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Gelderland blijft niet
vanzelf mooi!

Introductiecursus
Internet in Bibliotheek

De belangstelling was groot
voor de diapresentatie van
Koos Dansen, voorlichter van
Het Geldersen Landschap. Deze
lezing, georganiseerd door Ver-
eniging Bomenbelang, vond af-
gelopen dinsdag 8 februari
plaats in Hotel Bakker.

Aan de hand van prachtige dia's
werd het publiek duidelijk ge-
maakt hoeveel werk Het Geldersen
Landschap verzet om Gelderland
mooi en leefbaar te houden. Van
de ruim 90 waardevolle natuurter-
reinen die de Stichting bezit wer-
den er een aantal in de Achter-
hoek belicht.
Koos Dansen nam het publiek o.a.
mee naar Het Zand in Gorssel, 3 ha
groot, een kleinschalig landschap
met twee oude boerderijtjes. Hier
is een ooievaarsbuitenstation ge-
vestigd, een project van de Vogel-
werkgroep 'De IJsselstreek'. Vervol-
gens ging het" naar De Voorst, ten
oosten van Zutphen, 104 ha groot.
Een gevarieerd gebied, met een af-

wisselingvan bos, landbouwgrond
en hoererijen, 't Velde in Warns-
veld werd bezocht, een landgoed
met een rijke geschiedenis die te-
ruggaat tot het jaar 1326.
Natuurlijk werd er ook een kijkje
genomen op de landgoederen Vor-
den en Kieftskamp, tesamen een
oppervlakte van ruim 250 ha,
waar de Stichting diverse land-
bouwpercelen in eigen (ecolo-
gisch) beheer heeft genomen. Er
werden prachtige plaatjes ver-
toond van de flora en fauna waar
al deze landgoederen zo rijk aan
zijn. Tijdens deze avond werd wel
duidelijk dat het behoud en be-
heer van al deze gevarieerde land-
schappen een moeilijke taak is, in
een land waar de druk op het mi-
lieu steeds groter wordt.
Vereniging Bomenbelang organi-
seert regelmatig lezingen die voor
iedereen gratis toegankelijk zijn.
De eerstvolgende ledenvergade-
ring van de Vereniging is gepland
op 21 februari in Hotel Bloemen-
daal.

Professor van Bruchem
bij GLTO
De afdeling Vorden-Warnsveld-
Zutphen van de GLTO krijgt op
24 februari bezoek van profes-
sor van Bruchem.

Hij zal dan in Hotel Bakker een in-
leiding houden over het thema
"Hoe de bodemvruchtbaarheid op
zandgronden in stand kan worden
gehouden".
Professor van Bruchem is hoogle-
raar op het Departement Dierwe-
tenschappen in Wageningen en
betrokken bij het onderzoek naar
het mineralenbeheer op de proef-

boerderij de Minderhoudshoeve.
Daar worden opmerkelijke resulta-
ten behaald met een betere benut-
ting van mineralen door de kwali-
teit van mest te verbeteren. Dit on-
der meer door het verhogen van
het gehalte organische stof.
Volgens van Bruchem zal de bo-
demvruchtbaarheid en bodemle-
ven bepalend zijn voor het in
stand houden van productie op de
zandgronden. Niet het aantal
GVE's op de grond, maar in de
grond zal volgens hem de toe-
komst van de veehouderij bepalen.

Werkgroep Amnesty
International
De werkgroep Vorden van Am-
nesty International bezorgt de-
ze week de voorbeeldbrieven bij
de thuisschrijvers. Er wordt on-
der meer een brief geschreven
aan luitenant generaal Khiii
Nyunt van Birma.

Deze brief gaat over de student
Thet Win Aung die momenteel
een gevangenisstraf uit zit van 59
jaar voor het organiseren van
vreedzame studentenprotesten.
Volgens berichten is hij direct na
zijn arrestatie gemarteld en is zijn
gezondheidstoestand zorgwek-
kend.
Thet Win Aung is al sinds 1988,
toen hij nog op de middelbare
school zat, actief in de organisatie
van studentenprotesten tegen de
regering. Hoewel studenten offi-
cieel geen vakbonden mogen vor-
men, werd hij in 1989 vice- secre-
taris-generaal van de studenten-
bond. Vanwege zijn activiteiten
daarvoor werd hij van school ge-
stuurd en belandde hij in septem-
ber 1991 voor negen maanden ach-
ter de tralies. Tijdens zijn gevange-

nisstraf werd hij volgens berichten
meerdere malen gemarteld. Na
zijn vrijlating werd hij een van de
leiders van de koepelorganisatie
van de studentenbonden in Birma.
Opnieuw raakte hij betrokken bij
het publiceren van pamfletten en
het organiseren van demonstra-
ties. Toen de autoriteiten hem in
1994 probeerden te arresteren, zag
hij zich gedwongen om onder te
duiken.In december 1996 nam hij
toch deel aan studentendemon-
straties. In 1998 hielp hij bij het or-
ganiseren van studentenprotesten
tegen de slechte kwaliteit van de
opleidingen en de slechte mensen-
rechtensituatie in zijn land.
Uiteindelijk kon de politie Thet
Win Aung toch in oktober 1998 ar-
resteren. In januari 1999 werd hij
veroordeeld tot 52 jaar gevangenis-
straf en na verdere ondervraging
werd dit verhoogd tot 59 jaar.
Momenteel zit hij vast in de Sa-
gaing Divisie van de Kalaygevange-
nis. In de brief wordt gevraagd om
de onmiddellijke en onvoorwaar-
delijke vrijlating van Thet Win
Aung als gewetensgevangene.

In september 1998 zei de Konin-
gin in de Troonrede: "In de bi-
bliotheken worden computers
.geplaatst om meer burgers de
kans te geven daarmee te leren
omgaan".Nieuwe media zoals
Internet zullen de relatie tus-
sen burgers onderling, maar ze-
ker ook de realtie tussen over-
heid en burger, steeds meer
gaan beïnvloeden. Steeds meer
wordt via het Internet allerlei
overheidsinformatie electro-
nisch ter beschikking gesteld.

Overheidsinformatie is belangrijk,
want het kan de deelneming van
de burgers aan het democratisch
proces bevorderen. Lang niet elke
burger heeft thuis of op het werk
een PC met Internet aansluiting.
Voor diegenen zonder eigen com-
puter is er een project Communi-
catie Overheid- Burger gestart. Sa-
men met de bibliotheken.
De openbare bibliotheek is voor ie-
dereen de plaats voor het verkrij-
gen van allerlei informaties, ook
die van de overheid. De biblio-

theek is een laagdrempelige voor-
ziening en zal steeds meer een op-
rit tot de electronische snelweg
zijn. Om diegenen de kans te ge-
ven die niets of heel weinig van
het Internet weten, organiseert
ook de bibliotheek in Vorden trai-
ningen.
Deze zullen van 13 tot 17 maart
plaatsvinden. Men leert dan in een
cursus van 2,5 uur de basisbegin-
selen van Internet. De meest ge-
bruikte Internet- termen komen
dan ter sprake. Men leert informa-
tie zoeken en vinden en oefent in
het versturen via e-mail. Boven-
dien ontvangt men een tegoed
voor twee uur gratis Internet in de
bibliotheek.

Voor meer informatie kan men tij-
dens de openingsuren in de biblio-
theek terecht. Er ligt een folder
met inschrijfformulier voor U
klaar. Als U tot nu toe gezegd hebt
dat al die nieuwe ontwikkelingen
vast niets voor U zijn, dan is er nu
de gelegenheid te ervaren of dat
werkelijk zo is.

Toneel!
Toneelgroep Linde is weer druk
aan het repeteren. Gekozen is voor
het blijspel "pension Geesjeshoof',
een komisch stuk in drie bedrijven
geschreven door Herman v. d. A.
Berend Brinks was blij met pen-
sioen te kunnen gaan en is gestopt
met boeren.

Zijn dominante vrouw Geesje be-
denkt echter om een pension te
gaan runnen en neemt zelfs een
(wat vreemde) ober in dienst. Hun
dochter komt met haar bijzondere
vriend logeren. Enkele gasten en
buren kijken hun ogen uit hoe het
er aan toe gaat en beïnvloeden de
situatie in het vijfsterren pension.
Houdt zaterdag 25 maart alvast
vrij voor een avondje lachen in het
Dorpscentrum te Vorden.

Passage

Internationale
Vrouwendag
De Vrouwenraad, organiseert
op woensdag 8 maart, in sa-
menwerking met "Vluchttelin-
genwerk Vorden" en vrijwillig-
sters van de AVO Kranenburg
een zeer speciale middag voor
de vrouwelijke vluchtelingen
die momenteel in Vorden ver-
blijven.

De bedoeling van deze middag is
dat vrouwen uit verschillende lan-
den zullen vertellen over hun er-
varingen uit hun geboorteland en
wat zich er allemaal heeft afge-
speeld.Deze vrouwen verblijven
momenteel in het voormalige
klooster in het buurtschap Kra-
nenburg. Voorts zal een vluchte-
linge, die al enkele jaren in Neder-
land vertoeft, vertellen hoe het is
om zich in de nederlandse maat-
schappij in te burgeren.

De opzet van de middag is tevens
hoe de Vordense vrouw kan mee-
helpen om de integratie van de
buitenlandse vrouwen in onze sa-
menleving bevorderd kan wor-
den.In de pauze worden er aller-
hand lekkernijen geserveerd die
door de vluchtelingevrouwen zelf
zijn bereid volgens de recepten uit
hun land van herkomst.

Na de pauze wordt er gedanst. Dat
wil zeggen dat de aanwezige da-
mes een aantal internationale
dansen geleerd zal worden, dan-
sen uit Joegoslavië, Arabische dan-
sen e.d.De leiding is in handen van
Marianne Kerkhoven uit Zutphen.
Zij zorgt tevens voor de muzikale
begeleiding. De bedoeling is dan
dat een ieder die daar zin in heeft,
kan meedoen. De organisatie
hoopt op veel bezoek. Alle vrou-
wen uit Vorden ( zij mogen gerust
hun kinderen meenemen) zijn
van harte welkom op deze woens-
dagmiddag 8 maart in het Dorps-
centrum.

NBvP - Vrouwen
van Nu
De maandelijkse avond is op
woensdag 23 februari bij de Her-
berg. Baukje Bakproducten B.V. uit
Rijssen verzorgt deze avond onder
het motto: "Heb je eer van je werk,
dan bakje met Baukje".
Er zijn demonstraties van basis-
technieken voor beginnende bak-
sters en tips voor gevorderde bak-
sters. Bekijken van handige bak-
hulpjes, die tevens gekocht kun-
nen worden.

Op dinsdagavond 22 februari komt
de schrijfster Joke Verweerd naar
Vorden. Zij schreef onder andere
het boek Wintertuin. Onlangs was
zij te zien en te horen in het pro-
gramma "Miniatuur" van de.NCRV.

Haar lezing heeft zij als titel mee-
gegeven "Hoe kan een hobby uit-
groeien tpt een beroep". Zij komt
op de verenigingsavond van Passa-
ge. Iedereen is van harte welkom.

Jong Gelre
De afdeling Vorden/ Warnsveld
van Jong Gelre zal zondag 20 fe-
bruari met meerdere teams deel-
nemen aan de Provinciale Binnen-
sportdag van Jong Gelre, welke dit
jaar gehouden wordt in de Hanze-
hal te Zutphen. De afdeling doet
mee in de categorie "volleybal
mix".

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 februari 10.00 uur ds. J. ter Avest uit Dieren, H. Avondmaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 februari 10.00 uur ds. A. Hagoort, Maaltijd van de Heer
dienst m.m.v. jongeren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker uit Zutphen en
19.00 uur ds. P.W. Dekker uit Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 19 februari 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 20 februari 14.00 uur eucharistieviering, afscheidsdienst
met alle koren.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 februari 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 20 februari 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
20-21 februari G. Simons, Borculo, tel. (0545) 271383.

Huisarts
19-20 februari dr. Haas, Christinalaan 18, tel. (0575) 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.



Weekenddiensten
Tandarts 79-20 februari J. de Kruif. Vorden, tel. 0575-553372.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag/zondag 1130-12.00 uur.

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

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 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 Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

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

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonuminer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00-17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsoncnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo. tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375 (Wim);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
haald.

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op vrijdag 25 fe-
bruari haar traditionele ver-
werpingsavond. Met o.a. rad
van avontuur, spijkerslaan,
schijfschieten enz. Natuurlijk
zijn er weer leuke prijzen te
winnen! Plaats: 't Wapen van 't
Medler, aanvang 20.00 uur

• Comfortabel vakantiehuis
Schiermonnikoog. 300 m. van
zee. Voor (mid-)week(end).
Tel.: 050-4092123. Geen huis-
dieren.

• Werp een blik op scooters,
auto's en fietsjes uit Madagas-
car. Bij Wereldwinkel Vorden

• carnavalskleding te huur
D.S.-design, Molenkolkweg 33
Steenderen. tel.: 0575-452001

• Zaterdag 19 februari Kra-
nenburgs Carnaval. Lotenver-
koop kindercarnaval per
stuk f 5,-. Diverse mooie prij-
zen

• Dierenpension/Honden-
school 'De Batsheuvel' te
Ruurlo start cursus Gedrag &
Gehoorzaamheid voor begin-
ners en gevorderden. Tel.
0573-461386

• Residentiekoffie voor in
uw tweede kamer! Deze
maand van 4,65 voor 3,98 ook
cafeïnevrij 0,65 goedkoper. Bij
Wereldwinkel Vorden (naast
het Dorpscentrum)

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

• Zaterdag 19 februari Kra-
nenburgs Carnaval. Lotenver-
koop kindercarnaval per
stuk f 5,-. Diverse mooie prij-
zen

• Te koop: buxusplanten
plm. 20 cm hoog, 1 gulden per
stuk. Tel. 0573-452641

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op vrijdag 25 fe-
bruari haar traditionele ver-
werpingsavond. Met o.a. rad
van avontuur, spijkerslaan,
schijfschieten enz. Natuurlijk
zijn er weer leuke prijzen te
winnen! Plaats: 't Wapen van 't
Medler, aanvang 20.00 uur

• Tekenen en schilderen,
ook aquarel, vanaf 2 maart in
Reurles Huus. Jaap Spegt
helpt u 8 donderdagavonden
tussen 19.30 en 22.00 uur.
Kosten incl. materiaal: f 217,50.
Leden van KunstKring betalen
f 20,- minder. Informatie en op-
gaven: 0573-452075.

• Te huur: carnavalkos-
tuums voor kinderen en vol-
wassenen, vanaf 23 februari
'elke dag van 16.00 tot 17.00
uur huren en meenemen.
Nachtegaalstraat 10, Ruurlo
0573-451385

• Plezier met judo. Elke
maandagmiddag 15.50-16.40
uur tot ± 7 jaar; 16.40-17.35
uur tot ± 10 jaar; 17.35-18.30
uur 11 jaar en ouder. Eerste
drie lessen gratis; 3 x judopak
in bruikleen. Sport- en ge-
zondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67a, tel. (0575)
554091; (0543) 517467

• Gevraagd: schoonmaak-
ster kantoor ca. 2 uur/week.
Zelhem 0314-625109 tijdens
kantooruren

• Zaterdag 19 februari Kra-
nenburgs Carnaval. Lotenver-
koop kindercarnaval per stuk
f 5,-. Diverse mooie prijzen

• Te koop: caravan Adria 4-
pers., incl. voortent en grond-
zeil. Vraagprijs f 3.500,-. Tel.
0575-462683 of 06-22342366

• Voordelige keukendoeken, -
schorten en ovenwanten.
Daaraan brand je je vingers
niet! Wereldwinkel Vorden

• Te huur: partytent type Ho-
liday blauw-wit gestreept, voor
60 personen. Tel. 0573-
452641, fax 0573-454541

• Zondag 20 februari a.s. gro-
te bingo. Aanvang 19.30 uur.
Café d'Olde Kriet, Dorpsstraat
25, Wichmond, tel. 0575-
441600

• Te koop gevraagd: schrik-
draadapparaat. Tel. (0575)
556252.

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbali-
fe-distributeur. Bianca te Veld-
huis, tel. (0575) 464882.

• Weer volop nieuwe artike-
len bij Wereldwinkel Vorden

ledere dag vlaaienfeest
maak keuze uit onze vlaaien volgens Limburgs recept

ruim 30 soorten - calorie-arm en goed voor 12 royale punten

Heerlijke
verse

vlaaien

oo

'n vurrukkellukke vlaai
12 punten voor

Vlaaien van de week:

Aardbeien/mon chou-
vlaai
8 punten voor

noten/bavaroise-vlaai
f5.95

Americain donuts
proef en probeer!
deze week per stuk
voor maar

Hot news! Brabantse
woeste broodjes
goed gevuld
per stuk voor

O.'95

O.'95

Vers
van uw
verwen-
bakker

Zaterdags-voordeel!

ALLE BROODJES
dus alle soorten harde, bruine,
volkoren, witte en krentenbollen

halen JT betalen

Tip van de week:

Akkerbrood
van al 't goede der aarde wordt dit lek-
kere gezonde brood gebakken QQ
deze week voor 2f

Iedere donderdag: 5 broden voor maar 12.895

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder

vele specialiteiten,
ledere dag . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

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

TT TtWStWk l i 'qrhjk /.n hl rn rom

JL^J loilabel Dal is Desso Swing,

Een nieuw boyclé tapi|l, samengesteld

t de unieke Desso Élanet garens Hun

zondere veerkracht en flexibiliteit

maken Desso Swing de perfect? basis

vour ren dynamische wnoir.tijl

In hrldi'ie. lns'.i' kleuren' uemt

Desso Swing een jeugdige sfeet in huis.

Blijvend, want het tapijt biedt ook

k r a c h t » ) wmsland legen vuil en vlek

ken dankzij de beschermende werking

van Desso Relro Super. Dat betekent in

de praktijk, minder onderhoud.

Desso Swing is een staalde van

nieuwe lapijitechnologie. Modern, ge-

avancperd merktapijt met de hoogste

classificatie voor 'werken' en 'wonen'

[n uiterst betaalbaar

want Desso Swing

heelt ook ren p r i j s

die swingt.

<wo Swing
Tapijt metpleziei

DC*MO Swing vindt u bij:

interieuradviseur
n o <ü>

de woonwinkel van Warnsveld'

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



Het nieuws van jouw geboorte,
gaat nu de hele wereld rond,
en iedereen mag het weten,
een zoon kerngezond.

Geboren op 8 februari 2000
onze zoon en mijn broertje

Pascal

Marjolein, Wilbert en
Sjoerd Enzerink

Het Stapelbroek 1
7255 LZ Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 72 29

Wij zijn getroffen door de vele
hartverwarmende reacties na
het overlijden van

WIM AARTSEN

en zijn u zeer dankbaar voor
de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.

Bertha Hiddink-
Hietveld
Kinderen Aartsen en
Hiddink

Vorden, februari 2000

Voor uw blijken van medeleven
na het overlijden van onze lie-
ve moeder, oma en overgroot-
moeder

ANNIE
BURGER-SCHEPERS

zeggen wij u hartelijk dank.

Voor ons was het een grote
steun dat zij door zovelen ge-
kend, geliefd en gewaardeerd
werd.

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, februari 2000

Bus
bestellen?

Harren
bellen!

Wie
mee

1

en Int

Opstappen vanaf:
Ruurlo, Vorden, Zutphen,

Voorst : ;
f 45,- p.p. incl, entree

j alleen bij voldoende deelname.

Inlichtingen en opgave:

HAVIReizen J.L. luHTCI

Klarenbeekseweg 14 - Voorst
Tel(0575) 50 13 34

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
w huwelijksnlechügheid
«• recepties en (bruilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
•• besloten diners
«• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdeyoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Eppink^^Ruiterkamp
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen

Wij verzorgen uitvaarten
in de gemeenten

Steenderen, Vorden, Hengelo
en p m liggende p laatsen

met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon (0575) 45 18 62

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink - A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

^
Almenseweg 35 • Vorden

ij zijn gesloten
vanaf maandag 21 februari t/m

maandag 6 maart

Wij

e e r zn
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het lebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bol hij een sterfgeval grat is : 0800 - 023 05 50 (dag on nach t )

Monuta tf
Uitvaartverzorging en -verzekering

Topkwaliteit

Alpenschnitzel
Bratwurst
in Blatterteig,
per stuk

Cabanossi,
gedroogde worstjes,
WO gr.

Casselerrib,
WO gr.

Apfelstrudelpaté,
WO gr.

235
100 gr

Alpen
SchinkenspecK,
WO gr.

Kartoffelsalade
met spek,
500 gr.

Geschnetzeltes
varkensreepjes met ui
en kruiden, 600 gr.

KeurslagerV1O g
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND

donderdag
17 februari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

• Is het grafmonument vuil ?

• Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Eko voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Maracua-vlaai f 10,-
* * * * *

Roomboter-mozaïekkoekjes
100 gram f 2,25

* * * * *

Ham/kaas-croissants
per stuk f 1,75

* * * * *

Moccastam f 7,50

Voor de vroege vogels
tussen 7-9 uur

5 harde wittebollen
voor f 1,00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373
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\ GEMEENTE B ULLETIN VORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefex:(0575)557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder D.J. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 urn-

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

FSCHEID VAN D E HEER P. DE VRIES,
SECTORHOOFD SAMENLEVING

Op l maart 2000 neemt de heer P. de Vries na een dienstverband van
bijna 38 jaren bij de gemeente Vorden, afscheid.
Wij willen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en bieden hem een
receptie aan.

Op vrijdag 25 februari 2000 van 16.00 tot 18.00 uur bent u in hotel Bak-
ker van harte welkom.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

De secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

CnEREGENTON

In april/mei 2000 organiseert het Waterbedrijf Gelderland samen met de
gemeente Vorden een actie regenten. De actie die al in de meeste Ach-
terhoekse gemeenten is gehouden is bedoeld om drinkwater te besparen.
Niet voor alle klusjes rond het huis is immers schoon en helder drink-
water nodig. Regenwater is schoon genoeg, bijvoorbeeld voor het auto-
wassen, tuin sproeien en ramen wassen. Door regenwater te gebruiken
helpt u bewust mee aan een beter milieu.

Elke burger in Vorden krijgt de gelegenheid om een regenten te bestel-
len. Een ton van 200 liter kost ( 60,—, een onderzetblok ( 25,— en een re
gentonautomaat kost (14,—. Via een huis-aan-huismailing kunt u uw be-
stelling plaatsen. Een regenten met toebehoren staat ter bezichtiging in
het kasteel en in het koetshuis van het gemeentehuis te Vorden.

OUWEN BERGRUIMTE OP HET PERCEEL
BRINKERHOF 16 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid
1992" vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een bergruimte op het
perceel Brinkerhof 16.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter bij de parkeerplaats te
bouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
17 februari tot en met woensdag l maart 2000 ter inzage ter gemeente
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze
aan het college kenbaar maken.

Deldensebroek
weg 16

inhoud

A.J.M. Berentsen bouwen kas

datum
ontvangst

08-02-2000

Zomervreugdweg 8 GJ. Berenpas herbouwen garage 09-02-2000

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

ERGUNNINGEN

bouwen
plaats aanvrager inhoud vrijstelling

Nieuwstad 30a Drukkerij Weevers B.V. vergroten bedrijfs-
ruimte

Ambachtsweg 11 Visser en Smit Hanab bouwen kantoor- situering
unit en romney- gebouwen
loods

de Laegte 12 F.H. Meulenbroek

Slopen
Plaats aanvrager

vergroten woning bouw bijge
en bouwen bouw dich-
carport ter op de

openbare
weg

inhoud

Nieuwstad 30a Drukkerij Weevers B.V. gedeeltelijk slopen kantoor-
gevels en dak

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf
donderdag 17 februari tot en met 15 maart 2000, op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van
25 januari 2000 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
"Dorpsstraat 1 a Wichmond".

Dit plan maakt de ontwikkeling van een woningbouwlocatie voor het
perceel Dorpsstraat 1a te Wichmond mogelijk.

Tegen het ontwerp-plan zijn geen zienswijzen ingebracht zodat,
behoudens diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken,
niemand gerechtigd is bedenkingen bij gedeputeerde staten van
Gelderland in te dienen.

Vorden, 16 februari 2000

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

FEBRUARI

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

16 BZR Vorden in Dorpscentrum
16 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 HVG Wichmond "Vogels in de

Achterhoek etc." dia's
16 Welfare handwerkmiddag

Wehme
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
17 HVG Wildenborch dhr.

Teeuwen "IJssel en uiterwaar-
den"

19 Klein Axen, Martje Binnerts Ie
zing "NEI Therapie"

21 Bridgen in Dorpscentrum
21 Vrouwenclub Medler dhr. Zijls-

tra
22 Passage schrijfster mevr. Joke

Verweerd
22 KBO Soosmiddag
23 BZR Vorden in Dorpscentrum
23 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
23 NBv Plattelandsvrouwen van

Nu, Baukje Bakdemonstratie
in de Herberg

24 HVG dorp Vorden dhr. Peppel-
man Inbraakpreventie

24 PCOB in het Stampertie Filoso-
fie

28 Bridgen in Dorpscentrum

MAART

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

l HVG Linde mevr. Niewenhuis
"Geheugentraining"

l Welfare handwerkmiddag
Wehme (Kraamverkoop)

l BZR Vorden in Dorpscentrum
l ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
l HVG Wichmond ouderenmid-

dag

2 Bejaardenkring Dorpscentrum
3̂ 1-5 Kranenburgs Carnaval
6 Bridgen in Dorpscentrum
6 Vrouwenclub Medler Kraamge

beuren door de eeuwen heen
7 KBO Soosmiddag
8 BZR Vorden in dorpscentrum
8 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
10 ANBO Alg. Ledenvergadering

en dialezing "Vorden vroeger
en nu" in 't Stampertie

13 Bridgen in Dorpscentrum
15 BZR Vorden in Dorpscentrum
15 Welfare handwerk middag

Wehme
15 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 HVG Wildenborch dhr. Smei-

tink
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 Klein Axen, psychotherapeute

workshop Aura
18 HVG Dorp Vorden excursie

naar Planetarium Toldijk
18 Feestavond Kranenburgs

Belang met HoeTZo! in Pannen-
koekenrest. Kranenburg

20 Bridgen in Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler Cabaret

"Dames variant"
21 KBO Soosmiddag
22 BZR Vorden in Dorpscentrum
22 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 HVG Wichmond VW Vorden

mevr. Wullink
22 N.B.v. Plattelandsvrouwen van

Nu, Eendagsbestuur
23 HVG Dorp Vorden Paasviering
23 PCOB in het Stampertie

Paasmiddag
27 Bridgen in Dorpscentrum
28 Passage dhr. Rossel 'n reisver-

haal
29 Welfare Verkoopmiddag Weh-

me
29 BZR Vorden in Dorpscentrum
29 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
30 HVG dorp Vorden Ringvergade

ring de Herberg
30 HVG Linde Ringvergadering de

Herberg



Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé

arbeidsbemiddelaar voor de agrarische

sector, bouw, grond-, weg- en water-

bouw, metaalsector, groenvoorziening en

transportsector. In de omgeving Lochem,

Vorden, Hengelo, Doetinchem hebben wij de volgen-

de vacatures:

Medewerkers
groenvoorziening
Wij zoeken gemotiveerde medewerkers met "groene"

vingers voor de groenvoorziening. Het gaat om het maaien

van bermen en sloten, snoeien van bomen, en de aanleg en

onderhoud van tuinen. Het werk is zeer afwisselend. Enige

ervaring is gewenst.

Bouwmedewerkers
Voor de bouw en de grondverzet zoeken wij gemotiveerde

medewerkers met enig affiniteit in de bouw. De werkzaam-

heden bestaan uit metselen, timmeren, opperen, grondwerk

en alle verder voorkomende werkzaamheden.

Productiemedewerkers
Voor verschillende bedrijven zoeken wij medewerkers

voor productiewerk. Bijvoorbeeld voor het timmeren en

repareren van pallets, het maken van betonnen mallen,

laden en lossen van vrachtauto's, e.d. Parttime, fulltime of

alleen enkele nachtdiensten werken, alles is bespreekbaar.

De werktijden zijn in overleg te bepalen.

Agrahulp
Wij zijn op zoek naar een agrahulp.Als agrahulp ben je werk-

zaam op een agrarisch bedrijf, bij ziekte of afwezigheid van

de boerin. Je werkt zowel in het voor- als achterhuis. Je bent

dus inzetbaar in het huishouden, je hebt plezier in het wer-

ken met kinderen en je kunt jezelf goed redden op een

agrarisch bedrijf. Kortom een flexibele, afwisselende en

verantwoordelijke baan. Ben jij ouder dan 20 jaar, heb je een

MAS-opleiding veehouderij, rijbewijs B en spreekt het boven-

staande je aan? Neem dan contact op.

Interesse in bovenstaande vacatures? Of wil je meer infor-

matie? Neem dan contact op met Sandra Bosman,

0900-9896. Langskomen kan natuurlijk ook.

Ons adres: Kerkstraat la te Vorden.

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf

ismis
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

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

grote

per stuk 2."

Handappels kl. l
2."2 kilo

Kant en klaar
Groente Risotto

o.a, rijst-sperciebonen-doperwten-mais

500 gram

3.'99

SteiMiik

Aanbiedingen geldig ma. 14 feb t/m zat. 19 feb.

VRIJDAG
18 FEBRUARI
18.OO-2O.OO UUR
WIJNHOFSTRAAT 1
ZUTPHEN

•BOUWTECHNIEK
•ELEKTROTECHNIEK
•VERZORGING
•CONSUMPTIEF
•GRAFISCHE&MULTIMEDIATECHNIEK
•VOERTUIGENTECHNIEK
•METAAL
•HANDEL&VERKOOP
•ADMINISTRATIE

DHR. J. HIEMSTRA
TELEFOON 0575 • 590909

70 cl van 15,95

12,95voor
+ 10 Rocks

Rocca
Diverse smaken

Sambuca
Isolabella
70 cl van 29,95

25,95

Gorter
Jachtbitter
70 cl van 19,95

16,95

Smirnoff
Vodka

28,95

Mansion
House
Whisky
70 cl van 24,95

19,95voor
10 Rocks

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE
e L ISUPER DE BOER
Slijtenj-wijnhandel ALTIJD op zoi

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Aanbiedingen geldig t/m 26-2-2000

Sonnema
IN Berenburg

liter van 24,95

voor 21,95
+ 10 Rocks

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



Caravan- en camperrond-
reizen nu met spaarsysteem

24 mei 2000:

Veilig buitenspelen op de
Nationale Straatspeeldag

ACSI, organisator van caravan-
en camperrondreizen, komt
met een spaarsysteem voor zijn
rally's. Voor iedere gereden AC-
Sl-rally krijgt men een aantal
zogenaamde Landmarks. Deze
spaarpunten geven recht op
een korting bij een volgende
ACSI-rally.

Men kan ook een paar jaar sparen
en de Landmarks dan gebruiken.
Hoe meer Landmarks, hoe hoger
de korting. Voor het komende sei-
zoen is een aantal nieuwe rally's
opgenomen. Enkele bestaande ral-
ly's zijn vernieuwd. Naast de rally's
in het voor- en naseizoen zijn er
riu een tweetal winterarrange-
menten bijgekomen: Algarve voor
de zonaanbidders, Tirol voor de
wintersporters.

Individueel is het al genieten, maar
een bijzondere vorm van kamperen
is meedoen aan een zogeheten AC-
SI Caravan of Camper Rally. Men
reist individueel, maar profiteert
van de voordelen van een groeps-
reis. Uitgestippelde routes met on-
derweg attracties en natuurschoon
kunnen in eigen tempo worden ge-
reden, gezamenlijke excursies zijn
er voor de liefhebber. De caravan
plaatst men op een goede, vooraf
besproken camping waar men kan
genieten van gezelschap om erva-
ringen uit te wisselen.

NIEUWE RALLY'S
Voor het nieuwe rally-seizoen zijn

er diverse nieuwe rally's opgeno-
men. De 'Atlantique Rally' gaat
door een verrassend stukje Frank-
rijk langs de Atlantische kust tus-
sen Bretagrie en de Spaanse grens.
De 'La Dolce Vita Rally' gaat door
het prachtige en gevarieerde
noordwesten van Italië. De cultu-
rele rijkdom van dit deel van Ita-
lië, de Italiaanse keuken en het
mooie weer zorgen voor 'la dolce
vita'. Voor degenen die wat dichter
bij huis willen blijven of eens ken-
nis willen blijven of eens kennis
willen maken met een ACSI-rally,
is er de 'Rijn-Moezel Rally', een
korte rally door deze Duitse wijns-
treek.

Nieuw is het sneeuwarrangement
in Oostenrijk en het zonarrange-
ment in de Algarve (Portugal) ge
durende de wintermaanden. Hier-
mee geeft ACSI gehoor aan de be-
hoefte om ook tijdens de winter-
maanden op de typische ACSI-ma-
nier op vakantie te gaan. Verder is
een aantal reizen aangepast, zodat
er wederom een groot aanbod is
van nieuwe interessante rondrei-
zen.
Of het nu om een individuele
kampeerreis gaat, of een georgani-
seerde rally, ACSI zorgt voor het
juiste vakantiegevoel. He't magazi-
ne Caravan & Camper Rally's 2000
staat boordevol dagprogramma's,
interviews en reportages.
Meer inlichtingen: internetsite
www.acsi-rally.com of tel. 0488-
452055.

Beleggen voor
iedereen mogelijk
Wie zijn spaarcentjes niet belegt,
lijkt de kans op een riante oude
dag mis te lopen. Met een inleg
van vijftig gulden per maand kan
al worden deelgenomen aan be-
leggingsfondsen. Of is zelf aande-
len kopen en verkopen verstandi-
ger?

Wat is verstandig nu de belasting-
plannen voor deze eeuw zo dras-
tisch gewijzigd worden? In de wir-
war van reclame in de brievenbus,
op de televisie en via de telefoon
wordt steeds verwarrender of be-
leggen voor iedereen is weggelegd.
Veel vragen waar iedereen mee ge-
confronteerd wordt.

Goed geïnformeerd keuzes maken
kan na de cursus voor beginnende
beleggers van de Volksuniversiteit
Zutphen. De cursus staat onder lei-
ding van een beleggingsadviseur.
Informatie en opgave Volksuniver-
siteit Zutphen in de morgenuren,
telefoon 0575-515589 en www.
volksuniversiteit.nl/zutphen.

Lestijden bestaan uit vijf lessen op
de woensdagavond in het Nutsge
bouw aan de Breegraven l Warns-
veld.

Informatie: Volksuniversiteit Zut-
phen, postbus 4149, 7200 BC Zut-
phen, telefoon 0575-515589, fax
0575-546750, email: vu-zutpl@cs-
net.nl.

Op woensdag 24 mei 2000 is het
weer Nationale Straatspeeldag.
Buurtgroepen en scholen slui-
ten dan in het hele land meer
dan 2.000 straten af voor het
verkeer, zodat kinderen voor
één keer veilig buiten kunnen
spelen.

Behalve een groot feest is de Natio-
nale Straatspeeldag ook een actie
dag voor veilig, kindvriendelijk
verkeer. De dag is een initiatief van
Stichting Kinderen Voorrang.
Kinderen zijn graag buiten. Ze vin-
den het fijn om op de stoep te
speeln, samen met vriendjes de
buurt te verkennen of zelf naar
school te lopen of te fietsen. Dat is
niet aleen leuk, maar ook belang-
rijk voor hun ontwikkeling. Maar
helaas komt de bewegingsvrijheid
van kinderen steeds meer in het
gedrang. Het verkeer wordt druk-
ker, veel auto's rijden te hard, veel
straten staan volgeparkeerd. Op de
Nationale Straatspeeldag van Kin-
deren Voorrang komen ouders en
kinderen in actie om daar veran-
dering in te brengen.

2.000 SPEELSTRATEN
Op de Nationale Straatspeeldag
gaan in het hele land meer dan
2.000 straten dicht voor het ver-
keer. Zo kunnen kinderen één och-
tend of middag midden op straat
spelen, zonder dat ze bang hoeven
zijn voor hard rijdende auto's. Veel
scholen en buurtgreoepen die aan
de Straatspeeldag meedoen, vra-
gen op 24 mei aandacht voor de
verkeers- en speelproblemen in
hun buurt. De Straatspeeldag is
een prima gelegenheid om de ge
meente op een speelse manier aan
te moedigen om onveilige ver-
keerssituaties aan te pakken.

VEILIGER
In veel buurten komt naar aanlei-
ding van de Straatspeeldag overleg
op gang tussen bewoners en ge
meente. Vaak leidt dat tot maatre
gelen die de buurt voor kinderen
veiliger en plezieriger maken, zo-
als verkeersdrempels, goede over-
steekplaatsen en betere speelvoor-
zieningen. Het uiteindelijke doel
van de Nationale Straatspeeldag is

dat alle straten binnen de be
bouwde kom veilig worden voor
kinderen - zodat zij elke dag bui-
ten kunnen spelen en zelfstandig
naar school kunnen gaan.

DOET U MEE?
Iedereen die zich zorgen maakt
over de verkeersonveiligheid in de
buurt en daar op een leuke manier
iets aan wil doen, kan aan de Na-
tionale Straatspeeldag deelnemen.
Als men een Straatspeeldag in de
eigen buurt wil organiseren, kan
men dat het beste samen met an-
deren doen, bijvoorbeeld met de
buren, de school of de wijkvereni-
ging. Als men zich als deelnemer
aanmeldt bij Kinderen Voorrang,
ontvangt men een uitgebreid ac-
tiepakket met een duidelijke
handleiding. Ook voor actietips en
spelideeën kan men bij Kinderen
Voorrang terecht. Speciaal voor
groepen die voor het eerst aan de
Straatspeeldag deelnemen, organi-
seert Kinderen Voorrang in maart
een aantal informatiebijeenkom-
sten.
Men kan zich telefonisch als deel-
nemer aanmelden bij het secreta-
riaat van Kinderen Voorrang (020)
682 63 22. Hier kan men ook te
recht als men eerst meer wil we
ten over de Nationale Straatspeel-
dag. Informatie is ook te vinden op
internet: www.straatspeeldag.nl.

Hans Temmink fotografie heropend

Na een interne verbouwing is
zaterdag de winkel Hans Tem-
mink fotografie aan de Spal-
straat 2a in Hengelo feestelijk
heropend. Tijdens het open
huis lieten de vele genodigden
zich lovend uit over de nieuwe
winkel. De verbouwing heeft
enkele weken in beslag geno-
men.

Het interieur toont nu veel strak-
ker. Enkele muren zijn wegge-
haald. De hoofdkleuren zijn wit en
grijs. De oppervlakte van de win-
kel is hetzelfde gebleven maar
oogt veel ruimer. "Het is allemaal
veel strakker en moderner gewor-
den", vertelt de Hengelose foto-
graaf. Door de nieuwe inrichting
is alles overzichtelijker geworden.
De sfeerverlichting accentueert de
mooie foto's die de wanden sieren.
Veel aandacht is besteed aan het
interieur. In een speciale presenta-
tieruimte kan de klant de vele mo-
gelijkheden zien die Hans Tem-
mink fotografie te bieden heeft.
De buitenkant van het pand is bij-
na hetzelfde gebleven. De grootste
verandering is de pui met een gla-
zen toegangsdeur. Ook het logo is

aangepast aan deze tijd. Het is al
weer zo'n 25 jaar geleden dat de
Hengelose ondernemer begonnen
is met zijn fotozaak in Hengelo.
Zijn vakmanschap in de fotografie
werd regelmatig beloond met een
prijs. Zowel nationaal als interna-
tionaal viel Hans Temmink met
zijn werk in de prijzen.
Veel certificaten en oorkondes zijn
bescheiden in een hoekje opge
hangen. Hans Temmink richt zich
hoofdzakelijk op reclamefotogra-
fie, bruidsreportages en bedrij fs-
en portretfotografie. Hij heeft een
eigen fotostudio. Het inlijsten van
foto's en passepartouts doet Hans
Temmink nu zelf. Ook met de di-
gitalefotografïe houdt hij zich be
zig.
De verkoop van camera's en acces-
soires heeft Hans Temmink afge
stoten. "Hiervoor kan men terecht
in Vorden bij fotozaak Wilhelmien
aan de Dorpsstraat in Vorden. Voor
mij is dit een bewuste keus", zegt
Hans Temmink. "Zelf fotograferen
vind ik het leukst en dan is de keus
gauw gemaakt", verduidelijkt hij.

ZILVEREN TROFEE
Tijdens het jaarlijks tweedaags

congres van Colour Art Photo Ne
derland, gehouden in Winters-
wijk, bleek fotograaf Hans Tem-
mink van de gelijknamige fotostu-
dio in Hengelo zeer succesvol in de
landelijke, door Colour Art Photo
georganiseerde fotowedstrijd. Het
onderwerp was huwelij ksfotogra-
fie. Aan de wedstrijd werd deelge
nomen door ruim 50 toonaange
vende beroepsfotografen uit heel
Nederland.

De vakkundige jury was van oor-
deel, dat de foto's, gemaakt door
Hans Temmink, een 'zilveren' tro-
fee verdiende. Voorwaar een ge
weldige prestatie!

Colour Art Photo Nederland, on-
derdeel van CAP.-International, is
een vereniging van vakfotografen,
gespecialiseerd in portret- en hu-
welij ksfotografie, met kwaliteit
hoog in het vaandel. Door het hou-
den van 'workshops', onder lei-
ding van bekende topfotografen
en het uitschrijven van fotowed-
strijden, wordt er voortdurend ge
werkt aan een steeds hogere kwa-
liteit in deze zo mooie en creatie
ve tak van de fotografie.



Volleybal

EENVOUDIGE ZEGE DASH
HEREN
Afgelopen zaterdag kregen de
mannen van Dash het team van
Bovo uit Aalten op bezoek. Beide
teams hadden de laatste 4 compe-
titiewedstrijden winnend afgeslo-
ten. Dit feit leek een spannende en
mooie wedstrijd te voorspellen.
Dat voorspellingen niet altijd uit-
komen werd in deze wedstrijd zeer
duidelijk. De gasten die gemiddeld
een kop groter waren dan de man-
nen van Dash begonnen de eerste
set fel. Dash wist dat het deze jon-
ge tegenstander verdedigend on-
der druk moest zetten om een
kans te maken op een overwin-
ning. De opdrachten die coach Jo-
han Boerman had meegegeven
werden goed uitgevoerd.
Tot een 2-2 stand kon Bovo met
Dash meekomen maar daarna was
het degelijke en goed verzorgde
spel van Dash de gasten te mach-
tig. De Vordenaren liepen snel en
simpel uit naar een 8-2 voorsprong
door goed verdedigend werk en
zeer doordachte aanvalscombina-
ties.
Doordat de Bovo-spelers op elkaar
en op de scheidsrechter begonnen
te mopperen haalde ze zichzelf
nog meer uit het spel. Hierdoor
kon Dash de eerste set zeer mak-
kelijk met 15-3 binnenhalen.
Ook in de tweede set bleven de gas-
ten meer met zichzelf en de
scheidsrechter bezig dan met het
volleyballen. Dash bleef geconcen-
treerd haar eigen spel spelen en
nam wederom al snel een grote
voorsprong. Verdedigend zat alles
goed in elkaar en veel aanvallen
van de boomlange gasten werden
knap verdedigd. Met name de mid-
denaanval van Sander Spaarwater
zorgde voor veel punten in deze fa-
se van de wedstrijd. Dash nam via
een 15-8 setwinst een 2-0 voor-
sprong.
De derde set werd een kopie van
de twee voorgaande sets. Een op-
permachtig Dash kon veel en mak-
kelijk scoren tegen de zwakke ver-
dediging van Bovo. Via een 15-6
setwinst was de 3-0 overwinning
een feit. Dash, dat nu reeds 5 over-
winningen op rij heeft behaald,
nadert de top van de ranglijst en
staat nog maar 6 punten achter de
tweede plaats (waar dat er 14 zijn
geweest).
Aanstaande zaterdag gaat Dash
naar Doetinchem om daar tegen
rode lantaarndrager Orion te spe
len. Een goede kans om de zege
reeks voort te zetten, alhoewel
Da^sh er ondertussen wel achter is
dat je in deze eerste klasse geen
enkele ploeg mag onderschatten.

UITSLAGEN 12-02-00
D4K Access/BVC 5 - Dash 5 1-3;
XC1C Nefit/Orion JC2 - Dash XC1
niet gespeeld; H1D Smash '68 l -
Dash 2 3-0; MA2D Rohda MA1 -
Dash MA1 3-0; D3J Dash 4 - Marvo
'76 2 1-3; MB1D Dash MBl - Boe
merang MBl 3-1; Dl C Dash 2 - VCV
l 3-1; D2E Dash 3 - BOVO 11-3; H1C
Dash l - Bovo 3 3-0; H3J Dash 3 -
Marvo '76 2 3-1; 3DD Dash l - Har-
ambee l 1-3.
Setstanden 5-15,11-15,15-7, 6-15.

PROGRAMMA 19-02-00
3DD Twente Select l - Dash 1; HlC
Nefit/Orion 4 - Dash l; D3J Vios Eef-
de 2 - Dash 4; D1C Vios Eefde l -
Dash 2; H3J Vios Eefde 2 - Dash 3;
NB1D SV Harfsen MBl - Dash MBl;
D2E RW Tornax l - Dash 3; MA2D
Dash MA1 - Revoc MA1; D4J Dash 6
- Rivo Rietmolen 5; H1D Dash 2 -
Reflex 2; H4J Dash 4 - SC Gorssel 2.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Het Ie team van zaalvoetbalver-
eniging Velocitas speelde vrijdag-
avond een bekerwedstrijd in sport-
hal 't Jebbink. Er werd gespeeld te
gen G.S.V. '38 uit Giesbeek, waar

ook in de competitie tegen ge
speeld is. Overigens met wisselend
resultaat. Er werd een keer gewon-
nen, en 3 weken terug werd er met
6-4 verloren.
Het team uit Vorden begon zeer
goed aan de Ie helft. Het dwong
de keeper van G.S.V. tot een paar
reddingen, op schoten die een be
ter lot verdiend hadden. Geheel te
gen de verhouding in kwamen de
bezoekers op voorsprong, Erik Ol-
denhave miste de bal compleet en
het was voor de aanvaller van
G.S.V. een koud kunstje om keeper
Wenneker te passeren. Het werd
nog erger toen een mooie aanval
van de Giesbekers ook in -een 2e
treffer resulteerde. Toch kwam Ve-
locitas voor rust nog terug in de
wedstrijd. Jeroen Tijssen speelde
Rob Enzerink hard in de voeten
aan, en die verraste in één bewe
ging de keeper. Tot de rust bleef
het 1-2.
Ook in de 2e helft bleef Velocitas
de aanval zoeken, maar op één of
andere manier was de echte
scherpte er net niet. Die was er wel
bij G.S.V. Toen Tijssen en Eykel-
kamp elkaar in de weg liepen was
er een speler van G.S.V. als de kip-
pen bij om er 1-3 van te maken.
Velocitas gaf de moed niet op, en
bleef er in geloven. Het had nog
steeds het betere van het spel en
door een doelpunt van weer Rob
Enzerink kwam het tot 2-3. Ronald
de Beus legde de bal overigens
panklaar, zodat het een koud
kunstje was voor Enzerink om te
scoren. Velocitas nam og meer risi-
co's om een ronde verder te ko-
men, want de kwart finale was
dichtbij.
Doordat het veel risico's nam gaf
de thuisploeg ook kansen weg. Het
doelpunt wat moest vallen viel
dan ook aan de verkeerde kant. De
Giesbekers verzilverden hun kan-
sen wel en 2-4 was dan ook de
eindstand.
Velocitas was zeker niet de minde
re maar de bezoekers rondde de
kansen beter af dan de spelers uit
Vorden. Het team van leider Hans
ten Elshof dat overigens in de com-
petitie goede zaken. Door verlies-
partijen van verschillende concur-
renten is een kampioenschap in
de Ie klasse B nog steeds mogelijk.

Bridgen

BRIDGECLUB "B.Z.R." VORDEN
UITSLAGEN VAN WOENSDAG 9
FEBRUARI 2000
Groep A: 1. v. Burk / Hendriks
68.7%; 2. mv./hr. Scholten 60.4%; 3.
v. Asselt / Vruggink 59.4%.
Groep B: 1. Kamp / Vredenberg
65.6%; 2. Bouman / v. Manen
63.0%; 3. Lamers / Kip 58.8%.

BRIDGE CLUB VORDEN
UITSLAGEN MAANDAG 7 FEBRU-
ARI
Groep A: l hr.Bergman/ mv. Walter
Kilian 63,5%; 2 en 3 dames v. Burk/
Hendriks en echtpaar Wullink
61,5%.
Groep B: l mv.Steenbeek/ hr.Gr.
Bramel 64,6%; 2 echtpaar Hoftijzer
60,4%; 3 dames Gr. Bramel/ Tigche
laar 58,9%.

Wa terpoio

DAMES VOILA l TEGEN
VOILA2
Zondag speelden de dames een on-
deronsje in de competitie. Wegens
werk en zwangerschap speelden
de dames uit het eerste maar met
vijf dames, maar de dames uit het
tweede team waren zo sportief,
dat ze spontaan aanboden om met
zes tegen vijf te spelen.
In het eerste part werd er flink ge-
scoord. De eindstand van dit part
was 1-3 in het voordeel van dames
1. Door goed samen te werken en
veel zwemmen werden dames 2
uitgespeeld. Doelpunten kwamen
van Karin Rouwenhorst (2 keer) en
Dinanka Hietbrink (een keer). Bij
dames 2 werd het doelpunt ge

maakt door Monique Denekamp.
In het tweede part werd er maar
eenmaal gescoord. Na een overtre-
ding op Lidy Beltman kregen da-
mes 2 een vrije bal. Deze werd af-
gespeeld naar Monique Dene-
kamp en zij wist via een drukbal te
scoren: 2-3.
In de derde periode werd er ook
maar een keer gescoord. Sandra
Jurriens passte vanaf de achterlijn
een loepzuivere bal voor de neus
van Karin Rouwenhorst en met
een hoge lob werd de stand 4-2.
In de laatste periode werd er we
derom veel gescoord. De eindstand
kwam uit op 3-8 in he't voordeel
van dames 1. Het eerste doelpunt
werd gemaakt na een goede red-
ding van keepster Sabine Wilgen-
hof. Er werd een hoge lob gescho-
ten door Judith Groot Koerkamp
van Dames 2. Sabine kon er nog
net met de vingertoppen bij. De
bal komt terecht bij Dinanka Hiet-
brink, die helemaal vrij door kan
zwemmen richting goal van da-
mes 2. Zij speelt af naar Karin Rou-
wenhorst en met een strak schot
schiet zij onder de arm van keep-
ster Everdien Praamsa door: 2-5.
De 2-6 kwam voor rekening van
Grietje Welleweerd. Uit een twee
meter weet zij een bal zo in het net
te tikken. Ina Averdijk van Dames
2 weet een krap minuutje later
een balletje in het net te wippen
bij Sabine Wilgenhof: 3-6. In de
laatste minuut blijkt dat dames l
conditioneel toch wat beter in
hun vel zitten dan dames 2. Tot
tweemaal toe weten dames l een
uitbraak te bewerkstelligen, waar-
uit beide keren wordt gescoord
door Karin Rouwenhorst.

Voor ontwerp, aanleg en

onderhoud van

uw tuin

EVERS

vhg
vereniging

van hoveniers en
grocnvoor/ieners

Bobbinkstraat 4, Baak

Tel. 0575 - 441048

Fax 0575 - 442041

DANK VOOR UW
HULP IN 1999

Mensen in Nood zet zich in voor
noodhulp en kwetsbare groepen,
waaronder met name kinderen.

Mogen wij ook in 2000 op u rekenen?

STEUN
ONZE

STERREN
GIRO 667

s Mensen In Nood

Wieder einen lustigen Abend

Liefhebbers van blaas- en volks-
muziek kunnen binnenkort
weer een geweldige avond op
dit gebied meemaken in "de
Brink" te Zelhem.

De zesde avond onder de noemer
van "Einen lustigen Abend" zal op
zaterdagavond 8 april a.s. plaats-
vinden in de grote zaal van het Zel-
hems culturele centrum, die voor
die gelegenheid geheel in stijl zal
worden aangekleed.
Op het programma staan optre
dens van de "Drie Donken Blaas-

kapel" uit Den Dungen en van de
Happy Power Band "Grenzland Ex-
press".
De Grenzland Express .komt voor
de tweede keer naar Zelhem. Vorig
jaar had deze groep zeer veel succes
met haar vlotte muziek, waarbij
het aanwezige publiek moeite had
om op de stoel te blijven zitten.
Tijdens het oktober bierfeest 1999
in Heelweg waren ze de absolute
topper en heeft de groep er veel
nieuwe Achterhoekse fans bij ge
kregen. De groep speelt muziek in
de stijl van de Klostertaler, Schüt-

zenjager enz. De Drie Donken
Blaaskapel bestaat uit 15 muzi-
kanten en 2 zangeressen die de
blaasmuziek in het algemeen
maar de Moravische en Böhmi-
sche in het bijzonder een warm
hart toedragen.
Beide muziekgroepen staan garant
voor professionaliteit en hebben
diverse concerten in binnen- en
buitenland gegeven. Hun muziek
is verder op diverse CD's vastge
legd.
Alle bezoekers krijgen een wel-
komstdrankje. Info (0314) 622140.



Liefde is... een compromis

"Anti-Tabac" als één van de geliefden
óók van een sigaretje houdt

Wie wordt voorlees-
kampioen van Zutphen?

Opnieuw hebben honderddui-
zenden mensen zich voorgeno-
men om te stoppen met roken.
En opnieuw zal het dit jaar voor
velen slechts bij dit voornemen
blijven.

Er zijn nu eenmaal tal van onver-
beterlijken die niet zonder hun ro-
kertje denken te kunnen. En die
voor het uitoefenen van hun 'hob-
by' gedoemd zijn tot een leven bui-
ten in de regen, onder het afdak,
in de gang, stiekem onder de af-
zuigkap of op zolder onder het
dakluik.

Voor alle geliefden, vrienden en
collega's van deze rokers wordt
hun lot aanzienlijk draaglijker nu
Brise de elektrische geurversprei-
der "Anti-Tabac" op de markt
brengt. Met een simpele plug-in
wordt de ruimte gevuld met de na-
tuurlijke geur van hout en perzik
en verdwijnt de muffe lucht van si-
garen- of sigarettenrook. Zo begint
het leven - voor rokers en niet-ro-
kers - er weer wat luchtiger uit te
zien.

EEN CADEAUTJE TEGEN
TABAKSGEUR, VOOR ROKERS
Roken wordt met de dag minder
populair. Het mag op steeds min-
der plaatsen. De kans is groot dat
ook in huis de spanning toeneemt
als de een wel en de ander niet
rookt. "Anti-Tabac" biedt nu uit-

komst en maakt de atmosfeer in
huis onmerkbaar prettiger. "Anti-
Tabac" verwarmt in een elektri-
sche houder een zorgvuldige men-
geling van geparfumeerde oliën
en zorgt voor een gelijkmatige ver-
spreiding van een subtiele geur
door het vertrek. De plug in het
stopcontact kan permanent in
werking zijn, maar kan ook alleen
's nachts werken zodat de volgen-
de ochtend alle nare rooklucht
verdwenen is.

Valentijn is de dag bij uitstek om
iets aardigs te doen voor diegene
die men liefheeft. Voor de rokers
onder ons ligt hun cadeautje als
het ware al klaar. "Anti-Tabac" van
Brise. Reuze attent voor geliefden.
Maar ook een aardig gebaar naar
collega's en vrienden bij wie men
als roker voor overlast zorgt.

OOK VOOR NIET-ROKERS
De "Anti-Tabac" geurverspreiders
vormen een uitbreiding op de be-
staande serie elektrische aroma-
verspreiders van Brise, zoals 'Mag-
nolia and Vanilla' en 'Orange and
Jasmin'.
De elektrische houders en losse
navullingen zijn te verkrijgen in
de supermarkt en huishoudspeci-
aalzaak.
De consument kan voor meer in-
formatie van maandag- tot en met
vrijdagmorgen gratis bellen met
0297-292501.

Poppen- en Berenbeurs
Al jaren wordt in het Theater &
Congrescentrum Hanzehof te
Zutphen de Poppen- en Beren-
beurs gehouden. Het is altijd
een gezellig samenkomen van
liefhebbers en belangstellenden
waar niet alleen veel inspiratie
is op te doen, maar waar ook de
mogelijkheid is om kennis te
maken met de nieuwste tech-
nieken.

Van de deelnemende poppen- en
berenmaaksters zijn er al velen
zeer bekend bij het publiek. Zij ko-
men weer met verrassende nieuwe
creaties, die speciaal voor deze
beurs gemaakt zijn. De fantasie van
de deelnemers is onuitputtelijk,
van snoezige babypoppen tot de
meest bizarre wezens, die men
haast geen poppen meer kan noe
men.
Zo is Doortje Graven uit Brummen
aanwezig met haar handgemaakte
kabouters en mosmannetjes, en J.
van Olst uit Vorden met moderne
poppen.
Diverse poppen- en berenmaak-
sters geven demonstraties, bij som-
migen kunt u zich ook in laten

schrijven voor een cursus. Wat is
mooier dan de eerste zelfgemaak-
te pop of beer, meestal is men ver-
rukt door de eigen creatie. Vooral
beren maken, wat een grote hobby
is geworden, is niet moeilijk. Een
leuk lapje mohair en een goed pa-
troon, en in één dag maakt u een
perfecte beer.
Meestal is dat het begin van een
lange reeks beren, als geschenk,
als decoratie in de kamer, voor
exposities of voor de commercie.
Zo is het ook begonnen met Anne
Udink uit Voorst. Alleen zij heeft
zich toegelegd op het maken van
gepatineerde benen. Haar nieuwe
collectie neemt zij mee naar
Zutphen. Ook stands met antieke
poppen en soms een verdwaalde
oude beer zijn op de beurs te be
wonderen.

Dit poppen- en berenspektakel
wordt georganiseerd door Niesje
Wolters van Bemmel, op zaterdag
26 februari, 'Theater & Congres-
centrum Hanzehof, Coehoomsin-
gel l te Zutphen. Inlichtingen:
0578 - 620502, fax: 0578 • 621477,
internet: www.niesjewolters.nl.

Op zaterdagmiddag 19 februari
a.s. organiseert de Openbare
Bibliotheek Zutphen de kwart-
finale van de Nationale Voor-
leeswedstrijd. De voorleeskam-
pioenen van 13 basisscholen uit
Zutphen en omstreken treden
dan voor het voetlicht. Ze lezen
een fragment voor uit een kin-
derbroek.

De kinderen zijn afkomstig uit de
groepen 7 en 8. Bij de voorronden
die plaatsvonden op de scholen,
kwamen zij als de beste voorlezer
van hun school uit de bus. Dit jaar
hebben een record aantal kin-
deren in Nederland deelgenomen
aan de schoolronde in het kader
van de Nationale Voorleeswed-
strijd 2000: ruim 67.500. In 1999
deden 60.000 kinderen mee.

De winnaar van de Zutphense
kwartfinale van de voorleeswedstrijd
gaat als Voorleeskampioen van
Zutphen door naar de vervolgronde.
Als alles goed blijft gaan, wordt
hij/zij zelfs Voorleeskampioen van
Gelderland! De voorleeskampioenen
van alle provincies treffen elkaar

tenslotte op woensdag 24 mei in
Muziekcentrum Vredenburg in
Utrecht voor de landelijke finale.

De Zutphense kwartfinale vindt
plaats in de Openbare Bibliotheek,
Broederenkerkplein 2 te Zutphen.
In de jury zullen boekfiguren
plaatsnemen. Entertainment en
presentatie worden verzorgd door
Riemer van der Meulen en Ronald
Wisselo.

De Nationale Voorleesdag is een
initiatief van Stichting Lezen (het
Landelijk Platform Leesbevordering)
i.s.m. het NBLC, Centrum voor
Bibliotheken en de Stichting CPNB.
De Nationale Voorleesdag wordt
financieel mogelijk gemaakt door
het VSB Fonds en De Nederlandse
Boekenbon BV. De lokale, regionale
en provinciale voorronden worden
georganiseerd door de Openbare
Bibliotheken en de Provinciale Bi-
bliotheekcentrales .
Uit het verspreidingsgebied van
Contact doen mee: Amy van der
Plas, Warnsveld; Martine Slütter,
Vorden en Astrid Garritsen, Steen-
deren.

WN-campagne tegen
verblinding door laagstaande zon
Verblinding door een felle of
laagstaande zon blijft in ons
land voortdurend voor zeer ge-
vaarlijke verkeerssituaties zor-
gen. Bij verkeersongevallen die
hierdoor ontstaan verliezen
jaarlijks ongeveer 9 mensen
hun leven en lopen er tenmin-
ste 285 lichamelijk letsel op.
Het aantal botsingen met uit-
sluitend materiële schade komt
als gevolg van een verblindende
zon neer op zo'n 1.100 per jaar.

Voor de vereniging Veilig Verkeer
Nederland (WN) vormen deze cij-
fers aanleiding om in februari en
maart een nieuwe publiekscam-
pagne te houden over de gevaren
in het verkeer van verblinding
door de zon. In de voorlichting
aan de weggebruikers wordt er op
gewezen hoe verkeersonveilige si-
tuaties bij felle of laagstaande zon
het best kunnen worden voorko-
men, bijvoorbeeld door het eigen
gedrag aan te passen en steeds zo
alert mogelijk te reageren.
Dat gebeurt met folders, een inter-
netpagina over het thema zien en
zichtbaarheid (www.wn.nl) en
met affiches op parkeer- en verzor-
gingsplaatsen langs de autosnel-
wegen en langs wegen binnen de
bebouwde kom. Ook zullen er re
gelmatig informatieteams worden
ingezet om met weggebruikers ge
sprekjes te voeren over verblin-
ding door de zon in het verkeer.
Voor de uitvoering van de pu-
bliekscampagne werkt WN samen
met Pearle Opticiens.
De laagstaande zon kan in ons
land tussen de 36 minuten (janu-
ari) en 69 minuten (mei) per dag
verblindend zijn. Dit is over het hè
Ie jaar gemiddeld 50 minuten per
dag. In deze eerste maanden van

het jaar kan het verblindingsge
vaar door de zon dagelijks zo'n 40
minuten duren. Dat lijkt mis-
schien een betrekkelijk korte pe
riode, maar die valt wel tijdens de
spits als er veel verkeer onderweg
is.
Een felle of laagstaande zon zorgt
niet alleen voor verblinding achter
het stuur, maar vaak ook voor hin-
derlijke spiegelingen en schitterin-
gen, vooral als het wegdek nat is.
Consumentenonderzoek onder
340 automobilisten, dat in het ka-
der van de nieuwe WN-campagne
is gehouden, bevestigt dat ook.
In dat onderzoek zegt 40% van de
ondervraagden last te hebben van
een felle zon, zegt 60% hinder te
ondervinden van schitteringen op
een nat wegdek en noemt 82% een
laagstaande zon zeer hinderlijk.
Voor bril- en contactlensdragers
liggen deze percentages nog iets
hoger. Niet alle ondervraagden
zien echter de verkeersgevaren
daarvan voldoende in.
Veilig Verkeer Nederland vindt het
daarom van belang automobilis-
ten er op te wijzen in zulke situ-
aties alles te doen om dreigend ge
vaar te voorkomen. Dat kan door
niet alleen rustiger te rijden, vol-
doende afstand te houden en gere
geld in de spiegels te kijken, maar
ook door te zorgen voor schone
ruiten, de zonneklep naar bene
den te doen en een goede zonne
bril op te zetten, zodat de ogen
minder snel vermoeid raken.
Een comfortabel zicht op de weg is
immers altijd nodig om medeweg-
gebruikers zoals voetgangers en
fietsers, verkeerslichten (vooral
ook bij spoorwegovergangen!), ver-
keersborden, wegmarkeringen,
remlichten en richtingaanwijzers
niet over het hoofd te zien.

35 Luchtballonnen in Zutphense uiterwaarden

Groot ballonfestival
op Koninginnedag
Heteluchtballonnen in de vorm
van een pauw, een kikker, een
fotorolletje en zelfs een bos tul-
pen stijgen zaterdagavond 29
april op vanuit de uiterwaar-
den van de IJssel in Zutphen.

In totaal nemen 35 ballonnen uit
heel Nederland deel aan het eerste
ING Ballonfestival Zutphen. Dit
spektakel is het hoogtepunt uit
het Koninginnedagprogramma,
dat georganiseerd wordt door de
Stichting Koninginnedag Zut-
phen.

Kosten noch moeite zijn gespaard
om twee jaar nadat koningin Beat-
rix Zutphen een veel besproken
Koninginnedag doorbracht in
Zutphen, opnieuw een Koningin-
nedag te organiseren, die landelij-
ke aandacht krijgt. Alvorens de
ballonnen opstijgen, opent Blue
Formation met een spectaculaire
vliegshow het festival. Toeschou-
wers hebben vanaf de IJsselkade
een prachtig gezicht op de opstij-
gende ballonnen, die soms wel 45
meter hoog zijn, net zo hoog als de
Zutphense watertoren.

Er is muziek op de IJsselkade en
een presentator vertelt de wetens-
waardigheden over de ballonnen
en de piloten. Nadat alle ballon-
nen zijn opgestegen wordt er een
speciaal ballonvaardersbuffet ge
opend in Het IJsselpaviljoen. Het
traditionele Oranjebal is ook in
Het IJsselpaviljoen. In de loop van
de avond schuiven de terugkeren-

,de piloten en passagiers aan aan
het buffet. Een aantal luchtballon-
nen stelt zich nog eens op in de ui-
terwaarden. In het donker worden
zij door hun eigen branders ver-
licht. Een sprookjesachtig besluit
van het eerste ING Ballonfestival
Zutphen.

PKV Nieuws
Behaalde resultaten van onze Ie
den op onderstaande shoivs.

"Noordshow" Zuidlaren
Hoenders. Wyandotte: J. Rouwen-
horst 3xF, IxZG; H. Berenpas IxZG,
3xG; Appenzeller spitskuif: H. v.
Olst 2xZG, IxG; Mod. Eng. Vecht-
hoen: H. v. Heerde IxF, 7xZG, IxG;
Doornikse Kriel: H. v. Olst IxZG;
Wyandotte Kriel: H. Berenpas IxF,
IxZG, 2xG; T. ZevenhoekenlxZG,
2xG; Mod. Eng. Vechtkriel: K v.
Heerde IxZG, 2xG.
Watervogels. Roodhalsgans: H. v.
Olst IxF, 2xZG.
Sierduiven. Duitse Modena Gazzi:
S. Jansen 2xF, 2xZG, IxG; Arab.
Trommelduif: S.Jansen IxZG, 3xG.
Konijnen. Franse Hangoor: R.
Bruinsma 2xF, 3xZG, IxG; J.F.H.
Dekkers IxF, 2xZG, IxG; Rode
Nieuw Zeelander: H. Gosselink
IxZG, 3xG; Tan: L. Jansen IxF,
2xZG; Hollander: Th. Janssen 2xF,
2xZG; T. Zevenhoeken 3xG.

"Nut en Sport" Haaksbergen
Hoenders. Wyandotte: H. Berenpas
3xZG, IxG; J. Rouwenhorst: 3xF,
3xZG.
Konijnen. Rode Nieuw Zeelander:
G. Lenselink IxF, 2xZG; Tan: L.Jan-
sen 3xF, IxZG; Ned. Hangoor-
dwerg: J.F.H. Dekkers 3xZG; DJ.
Grobben IxZG, 3xG.

"Spilbroekshow" Neede
Hoenders. Vorwerkhoen: E.H. Rues-
ink IxZG; Appenzeller spitskuif: H.
v. Olst 2xF; Appenzeller baardhoen:
H. v. Olst 2xF, IxZG; Australorp: E.H.
Ruesink IxG; New Hampshire
Kriel: M.Jansen IxZG, IxG.
Sierduiven. Duitse Modena Gazzi:
S. Jansen IxF, 2xZG, IxG; Arab.
Trommelduif: S.Jansen 2xF, 2xZG;
W. Rietman 3xZG.
Konijnen. Franse Hangoor: J.F.H.
Dekkers 2xF, IxZG; Nieuw Zeelan-
der Zwart: W.H. Braakhekke IxF,
2xZG; Nieuw Zeelander Wit: W.H.
Braakhekke 3xF, 3xZG, 3xG; Rode
Nieuw Zeelander: H. Gosselink
2xF, IxZG, 2xG; EJ. Kamperman
IxZG, IxG; Rex: MG. Lijftogt IxZG,
IxG; Angora: Comb. 't Welletje
2xF, 3xZG; Tan: L. Jansen 3xF.
2xZG; Hollander: Th. Janssen IxF;
AJ. Everink IxF, 3xZG, 2xG; K.
Hietbrink 2xF. 2xZG; Ned. Hang-
oordwerg: J.F.H. Dekkers IxF,
2xZG; Pool: GJ. Bierhof IxZG;
Kleurdwerg: W. Franssen IxZG,
3xG; GJ. Bierhof IxF, IxZG.

"Nationale Bondstentoonstel-
ling" Utrecht
Hoenders. Mod. Eng. Vechthoen:
H. v. Heerde IxF, 2xZG, 2xG.
Konijnen. Groot Lotharingen H.
Borgman-Berenpas 2xZG, IxG; H.
Verstege IxZG, IxG; Nieuw Zeelan-
der Zwart: H. Verstege IxZG; W.H.
Braakhekke 2xZG. IxG; Nieuw Zee
lander Wit: H. Verstege 2xZG, 8xG;
W.H. Braakhekke 4xF, 2xZG; Cali-
fornian: H. Verstege 3xZG; Rode
Nieuw Zeelander: G. Lenselink
IxF. 3xZG, IxG; Hollander: Th.
Janssen IxF, 3xZG; B. Looman IxF;
Ned. Hangoordwerg: H. v. Heerde
2xZG.
Cavia's. J.H A Pijpers 2xZG, 2xG.
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Goedkeuring
WCL-plannen
•jet jaarprogramma 2000 voor het Waardevol

llCultuurlandschap De Graafschap is door
het ministerie van Landbouw goedgekeurd.
Dat betekent dat nu definitief geld beschikbaar
komt voor de verschillende onderdelen van het
programma.

Het totale budget voor dit jaar bedraagt 2,5
miljoen gulden. In het programma staat een
groot aantal projecten, variërend van behoud
van roodbonte koeien in het landschap tot acties
voor verbetering van de leefomstandigheden
van boerderijvogels. Duurzame ontwikkeling
van het platteland staat steeds voorop.
Projecten voor het jaarprogramma van 2001
moeten in mei van dit jaar zijn ingediend.
Mensen met ideeën kunnen contact opnemen met

gebiedsmakelaar Paul Seesing, telefoon: 0314 -

625 000.

Wierenvijver
in Barchem

M :
Het systeem voor de productie

van wieren op basis van

varkensdrijfmest is praktijkrijp.

Dat zegt veehouder Gert Boeiink

uit Barchem. Hij is nauw

betrokken bij de proeven met de

wierenvijvers in zijn woonplaats.

Nieuwe kansen voor Groote Veld

•ke wierenvi jVIT m

yBarchem is ru im
een j aa r in productie.
Het proces is vergaand
geoptimaliseerd. Het
systeem is b e d r i j f s

zeker en de resultaten
z i j n goed. De wieren
produceren hoog-
waardige eiwitten,
l V biomassa kan

worden geb ru ik t als varkcnsvocr.

Proeven hebben aangetoond dat
het gebruik van wieren in va rkens
voer een guns t ig e f f e c t heeft op de
v i t a l i t e i t van varkens. Volgens de
IKB-rcgcls is voetlering met wieren
toegestaan b i j eigen teelt ol teel t
door de b u u r m a n .

Het proces in het wicrcnsystccm
berust op een samenwerking tussen
bacterieën en wieren. Organische
bestanddelen uit de dunne f r a c t i e
van de varkensmest (twee procent
droge stof) worden door bacterieën

a f g e b r o k e n , l B a a r b i j
o n t s t a a n kooldioxide
en v o e d i n g s s t o f f e n als

a m m o n m m en f o s f a a t .
Wieren groeien op
basis van dc/.e vocdings

s tof fen . (. )p de/e ma
nie r wordt zeventig tot
tachtig procent van
de s t i k s t o f en veer t ig
procent van de f o s f a a t
hergebruikt.

Volgens de jongste
berekeningen leidt i nves te r ing in
een wicrcnsystccni tot een inest-

verwerkingsprijs van twin t ig gulden
per kuub mest. Dat is a a n m e r k e l i j k
minder dan de p r i j s die op dit
moment moet worden betaald
voor afzet van over to l l ige mest .
Volgens woordvoerder Boei ink is
de i n k o m e n s s i t u a t i e in de varkens
houden) op dit moment niet goed.
Daardoor is weinig geld beschik-
baar voor investeringen in mest ver
werking. "Dat is j a m m e r w a n t op
langere t e r m i j n biedt een wieren
systeem de sector j u i s t perspec t ie f .
l let zou goed z i j n als banken en de

bijvoorbeeld veevoerfabrieken en
s l a c h t e r i j e n hiervoor geld beschik-
baar s te l len ."

Vaïkenshoudfn die belangstelling
hè b hen voor het wicrensysteem
kunnen contact opnemen met

gebiedsmakelaar Paul Seesing,
telefoon: 0314 -625 000.

Een aantal nieuwe wandelroutes,

een speciale route voor ATB'ers,

grondverwerving. Het is een

greep uit de vele activiteiten
t

die afgelopen jaar hebben

plaatsgevonden in het kader

van het project Croote Veld.

Het Groote Veld is het grootste
aaneengesloten bos- en heide-

gebied van Oost-Gelderland.
Het is een belangrijke schakel in
de regionale ecologische structuur.
De provincie wil het gebied be-
schermen maar ook verder ontwik-
kelen. Plan is om het Groote Veld

uit te breiden met 259 hectare
reservaats- en natuurontwikkelings-

gebied. Tegelijkertijd wordt hard
gewerkt aan de verbetering van de
agrarische structuur in de omgeving
van het bewuste gebied.
Om de uitbreiding van het natuur-
gebied mogelijk te maken, wordt
grond aangekocht. De Dienst
Landelijk Gebied koopt grond in
het begrensde gebied én ruilgrond.
Dit gebeurt op vrijwillige basis.
Inmiddels zijn twee bedrijven aan-
gekocht met tezamen ruim veertig
hectare grond.
Grondverwerving is lang niet het
enige actiepunt van het project.
Ook de verdere recreatieve ont-
wikkeling van het gebied staat op
de agenda. Een aantal plannen is

inmiddels uitgevoerd. Zo zijn drie
gemarkeerde wandelroutes en een
ATB-route uitgezet. De gemeenten
Vorden en Lochem overleggen over
de bouw van een bezoekerscentrum.
Ook wordt actie ondernomen om
de verdroging van het natuurgebied
tegen te gaan.
Dit jaar gaat de grondverwerving
door. Eigenaren van veldkavels die
zijn aangegeven als reservaat of
natuurontwikkelingsgebied worden
het komend halfjaar benaderd.

Wanneer u vragen heeft over grond-
verwerving kunt u contact opnemen
met: Sander Seure, DLG,
tel: 026 -378 14 57 ofGerry

Bulten, projectleider Groote Veld,
DLG, tel: 026 - 378 14 62

Teelt nacjewas
groot: succes

In 1999 hebben 340 bedrijven in
het WCL-gebied meegedaan met

de subsidieregeling Teelt van een

nagewas op maïsland. Het gaat
om een totale oppervlakte van

2240 hectare.
Inzaai van een nagewas betekent

dat minder mineralen uitspoelen
naar het grondwater. Onderploe-
gen van het gewas scheelt het vol-
gende voorjaar een hoeveelheid
mest. Dit leidt tot een lagere
mestheffing.
Het laatste jaar dat het project
heeft gelopen, is zeer geslaagd.
De totale oppervlakte landbouw-

grond in het WCL-gebied
bedraagt circa dertigduizend ha.
Hiervan is ongeveer een kwart in
gebruik als snijmais. Bi jna dertig

procent van het smjmaïsareaal
heeft meegedaan aan het project.
Dat is een verdubbeling van de
deelname ten opzichte van de
start van het project.

De subsidie bedroeg 75 gulden
per hectare. De uitbetaling vindt
wat later plaats dan eerder aan-
gekondigd in verband met de
afronding van het project.
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Wim Rijkenbarg is wethouder in Ruurlo.

Hij zit namens de gezamenlijke gemeenten

in de stuurgroep van het Waardevol

Cultuurlandschap De Graafschap. Hij pleit

voor aanpassing van de milieuregels zodat in

leegkomende stallen nieuwe bedrijven zich

kunnen vestigen.

Stoppen met boeren
maar wat dan?

L andbouw en n a t u u r hebben

m uc r waardering voor elkaar

gekregen. Dal is misschien wel de

grootste w ins t van het Waardevol

Cultuurlandschap. Vroeger stonden

de vertegenwoordigers van beide
belangengroepen l i j n r e c h t tegen-

over e lkaa r . Ook in het begin van

het WCI. was dat nog her geval.

Hoeren gingen ervan ui t dat de

na tuuro rgan i sa t i e s a l le grond in

handen w i l l e n k r i jgen . Kn de

mensen u i t de hoek van n a t u u r en

Wim Rijkenbarg:
"Landbouw en

natuur hebben meer
begrip voor elkaar

gekregen."

%

Impuls voor
plattelandseconomie

milieu vonden dar de landbouw

zich uiers aantrok van Hora en

f a u n a . A l l e m a a l een kwest ie van

gebrek aan kennis . S inds her WCI,

bestaat, zuren de twee belangen-

groepen met e lkaar aan r a f e l en

hebben /e meer begrip voor eikaars

Standpunt gekregen. Pure wins r .

Dar wederzijds respecr heefr veel

opgeleverd. Neem l i e t (iroote

Veld. Daar wordt gewerkt aan een

inrichting waarbij zowel met de

belangen van de n a t u u r als met die

van cie landbouw rekening wordt

gehouden. Kr worden boerenbedrij-

ven uitgekocht en tegel ijker tijd

wordt door midde l van k a v e l r u i l

geprobeerd de s t r u c t u u r van de

bedr i jven in de omgeving re ver-

beteren. Dar is nu war je noemt

een wm-wms i tua t i e .

Het WCI, is e i g e n l i j k een optelsom

van kleine en grote projecten.

Oude hooibergen / i j n gerenoveerd,

met behulp van wie renv i jve r s wordt

gewerkt aan de oplossing van het

mestprobleem op va rkensbedr i jven ,

op diverse plekken is het waterpeil

aangepast om /o de verdroging een

halt toe te roepen. Als je al die a c t i -

v i te i t en bij elkaar veegt, dan ben je

toch met ie ts be l ang r i j k s be/ig,

n a m e l i j k met het behoud van de

leefbaarheid in het gebied.

Ik wil er nier omheen d raa ien .

Het aantal boerenbedri jven /a l

afnemen. Als WCI, kun je die on t -

wikkeling niet keren. Je kun t wel

wat doen voor de b l i jvers , zodat / i j

ook op langere termijn toekomst

hebben. Maar in het WCL, gaat het

niet alleen om landbouw. We / i j n

ook bezig met plattelandseconomie.

Behoud van werkgelegenheid is van

levensbelang voor het gebied, /eker

als je weet dat het aantal boeren

afneemt. Daarom is het be l ang r i j k

dat nieuwe bedrijven zich kunnen

vestigen in lege agrarische bedrijfs-

gebouwen. Dat is op dit moment

een groot probleem. De bestaande

mi l ieurege ls zit ten zo m elkaar dat

/.o'n n ieuw bedrijf leidt tot proble-

men voor de omringende boeren-

b e d r i j v e n , /.ij worden beperkt in

hun on twikke l ingsmoge l i jkheden .

Ik, en met m i j de hele s tuurgroep ,

v i n d dat de mi l i eurege l s aangepast

moeren worden. Dat hebben we

milieuminister Pronk inmiddels

gemeld. We p le i t en voor een aan-

passing van de stankregels voor dit

gebied. Als dat met gebeurt, komen

s t r a k s s t a l l e n l angdu r ig leeg re

s t a a n . Dan gaat het gebied ver-

pauperen.

l let WCI. houd t op een gegeven

moment op. Kr is geld voor nog

één j aa r . I let mag n ie t zo z i j n dat

a l l e s wat in de afgelopen jaren op

gang is gebracht, p lotsel ing stopt.

Dat zou doodzonde z i j n . Kr is nu

draagvlak voor een gezamenlijke

aanpak in het bui tengebied. Dat

draagvlak moet behouden b l i j v e n .

P o l i t i e k Den Haag bereidt een

recons t ruc t ie van de zandgebieden
voor. Daar hoort ook De ( l r aa f -

schap bij. Maar het is onduidelijk

wat er allemaal gaat gebeuren. Dat

is voor de stuurgroep van het WC K

vervelend - zolang vaag is war de

reconstructie gaat inhouden, kun je

moeilijk werken aan langetermijn-

oplossingen - maar nog veel verve-

lender voor mensen in het gebied.

Boeren moeten weten met welke

regels ze te maken kri jgen, anders

k u n n e n ze n ie t investeren. Daarom

moet er snel d u i d e l i j k h e i d komen."

I e bent 25 j a a r en na de MAS ben

je lekker thuis gaan werken op her

ouderl i jk bedr i j f . Alhoewel lekker..?

Je vraagt je wel eens af of dit het

allemaal is. Boeren is een mooi vak

maar ook voor jou? Bovendien , kan

ik nog wel iers anders? Kn wat dan

wel? Met je onzekerheid loop je

verder, to tda t . . . -

Je bent 35 jaar, varkenshouder in

har t en n ieren en geniet van je

/eugenbedr i j f . Fokker i j is voor jou

een u i tdag ing , cle technische resul-

taten z i j n uitstekend. Maar je hebt

onvoldoende varkensrechten en de

slechte p r i j zen t rekken een streep

door de rekening. Stoppen wordt

onafwendbaar. Is er een ander

perspectief?

Je bent 45 j aa r en hebt het a l l e m a a l

mooi voor elkaar. Voldoende quo-

tum, technisch gaat het goed. Toch

mis je iets. Wat ga je de komende

twintig jaar doen? Meer van het-

zelfde?

Kr is voor boeren in De Graafschap

een unieke kans om dit soort vragen

een plaats te geven en vervolgens te

komen tot een nieuwe start: het

HAS-project. HAS staat voor Her-

oriëntatie Agrarische Sector, een

gericht, individueel begeleidings-

project waarbij de boer(in) centraal

staat. Het zo snel mogelijk vinden

van een baan staat niet voorop. Dit

project is gestart in 1995 en wordt

uitgevoerd door GLTO Advies en

ASV Loopbaaninterventie.

Centraal staat de vraag wie je bent ,

wat je wilt, wat je kun t en vervol-

gens wat voor soort werk daar bij

past. In die volgorde. Het is tegen-

woordig niet moei l i jk een baan te

vinden. Maar past die baan wel

echt bij je en werk je over dr ie j a a r

nog steeds met plezier op die plek?

De he ro r i ën t a t i e begint met één of

twee gesprekken met de CI.T( >

adviseur. Thuis aan de keukentafel

wordt doorgepraat over de eigen si-

t u a t i e , de achtergrond van de vraag

en de ideeën die de ondernemer

zelf hee f t over z i j n toekomst . In een

vervolggesprek met de loopbaanad

viseur van ASV wordt verder geke-

ken naar wensen en k w a l i t e i t e n .

Op basis van de/e gesprekken

wordt een vervolgtraject afgespro-

ken. Kr worclr toegewerkt naa r een

onderbouwde en gemotiveerde

actie in de richting van de arbeids-

markt . Omscholing en/of bijscho-

ling k u n n e n onderdeel u i t m a k e n

van het proces. Uiteindeli jk gaat de

deelnemer zelf op zoek naar werk,

zo nodig onder begeleiding. Maat-

werk is steeds het sleutelwoord.

Soms is een baan snel gevonden.

Een andere keer duurt het wat

langer, is het proces intensiever en

kom je jezelf meer tegen. Eerdere

deelnemers aan het HAS-project

kijken positief terug op hun HAS-

periode. Ruim negentig procent

vindt een baan die bij hen past.

Deelname staat open voor onder-

nemers uit alle sectoren. Voor het

hele traject wordt een eigen bij-

drage gevraagd van 500 tot 750

gulden.

Meer informatie?
Koos Ter steeg, GLTO Advies,
telefoon: 0314-62 62 62.

Mogelijkheden GLTO Advies

GLTO Advies kent verschillende

mogelijkheden om agrarisch

ondernemers met vragen over

gezin en bedrijf te ondersteunen.

V oor varkenshouders bes taa t

(vooralsnog rot apr i l 2000) de-

mogel i jkheid van een or iën ta t ie -

gesprek dat zich met name r ich t op

de mogel i jkheden van uw bedrijf in

de toekomst. De kosten bedragen

tweehonderd gulden. Datzelfde

bedrag geldt voor een vervolg-

gesprek. Dit gesprek is bedoeld

voor degene die enige t i j d geleden

een advies heeft gehad dar niet uit-

voerbaar of achterhaald is vanwege

de ondu ide l i jkhe id in de wet- en

regelgeving. De gevolgen voor de

korre termijn voor bedri jf en gezin

worden doorgesproken.

Varkenshouders die moeite hebben

Werken
aan het

landschap

O p het programma van AOC-

Oost s taan nog enkele cursus-

sen op het gebied van landschaps-

onderhoud waarvoor de deelname

nog geopend is .

Het gaat om de cursussen weide-

vogelbeheer, aanleg en onderhoud

van erfbeplanting en de introduc-
tiecursus agrarisch natuurbeheer .

Meer informatie hij Wied I lendrix,
AOC-Oost, tel. 0314- 345 511.

zich verder op de toekomst te

oriënteren of op een andere manier

een beroep wil len doen op psychisch-

sociale begeleiding, kunnen h i e r i n

kosteloos ondersteuning kr i jgen.

Daarnaast is met subsidie begelei-

ding beschikbaar bij vragen over

herf inancier ing en b i j aanvragen

voor een bijstandsuitkering (BBZ)

of Wet Inkomensvoorziening Ou-

dere en gedeel te l i jk Arbeidsonge-

schikte Zelfstandigen (IOA/,).

Voor a l le ondernemers - varkens-

houders en niet-varkenshouders -

d ie zoeken naar a l t e r n a t i e v e n b i n -

nen of bu i ten het bed r i j f is er de

mogel i jkheid van twee gesprekken

in een half jaar met een korte rap-

portage. Dit kost 250 gulden.

Daarnaast kunt u met subsidie een

bedrijfsontwikkelingsplan of een

beëindigingsplan laten opstellen

voor respectievelijk 1.500 en 600

gulden.

Ook biedt GLTO Advies u onder-

steuning bij het zoeken naar een

baan buitenshuis.

Meer informatie? GL TO Advies,
Zelhem, telefoon: 0314 - 62 62 62



Nieuwe routes
voor ruiters

Nieuwe ruiterroutes door het buitengebied in De Graafschap.

Logeren op de boerderij, voor ruiter én paard. Een parkeerplaats

waar auto en trailer kunnen worden geparkeerd. Dat zijn enkele

ingrediënten van het project paardentoerisme.

WC L
D e C s c h a p

Gerrit Dijkman:

"Kwaliteit staat

voorop."

H et project is bedacht en uitgewerkt
door de Vereniging Paarden-

toerisme. Bij deze vereniging / i jn
veertig plattelandsondernemers
uit de Achterhoek en Twente
aangesloten die hun hart hebhen
verpand aan de recreatieve paarden-
sport. Het gaat om (ex-)boeren,
manegehouders, eigenaren van
campings en bijvoorbeeld horeca-
ondernemers.
De vereniging constateert dat het
aantal recreatieve mogelijkheden
voor ruiters in Oost-Nederland nog
te klein is. Er is een toenemende
belangstelling onder de 500.000
actieve ruiters in Nederland voor
langere dagtochten en meerdaagse
tochten.
Inmiddels is een aantal lange-
afstandruiterpaden aangelegd door
de Stichting Hippisch Toerisme.
Maar de/e routes zijn niet of
nauwelijks aangesloten op het al
bestaande aanbod van voorzienin-
gen van plattelandsondernemers
in de streek. Daarbij kan worden
gedacht aan overnachtingsmogelijk-
heden voor ruiter en paard, verhuur
van paarden, beweidingsmogelijk-
heden, horeca en parkeerplaatsen.

De Graafschap is
een populair
gebied voor

ruiters.

In j u n i 1999 heeft een a a n t a l plat-
telandsondernemers in Gelderland
en Overijssel de handen ineengesla-
gen om de/.e faci l i te i ten re realise-
ren in Oost-Nederland. Zij zetten
zich in om een fijnmazig netwerk
van rui terroutes te ontwikkelen
w a a r b i j wordt aangesloten bi j voor-
zieningen van ondernemers in de
streek. De vereniging heeft inmid-
dels veertig actieve leden.
Voor de uitvoering van het project
heeft de vereniging een beroep
gedaan op verschillende financiers
waaronder het Waardevolle
Cultuurlandschap De Graafschap.
Binnenkor t beslist de stuurgroep
over het subsidieverzoek. Betrok-
ken ondernemers dragen twintig
procent van de kosten.
De bedoeling is om dit jaar te
beginnen met de uitvoering van de
plannen. De bewegwijzering van de
ruiterroutes naar de voorzieningen
van de plattelandsondernemers
wordt als eerste opgepakt.

Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met Jon Zijlstra
(SPA), telefoon 0314 - 625 000.

Ruiters krijgen
waar voor hun geld
Gerrit Dijkman hoort het regel-

matig van ruiters. Ze verdwalen

in het bos omdat er bordjes zijn

verdwenen. De routes zijn er wel

maar de paden zijn vaak slecht

onderhouden. En degene die zoekt

naar een plek om te overnachten,

moet het zelf maar uitzoeken.

D at kan allemaal veel beter worden
georganiseerd, zegt Gerrit Dijk-

man uit Ruurlo. Hij is voorzitter
van de Vereniging Paardentoerisme
en in die functie de laatste m aai ui e n
b i j n a dagelijks op pad voor het
project van de vereniging.
Dijkman is optimistisch. Een
belangrijke geldschieter is over de
brug. Het ministerie van Landbouw
stelt geld beschikbaar voor een
aantal onderdelen van het pro jec t ,
bijvoorbeeld de promotie van de
nieuwe activiteiten via internet.
Koppeling tussen ruiterpaden en
lokale ondernemers die de ruiter
iets te bieden hebben, var iërend
van voer tor onderdak, dat is
volgens D i j k m a n de basisgedachte
van het project Paardentoerisme.
Plattelandsondernemers en recrea-
t ieve ruiters moeten op een positie-
ve man ie r van elkaar kunnen profi-
teren. En dat kan als het maar goed
wordt georganiseerd door middel
van bewegwijzeringen routekaaiten.
Hier en daar zullen lokaal nieuwe
routes worden uitgezet.
De ondernemers die meedoen aan

Boeren kloppen aan bij arbeidsvoorziening

H et project H e r o r i ë n t a t i e Agrari-
sche Sector van de (1LTO, zie

het art ikel elders op deze pagina,
is niet de enige ac t iv i t e i t om agra-
risch ondernemers die dar wi l len
aan een baan buitenshuis re hel-
pen. Ook Arbeidsvoorziening
IJssel/Veluwe in Apeldoorn is op
dit terrein actief.
Onder de kop 'Bouwvakkers
gezocht' werd in de vorige WCL-
krant aandacht aan de activiteiten
van de arbeidsvoorziening be-
steed. Er is hier sprake van een sa-
menwerkingsproject tussen
arbeidsvoorziening, GLTO en
werkgeversorganisaties uit de sec-
toren metaal, bouw, gezondheids-

zorg, detailhandel, a u t o m a t i s e r i n g
en adminis t ra t ie . De bedoeling van
dit project is m i n i m a a l v i j f t i g men-
sen u i t de agrarische sector aan een
baan in loondienst te helpen. De
werkgevers hebben voor deze vijftig
een werkgarantie afgegeven.

Belangstellenden doorlopen een
traject dat begint met een oriëntat ie
op de arbeidsmarkt en eindigt bij
de ondertekening van een arbeids-
contract. GLTO-medewerkers z i j n
vooral betrokken bij het eerste deel
van het traject. De arbeidsvoorzie-
ning treedt op de voorgrond als
degene die op zoek is naar alterna-
tieve inkomensmogelijkheden een

beter zicht heeft op z i j n wensen en
mogelijkheden.

Inmiddels heeft een fors a a n t a l on-
dernemers op de oproep van de ar-
beidsvoorziening gereageerd. Het
gaat zowel om jongere ais oudere
agrariërs. Ook een a a n t a l vrouwen
heeft contact opgenomen. In som-
mige gevallen kan iemand zo aan
de slag. Voor degene die weet wat
hij wil en bovendien enige ervaring
heeft met de werkzaamzaamheden
in zijn nieuwe beroep is snel een
baan gevonden.
Volgens coördinator Imelda Han-
selman van de arbeidsvoorziening
in Apeldoorn is nog niet sprake

van een stroom werkzoekenden.
Zij constateer t dat nog dat veel
boeren in dubio verkeren. B l i j ven
de varkensprijzen op dit lage
niveau? /.et m i n i s t e r B r i n k h o r s t
z i j n mestplannen door of neemt
h i j gas terug? Als de/.e vragen ne-
gatief worden beantwoord, zal een
veel grotere groep agrariërs b i j de
arbeidsvoorziening aankloppen,
verwacht Hanselman.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Imelda Hansel-
man van de Arbeidsvoorziening
IJssel/Veluwe in Apeldoorn,
telefoon: 055 - 578 22 22.

het project zullen kwaliteit moeten
bieden, benadruk t D i j k m a n .
De aangeboden faci l i te i ten - stal,
logeerruimte, beweidingspercelen -
worden gecontroleerd. Alleen
degenen die in het bezit zijn van
een e rkenn ing van de vereniging
worden aangekoppeld aan het
netwerk van paden.
Volgens D i j k m a n speelt het ruiter-
project in op de behoeften. Hij
hoopt dat het i n i t i a t i e f uit Oost-
Nederland in andere delen van
het land wordt opgepakt. Vanu i t
Noord-Nederland en Noord-
Brabant is al interesse getoond voor
he t i n i t i a t i e f .

Toerisme
rond het

boerenerf

I n de agrar i sche sec lor leven veel
vragen over toer i sme en recreatie.

De cursus 'Toerisme op en om het
boerenerf besteedt aandacht aan
de praktische aspecten van toerisme
en recreatie op het eigen b e d r i j f .
Het b e t r e f t een k e n n i s m a k i n g met
de recreatieve sector.

De cursus gaat in op de i npasbaa r
heid van toerisme op het b e d r i j f ,
p l a n v o r m i n g , wet- en regelgeving
en j u r i d i s c h e aspecten. De belang-
stelling van de deelnemers bepaalt
mede de inhoud van het program-
ma. Er is t i j d e n s de cursus gelegen-
heid om ervaringen uit te wisselen.
Een bedrijfsbezoek maakt onder-
deel uit van de cursus.

De cursus wordt bij voldoende
deelname gehouden op de dinsdag-
avonden 7, 14 en 21 maart . De
cursuspri js bedraagt 100 gulden per
persoon. Voor opgave kun t u con-
tact opnemen met Angela Hoebink
of Annemieke Westerveld, GLTO
Advies te Zelhem, telefoon 0314-
626262. Uiterlijk 25 februari dient
uw opgave binnen te z i jn .
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Omgaan
met vernatting

ingezonden
brief

Bij de bestrijding van verdroging

van natuurgebieden krijgen ook

landbouwgronden vaak te maken

met nattere omstandigheden.

Droogteschade neemt af waardoor

een boer minder hoeft te berege-

nen. Keerzijde is een grotere kans

op natschade. Maar een boer kan

hier op inspelen. Dat is een van

de resultaten van het project

'Omgaan met vernatting'.

•yic jaar lang is het project
IfOmgaan met vernatting' op
twee melkveebedrijven in Vorden
uitgevoerd. Een intensief meet-
programma heeft de effecten van
vernatting in beeld gebracht.
Daarnaast is gekeken hoe een boer
op nattere situaties kan inspelen.
Uit de metingen blijkt dat op een
nat perceel evenveel gras groeit als
op een goed ontwaterd perceel. De
draagkracht op het natte perceel is
echter niet altijd voldoende. Daar-
door kan het gras niet al t i jd op het
meest geschikte moment worden
gemaaid of het vee worden geweid.
Ook op tijd bemesten geeft soms

problemen. Als een boer de bewer-
kingen niet kan uitstellen, ontstaat
schade aan de zode door vertrap-
ping of insporing.
Veel boeren hebben nu al te maken
met drogere en nattere percelen.
Tot een bepaald oppervlak zijn
natte percelen inpasbaar in de
bedrijfsvoering, zonder dat de boer
extra kosten hoert te maken.
Daarnaast z i j n al lerlei technische
maatregelen mogelijk om de in-
pasbaarheid van natte percelen
te vergroten. Ook kan hij z i jn
bedrijfsvoering aanpassen, zoals
het beweidingssysteem.

Het onderzoek is begeleid door een
studiegroep van boeren. Als nat-
schade tot grote problemen leidt en
maatregelen niet helpen, vindt de
studiegroep grondruil een goede
oplossing. Verder is de studiegroep
voorstander van een 'waterbeheers-
vergoeding'. Voor grond die zo nat
wordt dat er schade ontstaat, ont-
vangt de boer een jaarlijkse vergoe-
ding, net als bij de huidige regelin-
gen voor agrarisch natuurbeheer.

Natuurvereniging van
boeren aan de slag

De Vereniging Agrarisch Natuur-

beheer De Graafschap wordt

binnenkort officieel opgericht. De

oprichtingsvergadering vindt plaats

op 22 maart om 20 uur in Hotel

Bakker te Vorden. Doel van de

vereniging is om beheer en onder-

houd van natuur zoveel mogelijk

door boeren te laten gebeuren.

Het afgelopen jaar is een aantal
initiatiefnemers al aan de slag

gegaan met de opzet concrete
activiteiten. Zo is een werkploeg
geformeerd die de komende maan-
den kleine landschapselementen
gaat onderhouden. De ploeg
bestaat uit circa tien agrariërs die
belangstellingen hebben voor deze
werkzaamheden.
Volgens woordvoerder Ben Lichten-
berg uit Vorden worden de werk-
zaamheden van de werkploeg rede-
lijk betaald. Het uurtarief is verge-
lijkbaar met dat in de loonwerk-
sector en groenvoorziening. De
individuele beloning is afhankelijk
van arbeidsprestatie.

De leden van de werkploeg krijgen
een speciale opleiding. Het gaat
daarbij vooral om kennis van plan-
tensoorten en snoeitechnieken.
De initiatiefnemers van de agrari-
sche natuurvereniging zullen de
komende tijd meer activiteiten
ondernemen. Zo wil de vereniging
betrokken worden bij het beheer
van grotere natuurterreinen zoals
Het Grote Veld. Woordvoerder
Lichtenberg denkt aan onderhouds-
werkzaamheden die door leden van
de vereniging worden uitgevoerd.
"Maar we denken ook aan de
mogelijkheid om jongvee in te
scharen en aan de afvoer van hooi.
Boeren kunnen daarbij een belang-
rijke rol spelen."
Lichtenberg constateert dat meer
partijen actief zijn in het natuur-
beheer. Gemeenten en natuurbe-
schermingsorganisaties maken hier-
bij vaak gebruik van gesubsidieerde
arbeidskrachten. De werkploeg van
de agrarische natuurvereniging
ondervindt hiervan concurrentie,
stelt Lichtenberg.

iiatuur floreert op het bedr i j f van Wagenvoort,
Pfluidt de kop van een artikel uit de vo
WCL-krant. In het artikel wordt ingegaan op
de ac t iv i te i t en van melkveehouder Bert Was
voort uit Vorden op het terrein van na tuur -
beheer.

let verhaal roept bi j mij ergernis op. I e l i
is dat de natuur op dit bedrijf floreert omdat
Wagenvoort bezig is met agrarisch natuurbeheer.
Door zijn inspanningen groeit en bloeit er weer
van alles. Er komen zelfs weer zwaluwen,
vleermuizen en kievieten voor op zijn bedrijf.
Op mijn bedrijf en op dat van veel van mijn
collega's wordt geen agrarisch natuurbeheer
toegepast. Wij krijgen geen subsidie voor zoge-
naamde natuurprojecten. U zult nu denken dat
de natuur op onze bedrijven er slecht aan toe is.
Ik kan u geruststellen. Zwaluwen komen hier

voor vanaf de dag dat onze
: y i j n in drie nesten

22 jonge zwaluwen geboren en grootgebra
Vleermuizen en kievieten / i j n t rouwe
kers van on/e boerderij.
We hebben nog veel meer te bieden. Grauwe
vliegenvanger, tuinfluiter, boomklever, kerk-
uil , bosuU, goudhaantje, groenling, win
koninkje, ze komen a l lemaal voor op ons er f .
B i j ons geen gesubsidieerde kikkerpoel , l Och
z i j n er voldoende kikkers, padden en andere
amfibicën. In de eerste warme nacht van
februari of maart hebben wij hier een heuse
paddentrek. Honderden padden, kikkers en
salamanders trekken langs de boerderij op
weg naar de beek. Soms zijn het er zoveel
dat wij de padden in emmers naar de beek
brengen zodat ze niet door auto's worden
platgereden.
Dit is natuurbeheer waar geen subsidie aan
te pas komt. Dit is natuurbeheer * i
sprekend is en er a l t i jd i

ƒ Bosch, veehot,
Vorden

S.P.A. is verhuisd
| f.'t Servicecentrum Plattelands-
||ontwikkeling Achterhoek is
verhuisd naar een andere locatie in
Zclhem.
Het nieuwe kantoor van S.P.A.
is makkelijk te vinden. De mede-
werkers werken nu in een kantoor
op het terrein van de Hoop Meng-
voeders bv aan de Hummeloseweg,
de N330. Dat is de doorgaande
weg van Hummelo naar Zelhem.

In hetzelfde pand zullen Stichting
Staring Advies en de Vereniging
Kleine Kernen Achterhoek/Liemers
worden gehuisvest zodat daarmee
een echt plattelandshuis ontstaat.

Bewoners, organisaties en overheden
kunnen bij het centrum terecht met
vragen en ideeën op het terrein van
plattelandsontwikkeling. Het SPA
is betrokken bij projecten op het
gebied van landbouw, landschaps-
onderhoud en streekproducten
maar ook op het terrein van kinder-
opvang, zorgverlening en recreatie.

Adresgegevens:
S.P.A.
Hummeloseweg 85
7021 KN Zelhem
telefoon: 0314-625 000
fax:0314-641 909.
email: post@stichtingspa.nl

S.P.A.
Kantoor bij

de Hoop J
Mengvoeders b.v WELSWIJK

^fc ZELHEM

\_
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De Graafschap wordt drie tot vier

keer per jaar gratis, huis-aan-huis

verspreid in het werkgebied van

het WCL.

Het projectbureau van WCL De

Graafschap maakt deel uit van

het Servicecentrum Plattelands-

ontwikkeling Achterhoek (S.P.A.).

Contactpersoon:

Paul Seesing

S.P.A.

Hummeloseweg 85,

7021 KN Zelhem.

tel. 0314-625000

fax. 0314-641 909

email: post@stichtingspa.nl



Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden

Voetbal

V.V. VORDEN
UITSLAGEN 12-13 FEBRUARI
Vorden Al - WWV Al 5-0; Gaz.
Nieuwland BI - Vorden BI 9-0; Vor-
den Cl - SVBV Cl \A.
Vorden 2 - Witkampers 2 3-0.

PROGRAMMA 19-20 FEBRU-
ARI
Steenderen Al - Vorden Al;
Zutphania BI - Vorden BI; Dier.
Boys Cl-Vorden Cl.
Varsseveld l - Vorden l; Vorden 2 -
Varsseveld 3; Vorden 5 - Zutphania
3.

4

S.V. RATTI
PROGRAMMA
Zat. 19-2-00: Ratti 5 - Gazelle
Nieuwland 3; Ratti BI - SVBV BI;
Oeken C2 - Ratti Cl.
Zon. 20-2-00: Ratti l - Zutphen 1;
Rekken l - Ratti l (dames).

UITSLAGEN
Ratti C - Zutphen C 0-2.

Alle verrekijkers L/z PRJJS
Foto tassen 50% KORTING
Diverse albums, lijsten etc. 50% KORTING

KOM KIJKEN EN HAAL UW VOORDEEL.

Groetjes

Dorpsstraat 20 • 7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

Appelkruïmelvlaai
of

aardbeienvlaai

1 o?5
nu

Rozijnenbollen
, , . . • ' • : : : " , ' - •**•*: : . ; ' . L::.r[:

6 voor de prijs van 5

Vrijdag + zaterdag
Charlottetaartje

met heerlijke aardbeien
bavaroise

nu 13 95
m

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 571528

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03
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Baas over je emoties
Wel eens een minder leuke erva-
ring gehad? Of zelfs een trauma of
incident die nog steeds een rol
speelt? Klachten die door dokto-
ren niet verklaarbaar zijn? Dingen
die tussen de oren zitten? Je zeker
weet dat je niet gek bent, maar
waarom dan ?
Op zaterdagmiddag 19 februari
houdt NEI- therapeute Fenna van
Loenen een ontdekkende lezing
op Klein Axen aan de Nieuwstad
10 in Vorden.
Een trauma, incident of negatieve
ervaring wordt opgeslagen in de
cellen of organen van het lichaam.
Afhankelijk van onze lichamelijke
ontvankelijkheid op dat moment
wordt de combinatie tussen geest
en de lichamelijke reactie volgens
een bepaald patroon vastgelegd in
ons Psycho-Energetisch-Geheugen.
Deze patronen worden iedere keer
geactiveerd wanneer we in verge-
lijkbare situaties terecht komen.
We reageren dan meestal volgens
onze oude overlevings-strategie.
Maar is dit nu nog steeds effectief
of blokkeert dit ons om adequaat
te reageren op deze nieuwe situ-
atie? Negatieve blokkerende emo-
ties kunnen uiteindelijk negatieve
reacties en zelfs lichamelijke
klachten geven.
De NEI- therapeut kan door speci-
fieke vragen en spiertesten uit-
vinden welke de onderliggende
blokkades en emoties zijn en die
effectief oplossen. Fenna geeft
haar visie vanuit haar jarenlange
ervaring als therapeut en docente
in de NEI- therapie. Onderzoek het
zelf en kom met je vragen naar de
ze lezing. Wellicht kan dit ook
voor jouw de oplossing zijn! Voor
opgave en informatie bel het se
cretariaat tel. 0575-552044.

Voetbal

RATTI - WHCZ
Afgelopen zondag werd het duel
tegen WHCZ uit Zutphen inge-
haald. Vanwege drie geblesseerden
in de verdediging moest er met
een enigszins gewijzigde opstel-
ling gespeeld worden. Het eerste
gedeelte van de wedstrijd speelde
zich echter hoofdzakelijk op het
middenveld af. Na een halfuur spe
len kregen de gasten een vrije trap

Ratti-jeugdleider Stefan
Fleming gediplomeerd trainer!
Na een opleiding van een half
jaar rondde Stefan Fleming af-
gelopen week de cursus "jeugd-
voetbal-trainer van de KNVB"
met succes af.

Omdat verbetering van de kwali-
teit hoog in het vaandel van Rattti
staat, is er binnen de groep van
jeugdleiders en binnen het be-
stuur regelmatig over gesproken
hoe die kwaliteitsverbetering ge-
stalte kan krijgen. Eén van de mo-
gelijkheden daartoe is het volgen
van cursussen van de KNVB. Ver-
schillende jeugdleiders van Ratti
hebben daarom al aan enkele kort-
lopende cursussen deelgenomen.
Verder worden minstens twee keer
per jaar alle jeugdleiders prak-
tisch bijgeschoold door meer erva-
ren personen. Zo was afgelopen
dinsdag dames-trainer en gymnas-
tiekdocent Harm Welleweerd nog
te gast bij de jeugdleiders om prak-
tische tips te geven over het trai-
nen van jeugdige voetballers.
Het voorlopige hoogtepunt in het
streven naar meer kwaliteit is ech-
ter ongetwijfeld het resultaat dat
Stefan Fleming (22 jaar) wist te be-
halen. In zijn nog vroegere jeugd
gold hij als een van de meest ta-

lentvolle voetballers die Ratti
heeft voortgebracht. Telkens weer
opspelende blessures maken het
hem echter voorlopig onmogelijk
om op het hoogste Ratti-niveau te
acteren. Stefan vond een andere
uitdaging in het begeleiden van
jeugdige voetballers. Dat doet hij
nu al enkele jaren en dit seizoen
heeft hij de D-pupillen onder zijn
hoede.
Het volgen van de cursus kostte de
nodige inspanning. "Voor school
heb ik nog nooit zo hard hoeven te
werken", aldus Stefan, "mijn vader
heeft me al regelmatig gevraagd
wat ik 's avonds zo laat of in het
weekend nog moest doen." Hij
geeft echter ook aan, dat het hele
fijne en leerzame bijeenkomsten
zijn geweest, die hij de afgelopen
maanden wekelijks volgde.

Het bestuur van Ratti wil graag op
de ingeslagen weg voortgaan. On-
danks de soms wat teleurstellende
resultaten van het hoogste team is
er het volste vertrouwen in de toe
komst, want op het gebied van de
jeugd beschikt Ratti over een bre-
de groep met behoorlijk wat ta-
lent, terwijl ook de doorstroming
prima van de grond is gekomen.

een paar meter buiten de zestien.
Deze werd wat gelukkig binnenge-
schoten maar betekende wel de 0-
1. Een kleine tien minuten later
werd het 0-2, een gestopt afstand-
schot van de WHCZ-spits werd niet
op tijd weggewerkt, waardoor de
rechtsbuiten van deze club de bal
hard binnen kon schieten. Even
daarna kreeg Arjan Berenpas zijn
tweede gele kaart en konden de
Kranenburgers met tien man ver-
der, in de tot dan toe redelijk ge
lijk opgaande wedstrijd. Na de rust
schoof Ratti laatste man Antoine
Peters door naar het middenveld
om zodoende meer druk te zetten.
Hierdoor drong Ratti de tegen-
stander terug en werden enkele
kansjes gecreëerd. Echt gevaarlijk
kon men met tien man echter niet
worden. Zo'n kwartier na rust was
het dan ook WHCZ dat scoorde
door goed gebruik te maken van
de ontstane ruimte in de verdedi-
ging. Het verzet aan de zijde van
Ratti was toen gebroken. Er werd
nog wel de aanval gezocht, maar
het team was als los zand. Hier-
door ontstond in de verdediging
de nodige ruimte waardoor
WHCZ een aantal kansen kreeg en
daarvan nog tweemaal wist te pro-
fiteren. Een zeer slecht en onnodig
resultaat tegen een tegenstander
waar de eerste wedstrijd nog gelijk
tegen gespeeld werd. Volgende
week is er echter weer een wed-
strijd en valt er dus wat goed te
maken.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Schietsport

SCHIETVER. RAW
RAW heeft op woensdag 9 en don-
derdag 10 februari weer de wed-
strijden voor straten en buurtver-
enigingen gehouden.
De woensdagavond werd matig be-
zocht, maar de donderdagavond
heeft het weer dubbel en dwars
goed gemaakt. Het waren weer ge
zellige avonden met een sportief
gebeuren. De Toverstraat l heeft
de wisselbeker gewonnen.
Hier volgt de uitslag: de beste
schutster is: N. Roording. De beste
schutter is: H. den Bakker. Ie prijs:
Toverstraat l met 156 punten; 2e
prijs: Boshuisweg l met 153 pun-
ten; 3e prijs: Koekkoekstraat 2 met
149 punten en 38 punten; 4e prijs:
Toverstraat 2 met 149 punten en
33 punten. Toverstraat l: M. Groot
Roessink / J. Schieven / H. den Bak-
ker. Boshuisweg 1: H. Pardijs / P.
Rietman / H. Rietman. Koekkoek-
straat 2: G. Rossel / J. Besseling / J.
Kornegoor. Toverstraat 2: H. Wol-
brink / P. Wolbrink / A. Kornegoor.



Biei ons
in d'n Achterhook
Willem en Narda Kaspers reen op de afgesprokn tied biej de Groot-
Agelink's 't arf op. Zo tegen een uur of drie zoln ze daor wean hadn
ze deur de tillefoon ezeg. 't Was gebruukelijk dat de Kaspers en die
van Groot-Agelink een paar keer 's jaors biej mekare op bezuuk gingen.
Meestal in 't veurjaor biej de Kaspers en 's harfsens biej Groot-Agelink
Dat was al zo sinds de tied dat Willem en Harm mekare in diens hadn
leem kennen.

't Veel Willem metene op dat t'r um 't huus jen biej de Agelink's nogal
wat veranderd was. De boel was deunig opeknapt. Nieje sierbestraoting,
wat beelden op 't gezon, 'n zitkoele. Alles was goed nao-ezeen. Biej de
koffie wodn d'r deur Willem zo ongemarkt een praotjen oaver
emaakt.
"lej hebt de boel nogal opeknapt buutn, lei 't ow neet meer nao 't
zin?" "Oh jaowel, maor zo a'j meschien al wel 's eheurd hebt, koop ik
altied een staatslot. En lao'w daor now 's een keer gelukke met hem-
men en een adige griepstuuver ewonnen hemmen. En daor he'w de
buutnboel van op laotn knapn".

"En 'k hadde altied zo'n olde brake van 'n auto. Den he'w now eergi-
stren ok ineruild veur een spiksplinter niejen. Ene met een automaat,
'n juweeltjen". "Den wi'k dan zo wel 's zien". "Jao nao de koffie".
Too 't tweede kopken nao binnen ewarkt was ging 't nao de garage,
harm klikn met de afstandsbediening en de garagedeure ging los.
Nog 's een klik en de auto was van 't slot. "lej heurt um haos neet at
e löp", zei Harm die in was estapt en de motor startten.

Hee had 't portier nog ens neet dichte too 'n auto met een rotgang
achteruut ree. "'t Portier knapn tegen 't kozien en kwam d'r anders-
umme an te zitn. Schienbaor wis Harm gin raod meer met zien au-
tomaat. Een paar betonpöskes zorgen veur de neudugge dutten en
eers op de ri'jweg kwam e tegen een dikke eike tot stilstand. Maor too
was 'n auto ok metene goed veur de sloop. Harm zelf mekeern ge
lukkig niks. "Waor een staatslot al neet goed veur is", wis e nog te zeg-
gen. Zien vrouw was goed oaverstuur en ston d'r biej te grienen en
hakkeln: "En wiej zoln maarn nog wel een ende gaon toern biej ons
in d'n Achterhook".

H. Leestman

Open Huis Stedelijk
Daltoncollege

f Na de drukbezochte Open Huis
van de hoofdlocatie aan de
Isendoornstraat op 29 januari
jl. Is er op vrijdagavond 18 fe-
bruari gelegenheid om de vesti-
ging aan de Wij n hof straat te
bezoeken. Iedereen wordt in de
gelegenheid gesteld om een
kijkje te nemen in de praktijk-
lokalen van de school.

Vooral voor jongens en meisjes die
nu in de 2e of 3e klas van het VBO
of Mavo zitten is dit een mooie ge

^ legenheid om kennis te maken
met de negen VBO-afdelingen van
het Stedelijk Daltoncollege. Want
overstappen naar één van de afde
lingen is voor de genoemde leer-
lingen een goede mogelijkheid.
Natuurlijk zijn er ook leerlingen
uit groep acht van de basisschool
geïnteresseerd in de mogelijkhe
den die er zijn na de eerste twee
leerjaren van de basisvorming. Ui-
teraard zijn ouders en belangstel-
lenden ook van harte welkom.
Op de Wijnhofstraat zijn sinds

r 1997 alle afdelingen van het VBO
gevestigd. In de recente nieuw-
bouw zijn de volgende afdelingen
gehuisvest:

* In de sector Techniek: Bouw-
techniek (Timmeren, Metselen
en Schilderen), Elektrotechniek,
Metaaltechniek, Voertuigen-
techniek en Grafische Techniek.
Deze laatste afdeling heeft een
unieke plaats vanwege de regio-
functie. In de Stedendriehoek
heeft het Stedelijk Daltoncollege

f als enige deze opleiding, waarin
de multimedia techniek een
steeds belangrijkere rol vervult.

* In de sector Economie kennen
wij de afdeling Administratie,
Handel/Verkoop en Consump-
tief (Brood/banket en Koken/ser-
veren). Tot slot de sector Zorg en
Welzijn met de afdeling Verzor-
ging. Kortom een scala aan mo-
gelijkheden.

De lessen in de algemeen vormen-

de vakken zoals Nederlands, En-
gels, Wis- en Natuurkunde worden
op diverse niveaus (A, B, C en D)
aangeboden. Afhankelijk van het
niveau is doorstroming naar het
MBO niveau l t/m 4 gegarandeerd.
Tijdens het Open Huis zijn de leer-
lingen aan het werk in de praktijk-
lokalen en het is boeiend om te
zien waartoe zij in staat zijn. Met
moderne apparatuur en machines
wordt in een open sfeer gewerkt
aan de toekomst. En zoals de me
dia melden zijn er voor leerlingen
met een beroepsopleiding uitste
kende vooruitzichten op werk.
Als eerste school in Nederland
heeft het Stedelijk Daltoncóllege
in de bovenbouw van het VBO Dal-
tononderwijs ingevoerd. Verant-
woordelijkheid, zelfstandigheid
en samenwerken zijn in het Dal-
tononderwijs begrippen die uit-
gangspunt zijn tijdens de lessen.

De docenten zullen graag uitleg
geven over deze vernieuwingen.
Over vernieuwingen gesproken. In
heel Nederland zijn Mavo en VBO
samengevoegd tot VMBO. In het
VMBO zal de leerling kunnen kie
zen uit één van de vier leerwegen:
t.w. de theoretische leerweg, de ge
mengde leerweg, de kaderberoeps-
gerichte leerweg en de basisbe
roepsgerichte leerweg. Het Stede
lijk Daltoncollege is de enige
school in Zutphen die alle leerwe
gen kan aanbieden. Dat wil zeg-
gen dat elke leerling de voor
hem/haar geschikte leerweg kan
volgen en bij het overstappen naar
een andere leerweg niet ook nog
naar een andere school moet. Alle
reden om op 18 februari eens op
bezoek te komen. Men zal ver-
baasd zijn over de vele mogelij khe
den die de leerlingen in het be
roepsonderwijs hebben. Men is
van harte welkom in het gebouw
aan de Wijnhofstraat. De school
ligt aan een zijstraat van de Voor-
sterallee, recht tegenover de inrit
van de politieschool.

Gym na s tiek

GYMNASTIEKVER. SPARTA
Afgelopen zaterdag 12 februari
zijn er Gym wedstrijden geweest in
Ruurlo. Hier zijn ook 18 meisjes
van Gymnastiekvereniging Sparta
naar toe geweest. Zij waren inge
deeld onder de categorie Gymlijn.
Het was een gezellige en sportieve
morgen. De meisjes werden aange
moedigd door vele toeschouwers
op de tribune.
Naast andere deelneemsters wer-
den er ook 3 Sparta meisjes ver-
blijd met een prijs. Zo behaalde
Mariëlle Mulder een Ie plaats voor
Iris Velthuis was er een gedeelde
3e plaats. Zij gingen dus al verder
naar de finale elders dit jaar. Ook
Marthe Brinkman eindigde bij de
eerste vijf en mag dan ook samen
met Mariëlle en Iris naar de finale.
De andere meisjes gingen blij en
tevreden met een mooi vaantje
naar huis. Sparta wenst Mariëlle,
Iris en Marthe veel gynmplezier
toe in de finale.

Vordense marathon-
schaatsers uitstekend op
dreef op de Weissensee

Actie Zuinig Stoken
G E L D E R L A N D - F L E V O L A N D

jaarver-
bruik m1

streofver-
brulk m1

23
28
34
40
45
51
57
62
68
74
80
85
94
102
111
119

totaal streef-
verbruik m'

361
451
541
634
721
611
904
991
1084
1174
1264
1355
1491
1624
1761
1896

stooktabel 7 feb. t/m 13 feb.

Tijdens de afgelopen week heb-
ben Arjan Mombarg uit Vorden
en Martin Rietman uit Wich-
mond op de Weissensee een
aantal uitstekende prestaties
neergezet.

Cl-rijder Rietman wist afgelopen
woensdag beslag te leggen op de
Ie plaats bij de snelle toer. In iets
meer dan 6 uur raffelde de werk-
nemer van Ecotrans de 200 kilo-
meter af op ede fraaie ijsvloer van
het Karinthische Bergmeer. Riet-
man reed opvallend sterk en zette
de koers volledig naar zijn hand.
Hij was bij elke ontsnapping be-
trokken en won met overmacht de
sprint van de 4 man-sterke kop-
groep. Het peloton, met daarin
een aantal andere door Free
Wheel gesponsorde schaatsers,
eindigde op ruim 5 minuten ach-
terstand. Door zijn overwinning
verloor ploegleider Martien Pater
de weddenschap die vooraf was
aangegaan. Pater had hier uiter-
aard geen enkele moeite mee.
Door alle bonifiacatiesprints te
winnen en als 4e te eindigen bij de
sprintwedstrijden van dinsdag
werd Rietman overall-winnaar van
het klassement bij de snelle toer,
een prestatie die een aantal jaren
geleden ook door Arjan Mombarg
werd geleverd.

A-rijders Mombarg begon met een
sterk optreden bij het Nederlands
kampioenschap van vorige week
zaterdag. Hij eindigde voorin het
peloton op een 22e plaats. Bij de
sprintwedstrijden eindigde hij ook
rond die klassering.
Tijdens de Alternatieve Elfsteden-
tocht van afgelopen zaterdag was
Mombarg direct betrokken bij de
eerste ontsnapping. Helaas wist de

kopgroep, waarvan hij deel uit-
maakte, de voorsprong niet te
handhaven.
Mombarg was echter voortdurend
voorin te vinden en was erop ge
brand de 200 kilometer met een
goede klassering af te sluiten.
Bij de beslissende demaragge was
hij jammer genoeg niet betrok-
ken. Hij werd wel tweede van het
fel sprintende peloton, hetgeen
hem uiteindelijk een plaats bij de
eerste 25 opleverde. De marathon-
schaatser uit de ploeg van Eco-
trans/Freewheel was hier zeer con-
tent mee en leverde met zijn op-
treden het bewijs, dat hij er nu
echt bij hoort. Hij sloot hiermee
ook een periode af waarin hij door
pech en blessures werd achter-
volgd.

Het vrouwelijke lid van de mara-
thonploeg, Yasmin van Benthem
uit Almelo, reed bij haar eerste 200
kilometer tot 120 kilometer mee
in het grote peloton. Door een val-
partij raakte zij achterop. Deson-
danks eindigde zij op een uitste
kende 6e plaats in de eindrang-
schikking. De 21-jarige debutante
was bij de finish nog niet in staat
om het bijzondere van haar pres-
tatie op waarde te schatten.
Alles bij elkaar genomen was het
optreden van de formatie van Eco-
trans/Freewheel zeer succesvol.
Er zijn nog een paar wedstrijden
op kunstijs te gaan. Daarna zal de
balans worden opgemaakt en zal
worden bezien of de ploeg in de
huidige samenstelling gehand-
haafd kan blijven met B-rijder Han
Donderwinkel en A-rijder Erwin
Tiemens.
De goede prestaties van de ver-
schillende rijders zullen de andere
ploegen niet zijn ontgaan!

Naobers verhuizen familie Sesink

De familie Sesink uit Warken
(gemeente Vorden) hoefde de
verhuiswagen niet te bestellen.

Daarvoor zorgden de beide buur-
ten. Met een versierde wagen en
traktor werd de familie Sesink (Je
roen, Rianne en de zeven maan-
den dochter Isa) vervoerd. De wa-
gen werd opgesierd met de tekst:
Jeroen back in town Hengel.
Bij de grens Vorden-Hengelo bij
het Tolhuis aan de Vordenseweg

werd er gestopt. Hier werd de fa-
milie Sesink toegesproken door de
oude en nieuwe buurt. Om Henge
loos grondgebied te betreden
moest de familie Sesink een lint
doorknippen en konden de bord-
jes Hengelo-Vorden worden verwij-
derd.
Na de toespraken, goede wensen,
handjes schudden en de borrel
werd de rit overgenomen door de
nieuwe Hengelose buurt. De fami-
lie Sesink en enkele naobers na-

men plaats in een koets waarna
het richting Hengelo ging, met als
eindbestemming de Kervelseweg.

De familie Sesink heeft negen jaar
in Warken gewoond. Voor Jeroen
Sesink was de overstap naar Hen-
gelo niet zo groot als oud-Henge
loer. Rianne heeft een fijne tijd ge
had in Warken en ziet de nieuwe
omgeving in Hengelo ook wel zit-
ten. "En zeker met zo'n ouderwets
ontvangst", zegt ze lachend.
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DELJjSPANNEVOGEL
| M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

(Stoppen met) roken
informatielijn
0900-9390
(20 cent per minuut)

Deze telefoonlijn kent vier
functies en is 24 uur per
dag bereikbaar:
- beluisteren van informatie
- het bestellen van

voorlichtingsmateriaal
- het verkrijgen van

informatie over het aanbod
van stoppen-met-roken-
cursussen in de regio

- het doorverbonden worden
voor een persoonlijk
gesprek (alleen tijdens
kantooruren van maandag
t/m vrijdag van 08.30
tot 17.30 uur) •

opru gen
de laatste winterartikelen dames & herenmode

de helft van de helft, dus

*70
alleen woensdag, donderdag en vrijdag

modec-

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 451438

v o f

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

Ze l hem
Tel. 0314-622267

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Fysio - fitness
voor 35 plussers en oudere

dames-, heren- en echtparen.

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Of

J"^.4K.:<è
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De Wonerij in Ruurlo; daar vindt u

alles wat mogelijk is op het gebied van

vloerbekleding en raamdecoratie tot in

detail. Grenzen in design worden verlegd

voor een jarenlange tevredenheid.

Wij nodigen u graag uit om u zelf te

overtuigen van deze meest complete

collectie.

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

ftet

E WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel. : 0 5 7 3 45 12 39

s f e e r v o l l e i n r i c h t i n g e n



Samenwerking organisaties
Achterhoekse jeugdvoetbal-
toernooien

Werkgroep wil bedreigde steen-
uil beschermen

De Achterhoek kent sinds jaar
en dag een relatief groot aantal
internationale jeugdvoetbal-
toernooien. Het deelnemers-
veld bestaat meestal uit gere-
nommeerde clubs uit de Neder-
landse en Europese top en sub-
top met voetballers in de pupil-
len- en juniorenleeftijd. Ook is
de stap over de oceaan gemaakt
en zijn jeugdvoetballers uit
Midden- en Zuid-Amerika en de
Verenigde Staten op de toer-
nooien te bewonderen.

Het is opvallend dat in deze regio
6 clubs in staat zijn geweest een or-
ganisatie op poten te zetten en
randvoorwaarden te s'cheppen die
zo goed zijn dat clubs als Ajax,
Feyenoord, PSV, De Graafschap, Vi-
tesse, Borussia Dortmund, Bayern
München, Bayer Leverkusen, Cel-
tic, Dynamo Kiev, Sampdoria,
Sport-Recife (Brazilië), Guadalajara
(Mexico) en clubs uit landen als
Denemarken, Noorwegen, Zwe-
den, Tsjechië, België en Rusland
graag bereid zijn om in de Achter-
hoek een toernooi te komen spe-
len.

Deze clubs zijn meer dan tevreden
over de kwaliteit van de toernooi-
en. Dat geldt zowel voor de sterkte
van de tegenstanders, het niveau
van de organisatie en de scheids-
rechters als de kwaliteit van de ac-
commodaties en de invulling van
de randvoorwaarden; ontvangst
onderdak, maaltijden en begelei-
ding van de elftallen. Daar komt
nog bij dat, alhoewel misschien
niet zo spectaculair, de deelne-
mers genieten van de ontspannen
en goede sfeer tijdens de toernooi-
en en van de kwaliteit van de vel-
den.

Om ieder jaar weer een goed deel-
nemersveld samen te kunnen stel-
len is heel veel werk van heel veel
vrijwilligers van de organiserende
clubs noodzakelijk. Daarnaast
wordt in toenemende mate en
niet tevergeefs een beroep gedaan
op een groot aantal, vooral ook
Achterhoekse sponsors en de be-
trokken gemeenten.

De organiserende Achterhoekse
verenigingen: Doetinchem, Grol,
Ruurlo, Varsseveld en Vorden en
de Stichting Gelderse Sportevene-
menten (Terborg) hebben om ver-
schillende redenen besloten te
gaan samenwerken. Ondanks het
feit dat in een korte tijd aan het
eind of het begin van het reguliere
voetbalseizoen alle toernooien
plaatsvinden, hebben de verschil-
lende toernooien door hun ver-
scheidenheid in leeftijdscategorie,
doelstelling en budget ieder een
eigen en volwaardige plaats op de
toernooikalender. Samenwerking
en krachtenbundeling bieden mo-
gelijkheden om ook op langere ter-
mijn voor kwaliteit en daarmee
voor continuïteit te kunnen zor-
gen.

Bij het woord samenwerking valt
te denken aan zaken als afstem-
ming van de toernooidata, het ge-
bruik maken van eikaars netwer-
ken en het voor zover mogelijk ge
zamenlijk optreden naar Europe-
se, landelijke, regionale en plaat-
selijke overheden, voetbalorgani-
saties (KNVB, UEFA, FIFA) en subsi-
dieverstrekkers. De verenigingen
hebben ook afgesproken elkaar te
informeren- over hun positieve en
negatieve ervaringen met diverse
clubs, trainers, begeleiders en
scheidsrechters en over hun aan-
pak bijvoorbeeld met betrekking
tot sponsoring en verzekeringen
tegen aansprakelijkheid en ziekte
kosten.
De toernooiorganisaties hebben
daarom besloten voorlopig mini-

maal één keer per jaar, in het na-
jaar, bij elkaar te komen. In die ver-
gadering worden de toernooien
van het afgelopen jaar geëvalu-
eerd en wordt vooruitgekeken
naar de daaropvolgende jaren.

Tevens wordt nagegaan wat de ver-
enigingen voor elkaar kunnen be
tekenen en welke gezamenlijke ac-
ties moeten of kunnen worden on-
dernomen.

DEELNEMERSVELD
TOERNOOIEN
Deelnemers ABN-AMRO A-jeugd-
voetbaltoernooi in Terborg
Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag
4 juni 2000 op sportpark de
"Paasberg" Terborg
1. Ajax, Amsterdam, Nederland; 2.
Vitesse, Arnhem, Nederland; 3. De
Graafschap, Doetinchem, Neder-
land; 4. Anderlecht, Brussel, Bel-
gië; 5. Grasshoppers, Zürich, Zwit-
serland; 6. Celtic, Glasgow, Schot-
land; 7. Guadalajara, Guadalajara,
Mexico; 8. Nationale Elftal onder
19, Japan, Japan; 9. Inter Milan,
Milaan, Italië; 10 FC Barcelona,
Barcelona, Spanje.

Deehiemersveld internationaal
'Gebr. Ten Brinke'-toernooi (B-
junioren)
Zaterdag 13 en zondag 14 mei
2000 op sportpark het "Obe-
rink" in Varsseveld
1. Feyenoord; 2. Ajax; 3. Willem II;
4. Vitesse; 5. De Graafschap; 6. FC
Twente; 7. Vejle BK (Denemarken);
8. KRC Genk (België); 9. Coventry
City FC (Engeland); 10. SC Vars-
seveld.

Deelnemersveld 16e internatio-
naal Karel Stegeman A-jeugd-
toernooi
Zaterdag 10, zondag 11 en
maandag 12 juni, sportpart "t
Rikkelder" in Ruurlo
1. NK Croatia Zagreb, Zagreb, Kro-
atië; 2. SK Sturm Graz, Graz, Oos-
tenrijk; 3. SK Slavia Praha, Praag,
Tsjechië; 4. KRC Genk, Genk, Bel-
gië; 5. Ferencvarosi TC., Boedapest,
Hongarije; 6. Helsingborgs IF, Hel-
singborg, Zweden; 7. PFC Karpaty
Lviv, Lviv, Oekraïne; 8. Raith Ro-
vers FC, Kirkcaldy, Schotland; 9.
NEC Nijmegen, Nederland; 10. De
Graafschap Doetinchem, Neder-
land; 11. Go Ahead Eagles, Deven-
ter, Nederland; 12. W.Ruurlo,
Ruurlo, Nederland

Deelnemersveld Internationaal
Wim Kuijper jeugdvoetbaltoer-
nooi (D pupillen)
Zaterdag 19 en zondag 20 au-
gustus 2000
1. Ajax; 2. Feyenoord; 3. Willem II;
4. Vitória Salvador, Brazilië; 5.
RWDM, België; 6. PSV; 7. KNVB; 8.
Vorden; 9. BayerXeverkusen, Duits-
land; 10. Chelsea of Sparta, Enge
land of Rotterdam.

Deelnemersveld 35ste interna-
tionale A-jeugdtoernooi v.v.
Doetinchem
Vrijdag 11, zaterdag 12 en zon-
dag 13 augustus 2000 op sport-
park de "Bezelhorst" in Doetin-
chem
1. Ajax (onder voorbehoud); 2. Bo-
russia Dortmund, Duitsland; 3. Vej-
le BK, Denemarken; 4. De Graaf-
schap; 5. Anderlecht, België; 6. v.v.
Doetinchem; 7. Vitesse; 8. Willem II.

Deelnemersveld Internationaal
Marveld toernooi (sv Grol, C-ju-
nioren)
Zaterdag 27 en zondag 28 mei
2000
1. FC Twente; 2. sv Grol; 3. Ajax; 4.
PSV; 5. Vitesse; 6. Feyenoord; 7. Wil-
lem II; 8. de Graafschap; 9. Bayer
Leverkusen, Duitsland; 10. Bayern
München, Duitsland; 11. Celtic,
Schotland; 12. Grasshoppers, Zwit-
serland (onder voorbehoud).

Op initiatief van Peter Beersma
is vorig jaar januari de Steenui-
lenwerkgroep Achterhoek en
Liemers (SWAL) opgericht. Het
voornaamste doel is de diverse
steenuilactiviteiten van de ver-
schillende werkgroepen en par-
ticulieren colrdineren.

Daarnaast wil de werkgroep de zo-
genoemde "witte gebieden" opspo-
ren waar nog niets gedaan wordt
of althans waarvan niets bekend is
bij de organisatie. Door deze coör-
dinatie kan dan een beter over-
zicht gemaakt worden van het
aantal nog resterende paren, het
verloop van het broedsel, de over-
leving en de levensopbouw van de
uilen op de diverse locaties.
Een belangrijke taak van de werk-
groep is een goede voorlichting
hoe de steenuil voor het Achter-
hoekse cultuurlandschap behou-
den kan worden. Er wordt onder-
meer voorlichting gegeven met be
hulp van een diapresentatie ver-
zorgd door Peter Beersma.
Ook voor scholen bestaat de moge
lijkheid deze presentatie aan te
vragen. Want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst, vindt de werk-
groep. Dat dit alles hard nodig is,
blijkt wel uit het feit dat de steen-
uil op de Rode Lijst voorkomt. Dat

wil zeggen: de steenuil wordt met
uitsterven bedreigd.
De steenuil komt in de Achterhoek
en Liemers nog het meeste voor.
Toch is volgens de werkgroep de
achteruitgang in deze gebieden
zéér merkbaar. "Wij willen dan
ook duidelijk een signaal afgeven.
Het is nu nog niet te laat", zeggen
Peter en Wies Beersma van de
werkgroep. "De veranderingen die
de mens teweeg brengt gaan zo
snel, dat de steenuil zich aan dat
tempo niet kan aanpassen. Als wij
niet actief ingrijpen om de steen-
uil te redden zal hij verdwijnen en
zijn we weer een milieu-indicator
kwijt. En willen we wel ons sym-
bool van de wijsheid kwijt?",
vraagt het echtpaar Beersma zich
af.
De steenuil is ongeveer 22 centi-
meter lang en heeft een grote kop.
Is bruinwit gevlekt en gestreept.
De steenuil komt voor in open ter-
reinen, laagland en akkers. Ze nes-
telen zich het liefst in holten van
bomen, knotwilgen, fruitbomen
en op zolders van boerenschuren.
De vogelwerkgroepen werken
hard, timmeren nestkasten, hou-
den controles en ringen de dieren
om na te kunnen blijven gaan hoe
de broedresultaten ieder jaar zijn.
In de gemeente Steenderen han-

gen momenteel twintig nestkas-
ten. Voor SWAL is het belangrijk te
weten waar steenuilen (ook rond-
om Hengelo) zich bevinden, waar
geen activiteiten van beschermen
plaatsvinden. "Wij willen van de
mensen weten of ze een steenuil
bij huis hebben.
Laten ze dan met ons contact op-
nemen. Ook als ze geen controle
willen hopen we dat ze zich bij ons
melden. Dan weten we in ieder ge
val of ze een broedkast nodig heb-
ben", zeggen Peter en Wies Beers-
ma. "Ook kunnen we de mensen
helpen een nestkast te plaatsen in
een boom of op een andere plek.
We proberen de nestkasten z<t te
plaatsen dat mensen op een af-
stand van hun huis uit kunnen ge
nieten van hun uiltje", zeggen Pe
ter en Wies Beersma. Wie zin heeft
zelf een mestkast te timmeren kan
gebruik maken van een modelte
kening. Ook is de werkgroep SWAL
op zoek naar vrijwilligers die een
handje kunnen helpen. Niet al-
leen met het timmeren van nest-
kasten maar ook met het plaat-
sen van de kasten.

Voor aanmelding en informatie
kan men terecht bij het secreta-
riaat van de werkgroep SWAL, tele
foon: 0313^172497.

Hét

leven

har

...zorg er goed voor:
eet eens wat vaker vis

in plaats van vlees.

Meer tips vindt u in de
brochure: 'Eten nanr hnrtelust'

Bel: OSOO 300 O 300.

Nederlandse^!/Hartstichting

Wie wordt voorlees-
kampioen van Zutphen?
Op zaterdagmiddag 19 februari
a.s. organiseert de Openbare
Bibliotheek Zutphen de kwart-
finale van de Nationale Voor-
leeswedstrijd. De voorleeskam-
pioenen van 13 basisscholen uit
Zutphen en omstreken treden
dan voor het voetlicht. Ze lezen
een fragment voor uit een kin-
derbroek

De kinderen zijn afkomstig uit de
groepen 7 en 8. Bij de voorronden
die plaatsvonden op de scholen,
kwamen zij als de beste voorlezer
van hun school uit de bus. Dit jaar
hebben een record aantal kin-
deren in Nederland deelgenomen
aan de schoolronde in het kader
van de Nationale Voorleeswed-
strijd 2000: ruim 67.500. In 1999
deden 60.000 kinderen mee.

De winnaar van de Zutphense
kwartfinale van de voorleeswedstrijd
gaat als Voorleeskampioen van
Zutphen door naar de vervolgronde.
Als alles goed blijft gaan, wordt
hij/zij zelfs Voorleeskampioen van
Gelderland! De voorleeskampioenen
van alle provincies treffen elkaar

tenslotte op woensdag 24 mei in
Muziekcentrum Vredenburg in
Utrecht voor de landelijke finale.

De Zutphense kwartfinale vindt
plaats in de Openbare Bibliotheek,
Broederenkerkplein 2 te Zutphen.
In de jury zullen boekfiguren
plaatsnemen. Entertainment en
presentatie worden verzorgd door
Riemer van der Meulen en Ronald
Wisselo.

De Nationale Voorleesdag is een
initiatief van Stichting Lezen (het
Landelijk Platform Leesbevordering)
i.s.m. het NBLC, Centrum voor
Bibliotheken en de Stichting CPNB.
De Nationale Voorleesdag wordt
financieel mogelijk gemaakt door
het VSB Fonds en De Nederlandse
Boekenbon B.V. De lokale, regionale
en provinciale voorronden worden
georganiseerd door de Openbare
Bibliotheken en de Provinciale Bi-
bliotheekcentrales.
Uit het verspreidingsgebied van
Contact doen mee: Amy van der
Plas, Warnsveld; Martine Slütter,
Vorden en Astrid Garritsen, Steen-
deren.



Politiewerk rond treinen en stations

Tentoonstelling
Agent op het Spoor Geef voor waterprojecten in het Nijlgebied. GifO 456 Utrecht
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Het Nederlands Politie Museum
in Apeldoorn heeft een ten-
toonstelling in voorbereiding
met als onderwerp de geschie-
denis en taken van de spoor-
wegpolitie in Nederland.

Aanleiding voor de tentoonstel-
ling is het feit dat het NS Korps
Spoorwegpolitie per l januari jl.
deel uitmaakt van de Nederlandse
politie-organisatie, namelijk als
Divisie Spoorwegpolitie van het
Korps landelijke politiediensten.
De tentoonstelling richt zich zo-
wel op volwassenen als op de
jeugd.
De huidige Divisie Spoorwegpoli-
tie werd in 1919 opgericht als
Spoorwegrecherche met als doel
het verrichten van onderzoek naar
diefstallen op goederentranspor-
ten per trein en naar de ontvreem-
ding van objecten op NS-terreinen.
In de ruim tachtig jaar van haar be-
staan zijn de taken van de Spoor-
wegpolitie aanzienlijk uitgebreid.
"Agent op het spoor. Politiewerk
rondom treinen en stations" geeft
niet alleen een beeld van het ver-
leden van de Spoorwegpolitie

maar geeft vooral inzicht in haar
huidige taken zoals het bestrijden
van agressie tegen conducteurs,
het optreden tegen zwartrijders,
vandalisme, drugstoerisme en
drugsoverlast en het begeleiden
van voetbalsupporters.
Een belangrijk onderdeel van de
tentoonstelling is gewijd aan een
veilig gebruik van spoorwegover-
gangen en onderzoek naar spoor-
wegongevallen. Dit thema richt
zich vooral op de (fietsende) jeugd.
In de tentoonstelling worden ver-
schillende doe-dingen gereali-
seerd. Daarnaast wordt voor vol-
wassenen een tentoonstellingsbro-
chure vervaardigd en voor de
jeugd een speurtocht: één voor
kinderen van 7 t/m 9 jaar en één
voor kinderen van 10 t/m 12 jaar.
De tentoonstelling is daardoor
aantrekkelijk voor volwassenen én
voor oudere en jonge kinderen.
Tijdens het Nationaal Museum-
weekend van 15 en 16 april a.s. is
het museum dagelijks geopend en
gratis toegankelijk!

Nederlands Politie Museum
Bezoekadres: Arnhemseweg 346,
Apeldoorn-Zuid.
Informatie: 055-5430691, Marijke
Holtrop, hoofd presentatie.

Expositie in Het Gele Stoeltje
In galerie "Het Gele Stoeltje"
aan de Burgemeester Gallee-
straat 36 te Vorden, wordt vanaf
20 februari tot en met l april
een expositie gehouden van El-
ly en Joop Leliveld en Janneke
Bruines.

Abstracties in acryl. Joop Lelieveld
heeft zich na de akademie Arn-
hem, met reclame, vormgeving,
interieurontwerpen, docent teke-
nen en het beeldend kunstenaar-
schap bezig gehouden. Het "schep-
pend bezig zijn" loopt als een dro-
de draad door zijn leven. Als schil-
der kan hij dit dan ook volledig
waarmaken, waarbij hij naast zijn
voorliefde voor grote formaten
ook het kleine niet schuwt.
Hij schildert met acryl op linnen
en papier, zowel met kwast als met
paletmes, transparant en dek-
kend, hetgeen boeiende en kleur-
rijke composities oplevert. Belang-
rijke thema's zijn beweging en
snelheid.
Elly Leliveld koos na haar oplei-
ding textiele werkvormen en ja-
renlang experimenteren met
schilderen, definitief voor het
schilderen.Haar schilderijen zijn
composities van aardetinten met
een duidelijke passie voor ronde
en organische vormen. Een perio-
de van boeiende structuren, mede
ontstaan door haar geheel eigen
manier van werken, volgde.
Het toevoegen van zand en het

werken met paletmes gaf een an-
dere demensie aan haar werk. Nu
maakt ze sprankelende kleurcom-
posities met structuren en zijn de
organische vormen nog een duide-
lijk element in haar werk. Steeds
vaker ontstaat in haar werk, een
abstracte figuratie. Het warme
kleurgebruik geeft een zonnige
uitstraling aan haar werk.
Janne Bruines tekent en schildert
al vanaf jongsaan. Na haar studie
kunstgeschiedenis en klassieke ar-
cheologie in Leiden, ontwikkelt ze
zich in het werken met klei. Daar-
over zegt ze zelf: "Klei werkt fijn
omdat je er ruimtelijk mee kunt
werken, maar tegelijkertijd kun je
ook bezig zijn met kleur. De men-
selijke figuur boeit mij. Dat dit
voornamelijk vrouwfiguren wor-
den in mijn werk komt door het
model schilderen dat ik al jaren
doe.
De meeste modellen daar zijn
vrouwen en gebruik ik mijn schet-
sen als een hulpmiddel bij het ma-
ken van beelden. Daarnaast maak
ik ook monumentaler werk. Bol-
vormen stapel ik in verschillende
maten en kleuren tot torens en
sluit die af met een beeldend ele-
ment", aldus Janneke Bruines. In
de periode vanaf 20 februari tot en
met l april is de expositie in "Het
Gele Stoeltje" te bezichtigen van
donderdag tot en met zaterdag.
Zondag 20 februari is er "open
huis".

Goede voornemens? Samen stoppen
Voor iedereen 'met goede voornemens' die wil stoppen met roken orga-
niseert ZorgGroep Oost-Gelderland in opdracht van Vereniging Kruis-
werk Oost-Gelderland te Zutphen een 'Stop-met-roken cursus'.

De cursus zal van start gaan op maandag 14 februari te Zutphen. Het to-
tale programma omvat negen bijeenkomsten in een periode van zeven
weken en een terugbijeenkomst in mei. Om de stoppers in de beginpe-
riode een extra duwtje in de rug te geven zijn er drie bijeenkomsten in
de eerste week gepland.
Het programma geeft de 'stopper-met-roken' deskundige ondersteuning
om te ontdekken dat stoppen met roken kan.

Locatie is het Thuiszorgcentrum ZorgGroep Oost-Gelderland, Ooyer-
hoekseweg 6 te Zutphen op 14,16,17,21, 24, 28 februari; 13 maart; 3, 24
april en een terugbijeenkomst op 12 juni. Belangstellenden kunnen zich
opgeven via het telefoonnummer 0900-8806 (22 cent/minuut 24 uur per
dag bereikbaar) en via telefoonnummer 0314-376709.

Dominee Dirk Westerneng
nieuwe Gereformeerde
predikant in Vorden

Even Uw geografisch geheugen
opfrissen. Waar ligt Idskenhui-
zen? Wel het plaatsje ( 450 zie
len) ligt aan het Coevorder-
meer, ongeveer 10 kilometer
ten zuidwesten van Joure en cir-
ca vijftien kilometer ten noor-
den van Lemmer. Een plaats be-
horend tot de gemeente "Skas-
terlan" waartoe ook o.m. Joure
en St. Nicolaasga behoren. Een
plek in Friesland waar het vol-
gens dominee Dirk Westerneng
fantastisch toeven is. Zondag 27
februari neemt hij afscheid in
Idskenhuizen en vertrekt hij
daarna naar Vorden.

En dan heb je het in het Friese
hartstikke goed naar de zin en dan
toch vertrekken! Waarom eigen-
lijk? "In feite wilde ik helemaal
niet weg uit Idskenhuizen. In Vor-
den hadden ze een Gereformeerde
dominee nodig. Een collega van
mij heeft toen daar de de kerke-
raad gebeld en gezegd dat is wel
iets voor Dirk. Vanuit Vorden zijn
ze toen in Augustus met vier man
naar Idskenhuizen getogen om
daar tijdens een avonddienst naar
mij te luisteren.

Drie weken later heb ik toen in
Vorden een preek gehouden en
heb ik in september kennis ge-
maakt met de gemeente. Wat mij
aanspreekt is toch wel dat de Ge-
reformeerde gemeente in Vorden
weer opgebouwd moet worden. Ik
heb begrepen dat er de laatste ja-
ren wat problemen waren, waar-
door ook het bezoek aan de kerk
terugliep. Om te proberen dat
weer op te bouwen, lijkt mij een
enorme uitdaging.
Ik heb overigens niet de illusie dat
door mijn komst het kerkbezoek
zal toenemen, hopelijk wel de
saamhorigheid. Wat er ook toe
heeft bijgedragen om naar Vorden
te komen, is de goeie constructie
ve sfeer die ik daar tijdens mijn be-

zoek aantrof. Ik wil er de komende
jaren dan ook graag mijn schou-
ders onder zetten", aldus de 36 ja-
rige dominee Dirk Westerneng.
Vorden is zijn derde gemeente. Ge
boren in Oosterzee (niet ver van
zijn huidige woonplaats verwij-
derd) volgde hij in Kampen de stu-
die theologie. Hoewel zijn vader
ook dominee was, had Dirk Wes-
terneng tot zijn achttiende jaar
nog niet de keus gemaakt van
"wat wil ik later worden". Zegt hij:
"Ik had meerdere interesses. De
economische kant, weg- en water-
bouwkunde, ook dat trok mij aan.
Dat ik uiteindelijk toch theologie
ben gaan studeren had alles te ma-
ken met het feit dat ik tijdens va-
kantiewerk veel met buitenlan-
ders van doen had. Ik had ook in-
teresse voor de zending. Dus werd
het toch theologie met als hoofd-
vak "catechisatie"!

ZEELAND
Na zijn studie werd hij in 1988 be
roepen in St. Laurens, een ge
meente onder de rook van Middel-
burg. Hij bleef er predikant tot
1993. "Prima jaren", zo blikt hij te
rug. Dat "prima naar de zin" in de
ruimste zin van het woord, want
hij leerde daar ook zijn vrouw Co-
rine kennen.

"Vlak voor het vertrek naar Ids-
kenhuizen zijn we nog in St. Lau-
rens getrouwd. En toen naar Fries-
land. Mijn vrouw, zeer nuchter
van aard, had geen enkel aanpas-
singsprobleem en aardde direct in
Idskenhuizen. Zij maakt ook heel
snel contact met mensen", zo zegt
dominee Westerneng. Bovendien
werd het echtpaar verblijd met de
geboorte van dochter Lisanne
(thans l,5 jaar).
Ook op kerkelijk gebied trof Dirk
Westerneng in Idskenhuizen een
dorp naar zijn hart. 450 inwoners,
waarvan de helft Gereformeerd.
Reken je de omliggende dorpen,

behorend tot de gemeente "Skas-
terlan" erbij, dat telt de Gerefor-
meerde kerk in totaal 540 leden.
Dominee Westerneng is er best
trots op dat meer dan de helft van
de leden zondags naar de kerk
gaat. "En weetje wat zo leuk is. Tij-
dens de dienst op zondagmiddag
tref je heel veel jeugd. Jeugd die
zich zaterdagavond uitstekend ver-
maakt. Veelal in Heerenveen. En
dan toch zondags gewoon naar de
kerk. Niet dat ze er mee te koop lo-
pen. O, nee. Het liefst willen ze het *
voor anderen helemaal niet weten
dat ze ook naar de kerk gaan. Ik
ben er in ieder geval blij mee", zo
zegt Dirk Westerneng, die zichzelf
toch wel een orthodoxe dominee
vindt. De thema's die hij tijdens de
jeugddienst vaak hanteert, dragen
een meer adviserend karakter. In
de geest van "hoe draag je je geloof
in het dagelijks leven uit en hoe ga
je er mee om". Dominee Wester-
neng is in Friesland voorzitter van
de Gereformeerde Synode. Ook is
hij lid van de commissie "Samen *
op weg".

Op zaterdag staat Idskenhuizen in
het teken van de sport. Met name
de voetbalsport. De plaatselijke
voetbalclub V.V.I. is de trots van
het dorp. Ook dominee Dirk Wes-
terneng kun je daar veelal als sup-
porter aantreffen. "Ik vind voetbal-
len leuk om te zien. Je hoort langs
de lijn allerlei nieuwtjes. Boven-
dien spreek ik veel jeugd en kun je
de kinderen bijvoorbeeld, overi-
gens niet bewust, naar de catechis-
atie halen.
Want de "Catechismus" loopt als
een rode draad door het dagelijks
leven van Vordens komend Gere
formeerd predikant Dirk Wester-
neng.

Op 12 maart aanstaande wordt hij
door zijn 70-jarige vader, Emeritus
predikant P.J. Westerneng uit Bar-
neveld in Vorden bevestigd.



3-4-5 Maart Kranenburgs
Carnaval

• Een woning (ver)bouwen - door
Martijn Nieuwenhuis & Benno
Klein Goldewijk.

Bij verbouwings- of nieuwbouw
moet worden voldaan aan eisen
die het Bouwbesluit stelt. Dit be-
sluit vloeit voort uit de door de
Rijksoverheid ingestelde Woning-
wet, geldend voor alle gemeenten
in Nederland. Het Bouwbesluit
vermeldt allerlei maten, getallen
en normen die gelden als voor-
schriften ten aanzien van bouw-

^ constructies. Deze meetbare nor-
men worden ook wel prestatie-ei-
sen genoemd.
Een gemeente mag nadere nor-
men stellen die het Bouwbesluit
aanvullen, zolang deze echter niet
strijdig zijn met het besluit. D.erge
lijke gemeentelijke regels worden
vastgelegd in de gemeentelijke
aanvullende technische verorde-
ning.
Verder is de door de gemeenteraad
vastgestelde gemeentelijke bouw-
verordening van groot belang. Een
belangrijk kenmerk hiervan is dat
geen technische voorschriften zijn
vermeld, deze zijn immers ver-
woord in de hiervoor genoemde
regelingen. De bouwverordening
maakt melding van aanvullende
eisen met betrekking tot onder an-
dere gebruik, uitvoering, adminis-
tratie en stedenbouwkundige as-
pecten.
Het uiterlijk van een bouwwerk
moet voldoen aan redelijke eisen
van welstand. Een en ander wordt
beoordeeld door zgn. welstands-
commissies die adviezen uitbren-
gen aan gemeenten. Aan een ver-
gunningvrij bouwwerk mogen
geen eisen van welstand worden
gesteld.
De Woningwet maakt onder-
scheid tussen vergunningplichti-
ge, meldingsplichtige- en vergun-
ningvrije bouwwerken. In sommi-
ge gevallen is dit onderscheid niet
helemaal duidelijk. Het is dan ook
raadzaam hierover de gemeente te

raadplegen. Bij een verbouwing
van een monument, ongeacht of
het een Rijks- dan wel een ge
meentelijk monument is, moet al-
tijd een bouwvergunning aange
vraagd worden.
Voor vergunningplichtige bouw-
werken is eveneens een bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders (b&w) aangevraagde bouwver-
gunning nodig. Dit college moet
binnen 13 weken na ontvangst van
de aanvraag beslissen. Indien na
die termijn geen reactie is ontvan-
gen op deze aanvraag, mag veron-
dersteld worden dat de vergun-
ning is verleend. Dit is de verle-
ning van rechtswege, ook wel de
fictieve vergunning.
Bij aanvraag van een vergunning
voor een verbouwing, eist de Wo-
ningwet bijvoeging van een bo-
demonderzoeksrapport. De ge-
meente kan hiervoor een vrijstel-
ling verlenen als een dergelijk rap-
port in principe niet relevant is,
zoals bijvoorbeeld bij plaatsing
van een dakkapel. Deze vrijstelling
kan uiteraard ook worden ver-
leend indien voldoende recente
bodemgegevens beschikbaar zijn.
Het Besluit meldingsplichtige
bouwwerken geeft aan welke
bouwwerken meldingsplichtig
zijn. Voor deze bouwwerken hoeft
geen vergunning aangevraagd te
worden, wel moeten zij bij de ge
meente worden aangemeld. De ge
meente controleert of inderdaad
geen bouwvergunning vereist is
en of een en ander voldoet aan het
bestemmingsplan, de bouweisen
en redelijke eisen van welstand.
De gemeente moet binnen 5 we
ken na ontvangst van de melding
antwoorden. Als men na deze ter-
mijn geen tegenbericht heeft ont-
vangen mag gebouwd worden.
De Woningwet geeft aan voor wel-
ke bouwwerken geen vergunning
nodig is en die ook niet hoeven te
worden aangemeld. Het bestem-
mingsplan en de welstandseisen
zijn nu'niet van belang. Wel dient

het bouwwerk aan de (technische)
bouweisen te voldoen.
Ingeval de gemeente een bouwver-

' gunningaanvraag of een melding
afwijst, kan daartegen bezwaar
aangetekend worden. Wordt op dit
bezwaar wederom negatief beslist
dan kan daartegen in beroep wor-
den gegaan bij de bestuursrecht-
bank. Een en ander is vastgelegd
in de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). De termijn voor het indie
nen van een bezwaar-, dan wel be
roepschrift, bedraagt 6 weken. De
ze termijn gaat in na de dagteke
ning vermeld op de beschikking
van de gemeente waartegen ver-
weerd wordt. Voor dergelijke pro-
cedures is bijstand door een advo-
caat niet nodig, er is aldus geen
sprake van een verplichte verte
genwoordiging. Derden-belang-
hebbenden, bijvoorbeeld buren
die het niet eens zijn met bepaalde
verleende bouwvergunningen en
meldingen waarmee (van rechts-
wege) is ingestemd, kunnen hier-
tegen allereerst ook protesteren bij
het college van b&w. Daarna kun-
nen zij eventueel eveneens een be
roep doen op de mening van de be
stuursrechter. Die protesten moe
ten schriftelijk binnen een termijn
van 6 weken, nadat verondersteld
wordt dat belanghebbende(n) van
de bestreden beslissing(en) op de
hoogte kan (kunnen) zijn, inge
diend worden. Dit kan geschieden
door middel van bijvoorbeeld
raadpleging van het in het ge
meentehuis ter inzage liggende
bouwregister en/of door kennisna-
me van de gemeentelijke publica-
ties van bouwvergunningaanvra-
gen en meldingen. Is er sprake van
de eerder vermelde fictieve ver-
gunning, dan dient de gemeente
eigenaren en/of bewoners van na-
bij gelegen panden hiervan op de
hoogte te brengen.

Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. te
Zutphen

Zoals men gewend is, wordt er
in de Kranenburg ook dit jaar
weer een grandioos Carnavals-
weekend voorbereid.

De organisatie is ook nu weer in
handen van het bestuur en de vrij-
willigers van de Stichting Kranen-
burgs Carnaval, en vindt wederom
plaats bij Pannenkoekenrestau-
rant Kranenburg aan de Ruurlose
weg tussen Vorden en Ruurlo.
Op vrijdagavond zal Prins Gerben
de Ie de avond openen en dan de
microfoon geven aan Hans Krab-
benborg, de midvoor van de Vor-
dense band "Kas Bendjen", die de
ze avond, Plankenkoorts, aan el-
kaar zal praten. Plankenkoorts is
de naam voor deze spectaculaire
playbackavond. De eerste uren zul-
len gevuld worden door de jeugd,
waarna de oudere jongeren de
avond voort zullen zetten. Deze
avond wordt gratis aangeboden
door de Stichting Kranenburgs
Carnaval.
De zaterdagavond is voor de Nieu-
we Prins! Op deze avond zullen
Prins Gerben de Ie en zijn Adju-
dant Martijn, van hun taken ont-
heven worden, en zal de Nieuwe
Prins op grootse wijze aan het car-
navalsvolk gepresenteerd worden.
Tevens zal hij met zijn Adjudant
een jaar regeren over de Kranen-
burgse carnavalisten. De muzikale
omlijsting van deze avond is in
handen van de band Real Time.

Zondags staan de kinderen cen-
traal bij de Stichting Kranenburgs
Carnaval, in een feesttent zal
Theater Fiets een optreden verzor-
gen, hieraan voorafgaand zal er
weer een kinderoptocht plaatsvin-
den met een ballonnenwedstrijd.
De kinderen worden de gehele
middag vermaakt en na afloop zal
er nog wat te eten en te drinken
zijn. Ook is dit weer-geheel gratis
voor de aanwezige kinderen!
Omdat deze middag wederom gra-
tis is voor de jeugd, komen op za-
terdag 19 februari de vrijwilligers
in Vorden en omstreken huis-aan-
huis met een verloting t.b.v. de
kindermiddag. Aan deze verloting
zijn diverse mooie prijzen verbon-
den.
Koop een lot en steun onze kin-
dermiddag!
Op elk lot vindt men een reductie
bon van Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg voor hun Carnavals
Pannenkoek.
Intussen is het de bedoeling dat de
ouders zich vermaken in de grote
zaal, alwaar de Hengelose feest-
band "DOGZ" een spectaculair op-
treden zal verzorgen.
Ook zal dan Pierre Kartner, beter
bekend als Vader Abraham, het po-
dium betreden en zijn grootste
hits bij het Kranenburgs Carnaval
ten gehore brengen.
Al met al staat er weer een gran-
dioos Kranenburgs Carnaval te
wachten.

Verwerpingsavond
Medler
Op vrijdag 25 februari a.s. organi-
seert Oranjecommissie Medlertol
haar jaarlijkse, traditionele ver-
werpingsavond.

Op deze avond kan men o.a. een
gokje wagen met het rad van avon-
tuur, kan men zich uitleven met
het spijkerslaan, en komen de ech-
te schutters naar voren met het
schijfschieten. Verder zijn er nog
tal van andere oud-Hollandse spe
len.

Met deze traditionele spelletjes
zijn weer leuke traditionele prij-
zen te winnen, zoals: zuivelman-
den, krentenbroden, koeken en ve
Ie meters worst.
De avond zal plaats vinden in de

zaal van café restaurant 't Wapen
van het Medler, en is voor iedereen
toegankelijk. (Zie advertentie).

Volgzame huishoud
Op woensdag 8 maart start in ma-
nege "de Heksenlaak" in Barchem
een opvoedingscursus voor hon-
den. Dit is geen africhtingscursus,
maar is bedoeld om de honden te
leren zich als een prettige huisge
noot te gedragen. De cursus be-
staat uit 8 lessen. De honden wor-
den ingedeeld naar leeftijd en
vaardigheid.
De cursus is niet alleen geschikt
voor jonge honden, ook een oude
re hond kan nog heel veel leren.
De trainsters geven les op vrijwilli-
ge basis, de opbrengst van deze
cursus zal worden besteed aan een
diervriendelijk doel. Voor info: Ri-
ka Blom, tel. (0575) 551424.

In de showroom van

BouwCenter HCI

vindt u alles wat u

nodig heeft voor

een attractieve

badkamer. Een oase

voor inspiratie en nieuwe

ideeën. Sfeervol ingericht met een

ruime collectie ligbaden, douche-

bakken, badkamermeubilair en

accessoires. In combinatie met een

uitgebreide collectie wand- en

vloertegels.

• KEUKENS

• SANITAIR

• WAND- EN VLOERTEGELS

• BOUWMATERIALEN

• SIERBESTRATINGEN

• BOUWMARKT

Kijk, kies en kombineer...
BouwCenter HCI biedt zoveel méér!

BouwCenteriHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 - 16.00 uur



Vanwege toename van onze werkzaamheden zoekt MEA op korte termijn een:

MEA is een modern

productiebedrijf van

l i jnaf wateringssys-

temen, gemaakt van

polymeerbeton. *

De produkten worden

wereldwijd afgezet

via een uitgebreid

verkoopapparaat.

MEA is een ISO

9002 gecertificeerd

bedrijf.

chef expeditie m/v

MEA zoekt een enthousiaste en gemotiveerde medewerker die leiding gaat
geven aan een ploeg van circa 8 mensen.

Functie-eisen:
minimaal MBO-niveau logistiek

kennis van Engelse en Duitse taal;
kennis en ervaring met Windows 98;

- bij voorkeur kennis van SAP/R3 en/of Exact;
ervaring is een pre.

Functie-omschrijving:
plannen van transporten;
contacten onderhouden met MEA magazijnen en hoofdkantoor in het
buitenland;
intern communiceren met de afdelingen verkoop, productie en inkoop;
onderhouden ISO-systeem voor expeditie,

MEA biedt een bij de functie passend salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden in een prettige en collegiale werksfeer.

Wilt u meer informatie over bovenstaande functie? Neem dan contact op met
de heer Jarl Brandt, produktieleider, tijdens kantooruren bereikbaar onder
nummer (0314) 627762.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
MEA Polymer Beton B.V., t.a.v. de heer Jarl Brandt,
Postbus 90, 7020 AB Zelhem.

poiymer Beton B.V. Ambach t sweg 18 Ze lhem T ( 0 3 1 4 ) 62 77 62. F ( 0 3 1 4 ) 62 77 77

Geef voor waterprojecten in
het Nijlgebied

Giro 456 Utrecht

l ' o s lhn , •
i ü > 10

wwwjcerkeniiuktie.n

HCI Betonindustrie is een dynamisch produktiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van
betonelementen voor de woningbouw, utiliteitsbouw en de agrarische sector.

HCI Betonindustrie zoekt voor de productie-afdeling en voor het bedrijfsbureau
enthousiaste medewerkers voor de volgende functies:

-TIMMERLIEDEN

- STALEN MALLENMAKERS

- VLECHTERS
- REPARATEURS

PRODUCTIEMEDEWERKERS

- KWALITEITSCONTROLEURS
- MEEWERKENDE VOORLIEDEN

- PRODUCTIÊLEIDER
- (AANKOMEND) CAD-TEKENAAR

-WERKVOORBEREIDER

Diverse
Tapijt- en Vinyl-

couponnen
nu met

kortingen van 5O-80%

Tevens aanbiedingen Laminaat
Uniek kliksysteem (verhuisbaar)

4395
per m'

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

. Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Wij zoeken medewerkers met een flexibele en collegiale werkhouding
en met een opleiding VBO- tot en met HBO-niveau-bouwkunde.

Kandidaten met ervaring hebben een pre.

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande functies, en wilt u graag meer weten?
Kom dan op zaterdag 19 februari naar onze informatiedag en maak kennis

met de mogelijkheden die HCI Betonindustrie u kan bieden.
U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden bij de heer P. van Mourik, telefoon (0575)4681 81

Uiteraard kunt u ook uw schriftelijke sollicitatie sturen aan:
HCI Betonindustrie, afdeling personeelszaken, Postbus 98 - 7255 ZH Hengelo Gld.

Betonindustrie.HCI
HCI Betonindustrie B.V., Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 81 81

Onze werkzaam-
heden beslaan
hoofdzakelijk uil
particuliere
opdrachten

SCHILDERSBEDRIJF

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

Wij zoeken een

vakbekwaam
schilder
Een goede instelling, vakkennis,
zelfstandig kunnen werken en
een collegiale houding vinden wij
belangrijk.

Als u denkt voor deze vacature
in aanmerking te komen,
kunt u bij voorkeur schriftelijk
reageren.
We zien uw brief met c.v. graag
tegemoet op bovenstaand adres.
Het is ook mogelijk om na 18.00
uur telefonisch op bovenstaand
telefoonnummer te reageren.



EEKMARKJL
H.O.H. GEHAKT 1 kg 6,95

MAGERE fln „

RUNDERLAPPEN 1 kg 10,95

RUNDERMUIS 1 kg 10,95

VARKENSLAPPEN ikg 6,95

VERSE-, DROGE - «A AA

ofROOKWORST sstuks 10,00

Uit onze qrillcomer

GEGRILLDE
SPARERIBS
IN MAGNETRONZAK kilo 10,95

VLEESRIBBEN kilo 3,95
Weekpakket vleeswaren

1,95
2,95
1,95
6,85

4,95

lOOgrFRICANDEAU

100 gr PEPERHAM

lOOgrKATENSPEK

Nu VOOR

Elke week op de markt in Vorden Uw vakslager DIJKGRAAF

3 BOS POTLOOD-

NARCISSEN

2 BOS ANJERS

HORTENSIA

NARCISJESTÊTEATÊTE

2 voor
2 BOSSEN BLOEMEN
naar keuze

c nn Valeweideo,uu
g 95 Bloemen en planten
B',95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

PROFITEER NOG EVEN FLINK
VAN ONZE LEEGVERKOOP!!

NU REKKEN MET RESTANTEN,
UITZOEKEN VOOR:

10.- 25.- 50.- 75.- 100.-

Spalstraat 7-9 Hengelo (G.) Tel. 0575-461383

f 1 3,954 zakken

30 l

6 zakken

BARENDS6N
Zutphenseweg 15 • 7251 DG Vorden • Tel. (0575) 552159 • Fax 551040

EVENEMENTENBURO

Zoekt wegens sterke uitbreiding werkzaamheden meerdere

CREATIEVE DUIZENDPOTEN (m/v)
CLOWNS

STELTENLOPERS
MIME-SPELERS

ANIMATIESPELERS
HOSTESSEN
ARTIESTEN

PRESENTATOREN
DECORATEURS

MANUSJE VAN ALLES

BEGELEIDERS SPELATTRACTIES
KINDEROPVANG-BEGELEIDERS
BEGELEIDERS ZESKAMPEN
OPERATORS BIJ ZEPPELINS
OPERATORS KLIMMUUR
KERSTKABOUTERS
HORECAMENSEN -
ZWARTE PIETEN
CHAUFFEURS

OPSTARTER/AFBOUWER
voor zaterdag en zondag (soms erg vroeg, erg laat, event. ook door de week)

of mensen die hiervoor opgeleid willen worden
(vanaf 17 jaar)

WIJ BIEDEN:
oproepbaan gevarieerd werk

in het hele land alle dagen van de week
in een leuk team interne opleiding

goede betaling een georganiseerd gekkenhuis

Bel en/of schrijf een leuk briefje naar: Evenementenburo Am-
biance t.a.v. Gea Zieverink, Industriepark 6, 7021 BL Zelhem
0314-625109

In het voorjaar genieten van een mooie tuin

Wij kunnen deze droom werkelijkheid laten

worden

XjTevens verzorgen, wij ook:

* tuinontwerp - Tuinaanleg

**Tcn^9hderr/oud - Tüinadvies

ïljjuinlenov/itie - yijvetaanleg

SlerBeftrating - Snoeien

* Aapleg-on(^rhoud bedrijfsterreinen

* SpecialisrlrTa f̂J van Japanse tuinen

Profiteer nu van £nzi<40% millennium korting

•c<<ij| In de maand februari

HOVENIERSBfDRIJF ANDRÉ OONK
Neede

Tel. (0545) 29 21 46 (na i&oo uur)

Een waterval van

Voordeelprijzen
Niet voor even, maar voorgoed!!!!

en
CALVE AARDAPPEL
ANDERS
pot 390 mi, div. smaken

van 3,29 voor

NUTRICIA
CHOCOMEL
pak 1 liter
van 2,49 voor I

HUGGIES LUIERS
alle maten
pak -*-
van 39,99 voor 26,99

KARVAN
CEVITAM
div. smaken, bus

van 5,69 voor

UNOX
CUP A SOUP
2E PAKJE HAIVE PRIJS

2 doos

van 3,58 voor

BOUNTY
KEUKENROL APPELSIENTJE

van 3,39

voor f.99

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.OO uur

Vrijdag 8.0O - 21.0O uur

Zaterdag 8.0O - 17.OO uur

LET OP!!!!
Maandag, dinsdag en woensdag Knipbrood

bruin, wit en volkoren 800 gram

3 HALEN 2 BETALEN !!!

ALBERTHEIJN
Raadhuisstraat 36

7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

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