dit
is zeker belangrijk voor mensen met veel
overgewicht.

Trainingstip: Breng zoveel mogelijk af-
wisseling in je training. Ga de ene keer
hardlopen en de andere keer zwemmen
of fietsen. Loop of fiets eens een ander
parcours.

Afvallen is dus eigenlijk heel simpel: de
aanhouder wint!
Zorg ervoor, datje geen teveel aan calo-
rieën eet. En ga sporten op de manier als
uitgelegd in de vijf delen van 'Natuurlijk
Afslanken', zodat je extra calorieën ver-
brandt. Dat maakt alle ongezonde diëten
overbodig en
het werkt echt!!!

Heeft u vragen, problemen of opmerkin-
gen? Dan kunt u mij bereiken op
telefoonnummer 0575-553433

© J AJ. Hesselink Indoor Sport Vorden

EN DA
APRIL
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme: info
bij de receptie

15 Extra verkoopmiddag Welfare in de
Wehme

15 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

15 BZR Vorden in 't Stampertje
15 V.H.G. dorp dhr. Smeitink uit

Hengelo
16 PCOB in 't Olde Lettink
16 VHG Wildenborch dhr. Kaemingk,

dia's
18 N.B.V.P. stekjesruilmarkt
20 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler, dhr.

Graaskamp
21 Bejaardensoos Kranenburg, soosmid-

dag
22 H.V.G. Wichmond, mevr. Walpot

22 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

22 N.B.V.P. Eendagsbesruur
22 Bejaardenkring, Dorpscentrum 40-

jarig jubileum
22 BZR Vorden in 't Stampertje
26 Vorden zingt in de Dorpskerk
27 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
28 NCVB Vorden, Grafologie etc.
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 BZR Vorden in 't Stampertje
29 Handwerkmiddag in de Wehme,

Welfare

MEI

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

3 HSV de Snoekbaars senior wedstrijd
5 Soos Kranenburg
6 HVG Linde eigenavond
6 BZR Vorden in 't Stampetje
6 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink

7 HSV de Snoekbaars Jeugdwedstrijd
7 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 Klein Axen thema lezing op het

Spieker in Delden
11 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
12 Vrouwenclub Medler Fietstocht
12 N.B.V.P. excursie Groot Windenberg
13 N.B.V.P. stichting Soho
13 Handwerkmiddag in de Wehme
13 HVG Wichmond slotavond
13 BZR in t Stampertje
13 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
14 HVG Wildenborch Sketches en

gedichtjes

14 N.B.V.P. Fietstocht
14 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrijden
19 Soos Kranenburg dhr. Gabriël
20 HSV de Snoekbaars Senior wedstrij-

den
20 HVG dorp Bingo
20 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Letink
26 NCVB middag tocht
26 N.B.V.P. Agrarische P.R. reis
27 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
27 handwerkmiddag in de Wehme
27 BZR Vorden in t Stampertje
28 Bejaardenkring Dorpcentrum
30 HSV de Snoekbaars senior

wedstrijden

VRAAG
MAAR

Alles watje weten wilt
over behandelingen, onderzoek,

/ begeleiding en preventie van kanker

*^MfBEL GRATIS 0800 0226622
W Voorlichtingscentrum Nederlandse Kankerbestrijding/KWF

m Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam
internet-iite: http:l/www. kankerbestrijding. nl



Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 461534

De mooiste
sektionaldeur vindt u bij

uw JVovofermdealerJ

Gemak, veiligheid en duurzaamheid...
...dat zijn de drie belangrijkste kenmerken van Novoferm sektional-
deuren voor garages. Niet verwonderlijk, want Novoferm behoort tot
één der grootste producenten in Europa op dit gebied. Wij bieden u
dan ook een zeer grote keuze exklusieve sektionaldeuren, desgewenst
kompleet met deuraandri jving en afstandsbediening. Kom eens
vrijblijvend bij ons kijken! Novoferm hét merk..

SuOUwCenterSHCI-UBI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon: (0575) 46 81 81. E-Mail: hci@hci-ubi.nl

showroom geopend: ma. t/m vr. 8.30-17.30 u, vr.avond 19.00-21.00 u, za. 10.00-16.00 u.
bouwwinkel geopend: ma. t/m vr. 7.30-17.30 u, za. 8.00-16.00 u.

novoferm

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de mooiste

sierbestrating &
professioneel advies!

W E S S E L l N K - D E G R O

imabo
EEN DYNAMISCHE GROEP

IN BOUWMATERIALEN

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:

ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00
gouden gids

•
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Na elke vrijblijvende proefrit en
taxatie van uw huidige auto

een retourticket Stena Line gratis!
[ H O E K V A N H O L L A N D - H A R W I C H ]

Daewoo Nubira & Nubira Wagon
(vanaf ƒ 32.995,- resp. vanaf ƒ 34.995,-)
Nu ƒ4.000,- extra inruilvoordeel

s|boven op de ANWB/BOVAG-koerslijst).
Ipf een GRATIS LPG-installatie
(incl. montage) ,̂ ^̂

Daewoo Lanos (vanaf ƒ 25.995,-}
Nu ƒ3.500,- extra inr uil voor deel
(boven op de ANWB/BOVAG-koerslijst).

Daewoo Leganza (vanaf ƒ 44.995,-)
SPECIALE AANBIEDING VOOR VIP-RIJDERS:
Rij nu en betaal in het jaar 2000 zonder enige kosten
maximaal fl. 35.000,-, toetsing en registratie BKR teTiel,
symbolische betaling tot l-l-2000 l gulden per maand, betaaldatum l-1-2000

DAEWOO
AUTOBEDRIJF GROOT JEBBINK V.O.F.

RONDWEG 2.VORDEN.TEL 0575-552.222

s*
II
§-5

•l

l!
r!

U bent toe aan 'n Daewoo
n:< OV.M r.r.



Echte Bakker ontdekt
tijdens 'wereldreis'
Indonesische bali-stick
Vanaf donderdag 16 april heeft Echte
Bakker Van Asselt iets nieuws in zijn as-
sortiment: de Bali-stick Het recept van
de Bali-stick kreeg de Echte Bakker van
zijn Indonesische collega's.
"De Echte Bakker is op wereldreis ge-
weest" en maakte zo kennis met vele
broodculturen. Met een trots die echte
vakman eigen is, wisselde hij met zijn
collega-bakkers favoriete recepten uit.
Om die reden introduceert de Echte
Bakker elke maand een andere buiten-
landse specialiteit zoals nu de Bali-stick.
Tot en met zaterdag 25 april geldt een
speciale kennismakingsprijs voor de Bali-
stick
In de Indonesië wordt veel rijst gegeten,
waarbij veel gebruik gemaakt wordt van
specerijen. Daarnaast zijn pittig gekrui-
de vleessoorten vaak onderdeel van de
maaltijd. Dit alles vinden we terug in de
Bali-stick Gevuld met pinda's, gebakken
uitjes, kleine blokjes rookworst en een
groentenmelange. Voor het bakken
wordt de Bali-stick even door de seroen-
deng gerold. Resultaat is een exotisch
lekkernij. Een Bali-stick is een heerlijk
tussendoortje, maar zeker ook als borrel-
hapje. Serveer de Bali-stick bijvoorbeeld
met saté-saus of babi-pangangsaus.
Beetje atjar tjampoer erbij misschien.
Selemat Mekan. Oftwel Indonesisch voor
Eet Smakelijk
Echte Bakker Van Asselt is aangesloten
bij het Echte Bakkersgilde, een stichting
met 350 Echte Bakkers die verspreid over
het hele land bijna zeshonderd verkoop-
punten hebben. Samen met zijn vakcol-
lega's staan zij garant voor onvervalst
vakmanschap, gecombineerd met am-
bachtelijke creativiteit. Hun produkten
worden regelmatig gekeurd volgens de
strengste eisen. Echte Bakkerswinkels
zijn te herkennen aan de gele huisstijl,
waarin als logo een bakkertje staat die in
zijn hand een brood en een oven heeft.
Zie ook advertentie.

Expositie in Vierakker
Zaterdag 18 april dan is het weer zover.
De teken- en schildercursus 1997-1998
van de groep Creatief zit er weer op en
ook dit keer wordt er afgesloten met een
expositie. De groep Creatief bestaat uit
twaalf dames uit Vorden, Warnsveld en
Wichmond-Vierakker die onder begelei-
ding van R. Overvelde al een aantal jaren
in de winter en het voorjaar een cursus
tekenen en schilderen volgen.
Allerlei technieken zijn aan de orde ge
weest zoals aquarelleren, pentekenen en
olieverf. De gemaakte resultaten wil de
groep graag exposeren en daarvoor
wordt er op zaterdagmiddag 18 april een
tentoonstelling ingericht in de grote zaal
van het Ludgerusgebouw in Vierakker.
Alle cursisten zijn aanwezig en willen u
graag informeren over hun werk De toe-
gang is gratis.

Klootschiettoernooi
in Wildenborch
op zondag 19 april
In het buurtschap Wildenborch wordt
zondag 19 april een klootschiettoernooi
gehouden met als start en finish de
Kapel. Er is een parcours uitgezet met
een lengte van vier kilometer. In totaal
zijn er 4 klassen: heren, dames, ge
mengd en een vrije klasse.
Elk team bestaat uit vier deelnemers. Het
gemengde team dient te bestaan uit 2 hè
ren en 2 dames. In de vrije klasse is bij-
voorbeeld 3 heren en l dame toegestaan,
of andersom. Ook pa en ma met 2 kinde
ren kunnen zich voor deze klasse in-
schrijven. Per team mag slechts een deel-
nemer lid zijn van de klootschietbond.
Opgave is mogelijk tot zaterdag 18 april
via tpV>fofHliT|wTUTtw 55 68 20.

Parel van Vorden voor familie Hobo uit Wichmond:

Mooie woorden en plaquette

In aanwezigheid van het voltallige be-
stuur van de Werkgroep Leefbaar-
heid Vorden, reikte voorzitter Gosse
Terpstra vorige week woensdagavond
in Wichmond aan de familie Hobo de
"Parel van Vorden" (1997) uit Deze
Parel bestaat uit een plaquette met
inscriptie.

Terpstra prees de familie Hobo voor de
wijze waarop zij in 1996 is begonnen met
de restauratie van hun huis aan de
Baakseweg in Wichmond. "Qua stijl en
kleur bent U erin geslaagd op een dusda-
nige manier te verbouwen dat "het oude"
in stand is gebl|&i. Ook qua architec-
tuur de moeite JKrd. Het schilderwerk
heeft men zelf ter hand genomen", aldus
Terpstra.
De familie Hobo zal zich de verbouwing
ongetwijfeld nog tot in lengte van jaren
blijven herinner^kHet was op dat mo-

ment "steenkoud". "De kruik in bed be
vroor bijna", aldus mevrouw Hobo. De fa-
milie had zich tijdens het verbouwings-
proces "opgesloten" in een caravan.
Vanwege de kou mochten ze zich dou-
chen bij de buren.
De bewuste boerderij werd in 1878 ge
bouwd en werd vele jaren bewoond door
de familie Van Zandvoort. De "tachtiger"
Hein van Zandvoort, geboren en getogen
in deze boerderij, was woensdagavond
bij de uitreiking aanwezig.

In 1940 was een verbouwing grote nood-
zaak. Aangezien er geen geld voor een
verbouwing beschikbaar^fcas werd de
boerderij aangekocht doowre Freule van
Suderas. Na haar dood, kwam het pand
weer in handen van de oorspronkelijke
pachters, waarna de boerderij een paar
jaar geleden werd verkocb^ian de fami-
lie Hobo.

Veel belangstelling voor
lezing Peter Hoefnagels
Het bleek een goede greep van de
Vrouwenraad Vorden om Peter Hoef-
nagels uit te nodigen om een lezing te
houden over zijn boek "De onbekende be
vrijding". Voor deze lezing bestond een
flinke belangstelling.

Peter Hoefnagels vertelde over de bevrij-
ding van Overijssel en dan met name
over de bevrijding van het dorp Heeten,
waar hij zelf als 16-jarige was ondergedo-
ken op een boerderij. Over die periode
wist hij smakelijk te vertellen. De dames
hoorden hem muisstil aan. Hoefnagels
verbleef in Heeten tot 9 april 1945 toen
de Duitsers vertrokken en de Canadezen
met jeeps oprukten.

Feest bij Ot en Sien

Vorige week was het groot feest bij peuterspeelzaal Ot en Sien, want op maandag 6 april waren
vrijwilligster juffrouw Toos en haar man Gerrit Bargeman 25 jaar getrouwd. Dit heeft de peu-
terspeelzaal uitbundig gevierd met alle peuters van de maandag- en woensdagmiddag.

Proeverij met wijnboer
Gilles Bouton
bij Wijnhuis Vonten
Wijnboer Gilles Bouton uit Saint-Aubin
brengt op zaterdag 18 april een bezoek
aan Wijnhuis Vorden. Bouton presen-
teert zelf zijn bijna volledige selectie wit-
te en rode Bourgogne wijnen. Tijdens de
voorjaarsprOeverij bij Wijnhuis Vorden
zal het aanbod weer heel divers zijn.
"Onze klanten zijn van ons gewend om
op de voorjaarsproeverij een aantal ele-
gante wijnen voor de zomerdagen op de
proeftafel te vinden. Zij zijn er dan ook
deze keer, maar worden aangevuld met
een zeer uitgebreide selectie volle
Bourgogne wijnen van Gilles Bouton.
Daarnaast kan de liefhebber van rode
wijnen ook met een gerust hart onze
proeverij bezoeken, want nog nooit pre-
senteerden wij zo'n uitgebreide selectie
rode wijnen in het voorjaar", aldus eige
naar Willum van Loon.

Gilles Bouton komt uit Saint-Aubin. Dit
is een klein wijndorp in de zuidelijke
Cöte d'Or vlakbij de dorpen Chassagne
en Puligny-Montrachet. Het kleine ge
hucht Gamay ligt hier tussenin. Het
Domaine Bouton is al sinds diverse gene
raties een klein familiebedrijf. In 1971
kreeg Gilles Bouton zijn erfdeel. Dit was
destijds niet meer dan 2,5 hectare.

Heden bezit hij 11 hectare wijngaard ver-
snipperd oer zeventig percelen in de ge
meenten Saint-Aubin, Chassagne
Montrachet, Puligny-Montrachet en
Meursault. Vrijwel al zijn wijnen worden
op hout opgevoed waarbij hij jaarlijks
een hoog percentage nieuw hout ge
bruikt. Zelfs de 'gewone' Bourgogne
Blanc is voorzien van een duidelijke
houttoon. Daarnaast hebben zijn wijnen
stuk voor stuk een zéér geconcentreerde
smaak Ook niet verwonderlijk als je
weet dat de gemiddelde leeftijd van zijn
wijnstokken de vijftig jaar ruim over-
schrijdt.

Ondernemersvereniging
viert 50 jarig jubileum
met speciale feestweek
Dit jaar bestaat de Vordense Onderne
mers Vereniging vijftig jaar. Dit heuglij-
ke feit wordt gevierd in de week van 26
september tot en met 3 oktober 1998.
Voor het publiek worden er gedurende
deze week allerlei activiteiten gehouden.
Dit alles onder het motto '50'. Voor de or-
ganisatie ervan is een professioneel bu-
reau in de arm genomen.
Dit alles werd bekend gemaakt tijdens de
voorjaarsledenvergadering van de VOV
van 6 april. In haar openingswoord gaf
voorzitter H. Sueters aan terug te kun-
nen bukken op een goed jaar voor de ver-
eniging. In het bijzonder van belang was
het tot stand komen van een beleidsplan
voor de komende jaren. Het zal een aan-
zet geven tot een vernieuwing van som-
mige activiteiten. Verder stipte ze de be
sprekingen aan in de klankbordgroep
met betrekking tot het categoriserings-
plan. Volgens mevrouw Sueters is het
doorgaande verkeer via het centrum van
het dorp een voorwaarde voor de nood-
zakelijke levendigheid in Vorden.

Bij de bestuursverkiezingen was de heer
H. Franken aftredend en niet herkies-
baar. Hij heeft de afgelopen jaren een be
langrijke bijdrage geleverd aan de profes-
sionalisering van de financiële verslag-
legging. "Hij is daarvoor veel dank ver-
schuldigd", aldus mevrouw Sueters. In
zijn plaats werd gekozen de heer H.
Barends van Administratiekantoor
Barends & Huizinga. De commissieleden
G. Harmsen en W. Polman werden voor
een volgende periode in hun functie her-
k o z e n : " " •



Het Grafisch Museum te Zutphen

zoekt iemand die de navolgende taken op vrijwillige
basis wil verrichten:

• kassa/telefoon

• uitbetalen reisdeclaraties

• afspraken maken groepsbezoek

• indelen diensten van de

vrijwillige medewerkers

Kunt u goed met mensen omgaan
en houdt u van gezelligheid, kortom bent u degene die
wij zoeken, bel dan. Het is echt leuk werk.

Inlichtingen en opgave bij:

Drolckerij Weevers Vorden
L.6. Weevers sr., tel. (0575) 55 10 10
M.G. Mulder, tel. (0575) 54 17 14

De Heesterhof
Voor tuinplanten naar kwekerij De Heesterhof

kom, kijk en vergelijk de prijs en de kwaliteit

aanbieding:

Buxus 10/15 cm voor

15/20 cm voor

1,50
2,-

Groot assortiment vaste planten

(met foto-etiket) vanaf 1,50 per stuk.

Aanbieding blauwe haagconiferen 120 cm.

Vrijdags geopend van 13.00 tot 20.00 uur

zaterdags gehele dag of na telefonische afspraak.

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 28 92 of 06-53362300
u kunt ons vinden richting Varsselring

De moderne
laminaatvloer
die ook in uw
interieur
past..!

Gelakt massief
grenen vloer

f7O,-

Biedt u liefst
l O jaar garantie.

Zekerheid bij topkwaliteit!
Kom kijken :

Tevens leverancier van Wicanders kurkvloeren en

massieve vloeren zoals

grenen en massieve
Bourgogne-vloeren

SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

T U l ES J N
VRIJDAG 17 EN ZATERDAG 18 APRIL.

ZONDAG 19 APRIL VAN 1O.OO - 17.OO UUR

Grondtestdag
proefmonster m

Water

Dagen
(proefmomster

meenemen)

WORDEN

• GRATIS kopje koffie
• Tijdens ons tuinfestijn

vele aanbiedingen

Openingstijden maandag t/m
donderdag 9.00 t/m 18.00 uur.
vrijdag 9.00 Vm 20.00 uur
zaterdag 9.00 t/m 17.00 uur

Koninginnedag
geopend van

10.00 - 17-00 uur

Ruurloseweg 65a, Vorden Telefoon (0575) 55 36 71

Ditjaar
tóch op

vakantie
De Zonnebloem zorgt dat 6000

zieken en gehandicapten dit
jaar tóch op vakantie kunnen.

Dankzij de hulp van 62Q^
vrijwilligers.

"Ook ik help mee"

GIRO 145

€
KEURMERK VOOR
VERANTWOORDE
FONDSENWERVING
EN -BESTEDING

de zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Breda

Telefoon (076) 564 63 62

Mevo b.v., Nijverheidsweg 3, 7251 JV Vorden,
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 17 / Fax (0575) 55 11 91

Mevo is een veelzijdig toeleveringsbedrijf dot reeds gedu-
rende 20 jaar met de meest moderne en geavanceerde
CNC-machines fijnmechanische onderdelen van hoogstaan-
de kwaliteit ten behoeve van de high-tech industrie produ-
ceert.

Ter versterking van de afdelingen controle en nabewerking
zoeken wij op korte termijn een

productiemedewerker/
controleur m/v

of iemand die belangstelling heeft hiervoor te worden op-
geleid. De werkzaamheden bestaan afwisselend uit contro-
lewerkzaamheden in de meetkamer en productiewerkzaam-
heden in de nabewerking.

Voor deze functie met afwisselende werkzaamheden den-
ken wij aan iemand die minimaal in het bezit is van een LTS-
diploma en gevoel heeft voor precisie en nauwkeurigheid.
Hij/zij moet over verantwoordelijkheidsgevoel beschikken
en na een inwerkperiode in staat zijn de voorkomende werk-
zaamheden zelfstandig te verrichten.

Belangstellenden verzoeken wij hun sollicitatiebrief vóór 22
april 1998 te zenden aan Mevo B.V., Postbus 105, 7250 AC
Vorden. Voor meer informatie Icunf u zich telefonisch wenden
tot de heer P. Huyskes (tel.nr. 0575-552617)

Lubron personeelsorganisatie

zoekt voor een relatie in Vorden een:

verkoopster drogisterij
in verband met ziektevervanging, 20 uur per week.

• 20 jaar
• enige ervaring vereist
• representatief

• affiniteit met verkoop in een drogisterij

In eerste instantie ongeveer 4 maanden. Daarna eventueel vaste baan. Een interne
opleiding behoort tot de mogelijkheden.

Bent u gemotiveerd en flexibel genoeg om bovenstaande functie te vervullen, dan
kunt u zowel schriftelijk als mondeling reageren. Uw event. c.v. kunt u richten aan:

Lubron
f d t S O N C C l O A C A N I S A r i C air

T.a.v. Claudia Lohschelder
St. Michielsstraat 2a • 7255 AP Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 46 01 • Fax (0575) 46 46 03

nvrn



Jubileumrevue

'Knallende
kurken'
ter gelegenheid van
100 jaar
Oranjevereniging Vorden

Alle uitvoeringen

™*T **"* zaterdag 25 april 19.30 wir
JtorpKwifruin zondag 26 april 14.00 uw
Vorden vrijdag l mei 19.30 uur

Kaarten a f 12,50 zijn vanaf 15 april 1998 in de voor-
verkoop te verkrijgen bij het Dorpscentrum en de
ABN Amrobank. Leden van de Oranjevereniging
kunnen op vertoon van hun lidmaatschap twee gratis
kaarten afhalen.

Personenauto
7 mei 1998

Motor
23 april 1998

Bromfiets
25 april 1998

ZUTPHEN TEL. 0575-54 30 44

Zutphcn • Brummen • Gorssel
Laren - Lochcm • Vorder»

Ball-stlc*
Drie heerlijke broodbolletjes aan een satéprikker. Gevuld

met pinda's, gebakken uitjes, stukjes rookworst en een
groentenmelange. Voor het bakken zijn ze even in de
seroendeng gerold. Mmmm... dat is exotisch genieten.

Ter introductie voor ƒ 1,50
Geldig t/m zaterdag 25 april 1998

Echt., je proeft't!

Advokaatvlaai

10,95

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

We kunnen wel wat
armslag gebruiken

Paula Hermans { C^J <^J

De familie Hermans kreeg

onverwachts nieuwe gezinsuitbreiding:

de tweeling Bowen en Chaddy.

Gezellig natuurlijk, dat wel, maar ook

met de nodige financiële gevolgen.

heef t d

spreke»

dan er op je rekening staat. Daarom

diet op Betaalrekening. Daarmee hebt u altijd

hand, Hoe hoog dat bedrag maximaal is,

'rtjheid om soms eens wat meer geld uit te geven dan

iswoon, rechtstreeks vanaf uw betaal rekening. Rabobank

Uw R a b o B e t a a l r e k e r ' - n g kr i jg t meer ru imte

met K r e d i e t op B e t a a l r e k e n i n g .

Voor meer i nformatj^^bel g ra t is 0 8 0 0 - 2 0 2 0 .

Rabobank
Graafschap-West

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Jansen & gal m
autoschadebedrijf mm

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16

m•L* *-».
BOYAG

Maandag 20 april
de gehele dag

gesloten
i.v.m. restyling winkel.

fantastische
aanbiedingen

Dorpsstraat 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 08
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