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Indoor Sport opent
vri iHao nieuw n*) n rl Voor jaarsmode show Visser Mode op donderdag 9 maart

Jaap en Gerdien Hesselink van Indoor
Sport Vorden openen vrijdagmiddag
hun nieuwe sportcentrum aan de
Overweg. Het pand heeft een opper-
vlakte van circa 1500 vierkante meter
en is één van de grootste sportscholen
van deze regio. Naast twee grote aero-
biczalen kent het gebouw een beauty-
salon, een sportwinkel, twee saunaca-
bincs en een Turks stoombad. Zater-
dag en zondag worden voor het pu-
bliek Open Dagen gehouden. 'Wie
een kijkje wil komen nemen, is van
harte welkom', aldus Gerdien Hesse-
link. Voor een uitgebreid interview
met de mede-eigenaar van Indoor
Sport Vorden zie Tweede Blad.

Vordense actie voor

Druk bezochte heropening herenafdeling

De Vordense inzamelingsactie voor
de gedupeerden van de watersnood
die donderdag 2 februari in café-res-
taurant 't Pantoffeltje werd gehouden
heeft in totaal 98.885 gulden opgele-
verd. Afgelopen donderdagavond
kwam het plaatselijke actiecomité
voor het laatst bij elkaar en werd het
gezelschap opgeheven. Namens de
Rabobank was Reinier Klein Brinkc
aanwezig om het eindresultaat mede
te delen. Woordvoerder Frank Meu-
lenbroek van het actiecomité toonde
zich donderdagavond zeer tevreden
over de opbrengst van de inzame-
lingsactie. 'Voor een relatief kleine
plaats als Vorden is dit een geweldige
opbrengst. We mogen daar met recht
trots op zijn', aldus Meulenbroek. In
het bijzonder wil hij alle mensen be-
danken die zich op 2 februari belange-
loos hebben ingezet. 'Want zonder
hen hadden we dit nooit voor elkaar
gekregen', aldus de woordvoerder
van het comité.

Herdenkingsfeest
50 jaar bevrijding
Op l april is het precies 50 jaar gele-
den dat Vorden bevrijd werd. Dit feit
willen de Oranjevereniging, het '4-5
mei comité' en de Raad van Kerken
op gepaste wijze vieren. Zo zal er die
dag een bevrijdingsdienst in de
Dorpskerk worden gehouden met
aansluitend een kranslegging bij het
Verzetsmonumcnt door Commissaris
van de Koningin J.C. Terlouw en bur-
gemeester E.J.C. Kamerling. Daarna
is er een bijeenkomst in het Dorpscen-
trum waar onder andere toespraken
zullen worden gehouden. Verder zal
het 30+ koor een aantal liederen ten
gehore brengen, 's Avonds is er een
daverende revue die wordt opgevoerd
onder de titel 'Kom us an'. Zie ook
advertentie in dit blad.

Lezing
Op dinsdagavond 14 maart houden
Herman Vriclink en Harry Korstee
een lezing over 'Boeren en burgers' in
het Achterhuus achter de Gereforcer-
de Kerk. Zij komen vertellen de pro-
blematiek waar de boeren anno 1995
mee geconfronteerd worden. Deze
avond is bestemd voor iedereen die
wel eens wil weten wat er zoal komt
kijken om een boerderij draaiende te
houden.

Actie voor behoud
Dorpskerk van start
De geldinzamelingsactie 'Samen
sterk voor de Dorpskerk gaat deze
week van start. In totaal moet er voor
de restauratie van het dak van de kerk
500.000 gulden bijeen worden ge-
bracht. Vandaag zal tegelijk met het
uitkomen van Weekblad Contact een
folder uitkomen met meer informatie
over deze actie. Daarin staat hoe u
persoonlijk een bijdrage kunt leveren
aan het behoud van de Dorpskerk.

Hans te Vaanholt en Ellen Pronk van de herenafdeling van Visser Mode.

Met de heropening van de herenaf-
deling zijn Henco en Tineke Elb-
rink van Visser Mode aan de Bur-
gemeester Galleestraat een nieuwe
weg ingeslagen. 'Naast onze vaste
klanten willen we ons meer gaan
richten op jongeren. De verbou-
wing van onze herenafdeling moet
je dan ook zien als een eerste stap in
die richting', aldus Henco Elbrink
tijdens de heropening vorige week
dinsdagavond.

In augustus van het vorig jaar beslo-
ten Henco en Tineke Elbrink om de
herenafdeling van de modezaak te
verbouwen. 'We vonden dat het hoog
tijd werd dat er iets ging veranderen.
De manncnafdeling was namelijk in
de stijl van de jaren tachtig ingericht.
Het was strak en zakelijk en kwam erg
kil over. Nadat we er goed over nage-

dacht hadüCT^ hebben wc uiteindelijk
de knoop doorgehakt en zijn we over-
gegaan tot een grondige verbouwing',
zegt Henco Elbrink.
De herenafdeling van Visser Mode
heeft een complete gcdaanteverwis-
seling ondergaan. Elbrink: 'We heb-
ben de architect ook niet voor niets de
opdracht meegegeven om er heel iets
anders van te maken. Het moest een
jonge, frisse en vriendelijke uitstra-
ling krijgen. En daar is men volgens
mij prima in geslaagd. De reacties tij-
dens de opening waren dan ook
goed'. De herenafdeling heeft vol-
gens Henco Elbrink meer sfeer gekre-
gen. 'Er is veel met licht hout ge-
werkt. Dat hebben we gecombineerd
met een warme kleur als jadegrocn.
Alles bij elkaar straalt het volop ge-
zelligheid uit. En dat was de bedoe-
ling', aldus Elbrink.

De nieuwe voorjaarscolldCTIe van
Visser Mode kent een breed assorti-
ment. 'Er is meer aandacht besteed
aan de mode voor de wat jongere
klanten', zegt Henco Elbrink. 'Zo
hebben we een aantal nieuwe merken
zoals 'No one else', '4 You' en 'Ciop-
pa' ingekocht. Maar dat betekent na-
tuurlijk niet dat onze vaste klanten dit
jaar bedrogen uitkomen. Allerminst.
Ook voor hen hebben we weer een
uitgebreide voorjaarscollectie in
huis'.

Donderdag 9 maart begint voor Visser
Mode de lente. Op die dag worden er
vier modeshows gehouden waar de
voorjaarscollectie van 1995 uitge-
breid aan bod komt. Op vrijdagavond
24 maart wordt de kindermodeshow
gehouden. De seniorenshows hebben
plaats op 4 april.

Bruidsbeurs trekt ruim 400 bezoekers

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 12 maart 2e zondag van de Veertigda-
gentijd 10.00 uur ds. H. Westerink. Er is zon-
dagsschool en jeugdkerk. 19.00 uur Jongeren-
dienst in het Achterhuus, ds. Koos Bentveld, zie-
kenhuispastor te Zutphen.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 12 maart 10.00 uur dhr. H.H. de Vries,
Oosterbeek; 19.00 uur 'sing-in', jongerendienst.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 11 maart 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.

R K Kerk Vorden
Zondag 12 maart 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 maart Pas-
toor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 11-12 maart ór. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg:tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45tot 10.15uuren 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 11-12 maart J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. Tel. 05753-1400.
Overige zaken op afspraak. Tel. 05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer

06-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje maart: mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. tel. 2151. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a; tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek 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.

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.

Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 maart 10.00 uur ds. J. Akihari, Harf-
sen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 maart 17.00 uur Eucharistieviering,
Dameskoor.
Zondag 12 maart 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 maart Pas-
toor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

De bruidsbeur s die afgelopen zondag in bodega ' t Pantoffeltje werd gehouden trok ruim vierhonderd bezoekers. Door de
mannequins en dressmen van Bijer Besselink werden er de hele dag doorlopend shows gelopen. Op die manier maakten
de bezoekers kennis met de nieuwste bruids-, cocktail- en herenmode. Drukkerij Weevers deed dit jaar voor het eerst mee
aan deze beurs.

Over twee weken brengt Drukkerij Weevers een
speciale feestkrant uit ter gelegenheid van het zes-
tigjarig bestaan van zwembad 'In de Dennen'.
Deze krant zal tegelijk met Weekblad Contact uit-
komen. Adverteerders kunnen tot en met vrijdag
10 maart hun advertenties voor deze jubileumuit-
gave inleveren bij Drukkerij Weevers.

De redactie.



Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

• W E H L - V O R D E N
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:08347-8137a tel:05752-3006
i's MAANDAGS DE HELE DAQ GESLOTCN1:

Wie eenmaal

WALDKORN
heeft gekend, eet

n iet anders
is verwend.

Burg. Galléestraat 22
Vorden- Tel. 1877

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Deze advertentie i.i aangeboden door

Drukkerij Weevers B. V.

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

POOT-
AARDAPPELS

BESTELLEN?

NU KLUVERS BELLEN!

KLUVERS
VOEDERS

ZUTPHENSEWEG 41
VORDEN

TEL 05752-1318

Uw meubels
versleten ? <>
Wij stofferen snel en voordelig.

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

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132

ch Ook

Albert Heijn

Met onze TOP 10

aanbiedingen:

O Achterham of Yorkham
l00 gram van 2,99

Pracht Hortensia
per stuk

© Gehakt h.O.h. 500 gram 4,25
l kilo van 9,98

O Gemengde sla d/v. soorten.'
200 gram van 2,49

Smith's Superchips
duo 400 gram van 3,58

_1,99
10,00

7,98
1,49
2,69

9 AH GECONCENTREERDE Soepen l A Q
d/V. smaken 460 ml van 1,49 l ƒ W J

AH Sinaasappelsap
mef vruchrvlees l Itr van l ,79 _

Rineau Bordeaux rood en w/f
0,75 Itr. van 6,45

1,39

4,99
ÉJ Room- of Kersenkorfje QQ

BAKE-OFF per stuk van l,50 7 7

E) AH Tissue toiletpapier
12 rol van 6,99 4,99

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Air Miles? Heeft U ook Uw verrasend
hoge score on/vangen?

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.

Nationaal Reumafonds
Den Haag. Bank 70 70 70 848.

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

^/~^^\^^^\

VRIJDAG 10 MAART

aanvang 21.00 uur

The Time
Disney Band

UITNODIGING V.T.P.

OPEN HUIS

Tcnnisvcrcniging Vordcns Tennis Park (V.T.P.)
organiseert een OPEN HUIS voor jong en oud

uit Vordcn en omgeving.

zaterdag 18 maart van l O tot 14 uur

Onder deskundige leiding kunt u kennismaken.met
de tennissport.

Voor een tennisracket wordt gezorgd.
Neem wel sportieve kleding en sportschoenen mee.

O
Voor inlichtingen: ^ 6809 of 3451

Locatie: Tennispark "t Ovcrspoor' aan de Overweg

NIEUW NIEUW NIEUW
Lego System Aquazone

* sabotage scooter
* diepzee-onderzoeker 'Neptunes'
* onderzeeboot 'De Blauwe Haai'
* kristal detector
* diepzeebasis 'Aquarius'

Doe mee met de etalagewedstrijd.
Formulieren verkrijgbaar aan de kassa!

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP
J3 J3 J3

SUE ;RS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVFI D Wij gaan verhuizen
WMK1NÖVC. naar de Revelhorst D Hl ƒ A P
^ 05750-22816 (bij Nieuwe Spittaal). DUlAU

KLEDING ACTIE

Mensen in Nood

IN GOEDE
HANDEN

Inleveren: zaterdag 18 maart
van 9.00 uur tot 12.00 uur
Christus Koningkerk Vorden

van 9.00 uur tot 12.00 uur
St. Antonius van Paduakerk
Kranenburg

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 7 november 1994 t/m 24 maart 1995
Voor particulieren f 75,- premie per man per dag. Voor
andere opdrachtgevers f 35,- premie per man per dag.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. 05752-2039

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

arkensvfees
errassend lekker

eef keus
oordef/g

SPECIALITEITEN
1 kilo Bami of Nasi

+
500 gram Babi Pangang

samen f 1 Oj""

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Boerensnijworst

100 gram ƒ 1,49

Boterhamworst

100 gram ƒ 0,98

WEEKEND
Hamlappen

ƒ 10,45
Gepaneerde Schnitzels

per stuk ƒ 1 ,50

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95
Hamburgers

per stuk ƒ l ,••

WOENSDAG GEHAKTDAG

3 pond h.o.h. gehakt

voor/ 10,"

Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50

Profiteer mee
met ...
ook U adres voor al
uw huisslachtingen

/

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752 -1470

WIM B ' SMAN
l N S T A U L A~

maakt mooi werk voor uw

B E D R l J F

ook voor aangepast sanitair

voor service zijn wij 24-uur bereikbaar

ook in het weekend

05752 - 2627

Burg. Galleestr. 67 Vorden

2 bos bloemen, chrysanten, tulpen, anjers, etc. etc
voor 8,95

1 BAK

Violen 9,95
24 STUKS

6 Primulaars
10,-

7de gratis
2 Azalea's 10,-

DE VALEWEIDE-bloemen

Vanwege de opening van ons nieuwe sportcomplex
houden wij:

zaterdag 11 en zondag 12 maart
van 13.00 tot 17.00 uur

Graag tot ziens in ons nieuwe gebouw!

Joop en Gerdien Hesselink

• n i i > i «

Overweg 16-7251 JS Vorden-Tel. 05752-3433



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Jeanne

Zij is geboren op vrijdag 24 fe-
bruari 1995.

Richard en Erna Hartman

Het Eelmerink 3
7251 VD Vorden

Meter: Anja Seesing-
Bruggeman
Peter: Henry Barendsen

Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

A nou k

Zij is geboren op 6 maart
1995, weegt 3200 gram en is
£1 ^rr» lor\n51 cm lang.

Wimen Anneke
Kolkman-Pasman

de Hanekamp 17
7251 CH Vorden

Anneke en Anouk rusten van
12.00 tot 15.00 uur.

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze dierbare
moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder

DERKJEWONNIIMK-
DERKSEN

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Namens kinderen,
kleinkinderen en

achterkleinkinderen
Vorden, maart 1995

Langs deze weg bedanken wij
iedereen voor de belangstel-
ling, de vele kaarten en kado's
welke wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons 60-ja-
rig huwelijksfeest.
Het is voor ons een dag ge-
weest om nooit te vergeten.

G. Nijenhuis
D. Nijenhuis-Koopman

Galgengoorweg 12
7251 JD Vorden

Rectificatie

Langs deze weg bedank ik ie-
dereen voor de belangstelling,
en de vele kaarten en kado's,
welke ik mocht ontvangen ter
gelegenheid van mijn 90ste
verjaardag. Het is voor mij een
dag geweest om nooit te ver-
geten.

Th. Olthof-Lubbers

Hackforterweg 8
7234 SH Wichmond

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culierenen verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezette
regels; elke regel meert 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• GRATIS AF TE HALEN:
vaste tuinmest. G. Rozen-
daal, tel. (05754) 1359.

• Vrijdag 10 maart Verwer-
pingsavond met o.a. sjoelen,
ballero, spijkerslaan, schieten,
etc. bij café 't Wapen van het
Medler, Ruurloseweg 114, Vor-
den, aanv. 20.00 uur. Oranje-
commissie Medlertol.

• Voor administratieve hulp
of fiscale aangiften:
Bel 05753-2370.

• Voor de complete vachtver-
zorging van uw hond. Rijks-
gediplomeerdtrimster A. Stein-
voort. Tel. 05752-3048.

TE HUUR
AANGEBODEN:

GARAGEBOX
aan Hoetinkhof nr. 4

Huur per maand: f 52,50

Voor meer informatie:
Wstg. Thuis Best

05753-1460

Henk Garritsen
en

Judith Tijssen

gaan trouwen op dinsdag 14 maart
1995.

Om 10.30 uur geven wij elkaar het
ja-woord in het gemeentehuis te
Vorden. De kerkelijke inzegening is
om 11.30 uur in de
St. Willibrorduskerk te Vierakker.

Wij nodigen U hierbij uit op onze
receptie welke is van 15.00 tot 16.30
uur in zaal 'de Engel',
Dr. Ariënsstraat 1 te Steenderen.

Ons adres:
Vierakkersestraatweg 16
7233 SB Vierakker

'De
CAFE-RESTAURANT - KEGEL- EN ZALENCENTRUM
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Vordenseweg 32. 7231 PC Warnsveld. Telefoon 05752-1426

Op maandag 13 maart a.s. hoop ik
mijn 50e verjaardag te vieren.
Samen met mijn vrouw en kinderen, nodigen wij
U uit voor de receptie op maandag 13 maart van
16.00-18.00 uur in Café-Restaurant 'De Boggelaar'.

Op donderdag 16 maart 1995 hopen
wij met onze kinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Han en Tine
Wagenvoort-Scheffer

Gelegenheid tot feliciteren vanaf
19.30 uur in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Van Lennepweg 3, 7251 JM Vorden

Na 9 maanden zwangerschap zijn we erg ver-
drietig dat we niet kunnen genieten van onze
zoon

JORN

We houden van je Jorn.

8 maart 1995

Mariël en Gerwin Weijs

Brinkerhof 34
7251 WR Vorden

Jorn wordt in besloten kring begraven.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en kado's

die ons 25-jarig huwelijk
tot een onvergetelijke dag hebben

gemaakt.

Bennie en Hettie Reugebrink

Hengelo (Gld.)

CHR. MUZIEKVER.

SURSUM
CORDA
VORDEN

houdt op
vrijdag 24 maart en zaterdag 25 maart a.s.
haar jaarlijkse

UITVOERING
in het Dorpscentrum te Vorden. Aanvang
20.00 uur.

GRATIS toegangskaarten voor deze
avonden kunnen worden afgehaald op
maandag 13 en dinsdag 14 maart a.s.
tussen 19.00 en 21.00 uur in het
DORPSCENTRUM.

Het bestuur.

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

THEO TERWEL l
m AUTOSCHADESPECIALIST •

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

«
ORTGIESEN
uin- en Bouwmaterialen

Siersmeedwerk, inrijpoorten enz. v.a. f 60,- p.m
Nostalgische tuinverlichting gietijzer v.a.
f 195,-p.st.
Kinderkoppen zwart basalt ca. 17 x 17 f 1,- p.st.
Waalformaatklinker 6 cm dik v.a. f 20,- p.m2

Buitenvelderweg 1 -RUURLO-05736-1577.
Prijzen incl. B.T.W.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Toneelgroep Linde pre-
senteert het blijspel 'Geen
been om op te staan'. 18
maart a.s. om 19.45 uur in het
Dorpscentrum.

• Op 12 maart wordt onze
tante Gerda Ligtenbarg, 40
jaar. Gefeliciteerd. De Neef-
jes. Wilt u haar feliciteren. Tel.
3141.

• GEVRAAGD: 3 a 4 uur per
week hulp voor tuinonder-
houd. Tel. 05752-2351.

• TE KOOP: (knikarm) zon-
fcescherm, 5.25 br., 2.50 uit-
™al, streepdessin. Tel. 05752-
3431.

• TE HUUR GEVRAAGD:
voor seizoen 1995 ca. 1,5 ha
land voor de teelt van sui-

kerbieten. J. Schoenaker, Vier-
ükker. Tel. 05750-21760.

• Speelgoed- en kinderkle-
dingbeurs Ot en Sien, Het
Jebbink 13, Vorden. Zater-
dag 18 maart 9.30-11.30 uur.
Inleveren: 15 en 17 maart
19.00-21.00 uur. Inf. 05752-
3579.

• Denk aan: Open huis. Vor-
dens Tennis Park zaterdag 18
maart (zie grote advertentie).

Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Kaas
kiio _I 9.50
Twenny Mosterdkruiden of
Brandnetelkaas
500 gram 7.45

Weektopper:

Franse lekkernij
sellerysalade x kruidenkaas
200 gram

Cashewnoten
vers gebrand
200 gram

Schouderham
150 gram

Roomtruffels
100 gram

Wist U het al:
'S MAANDAGS HELE DAG GESLOTEN

2.50

4.49

1.79

3.25

WEEKENDAANBIEDING

Originele
ACHTERHOEKSCHE

BOLUSSEN
Ouderwets lekker!

MET KANEEL EN SUIKER

NU van 5,25 voor 4,25 per 6 stuks

MÜSLI KRUIDKOEK
royaal gevuld met noten en rozijnen

4,50DITWEEKEND

Original
AMERICAIN COOKIE!

'...home made...
Heerlijke chocoladekoeken

Razend lekker!

NU voor

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBO

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel 05752-1967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

De vakanties zijn voorbij.
Nu hebben wij VOORJAARSGEDACHTEN.

AANBIEDINGEN GELDIG do. - vrij. - zat. 9, 10 en 11 maart

"

Gepaneerde
SCHNITZELS

8,954 stuks

Tip voorde boterham:

(H)eerlijke
SCHOUDERHAM

100 gram 1,60
Keurkoopje voor donderdag 9 maart •
vrijdag 10 maart - zaterdag 11 maart:

HAMLAPPEN500gram+

1 ROOKWORST

SAMEN 9,95
SPECIAL

HONGAARSE
GEHAKT

CORDON BLEU

VLEESWAREN-
SPECIAL:

100 gram 1,75

GEBRADEN
PEPER GEHAKT

100 gram 1,75

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSIAGER Tel. 05752-1321

GROTE KROPPEN

KASSLA

per stuk 0,95
RAUWKOST

BOLERO

250 gram 2,50

500 gram

Vanaf maandag 13 maart 2 weken lang

Grote Verstoppers
WAARDEBONNENAKTIE

NIET ONTVANGEN,
VRAAG ERNAAR IN DE WINKELS

dé
edtfe.

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

ZWEEDS
WITTEBROOD

volgens oud recept

2,50NU

SUIKERBROOD
ook lekker bij de koffie

1,95NU

SUIKERWAAIERTJES
een heerlijk roomboterkoekje

250 GRAM 4,50

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384



Aanbiedingen Top-10
Rabobank

ook uw reisbureau

l Barbados: Sunset Crest Vacation Village,
vertrek in maart ƒ 7.295,00 p.p. (o.b.v. 3 personen)

2 Florida: Vlucht naar Miami, Orlando, Tampa, of
Ft. Lauderdale, incl. 1 week autohuuren
1 hotelovernachting, vertrek in maart/ 869,00 p.p.

Griekenland: Kos, Rhodos, Samos en Kreta
diverse appartementen, vertrek begin april
8 dagen/ 675,00p.p. 15 dagen f 775,00 p.p.

4 Portugal: Algarve, diverse appartementen, vertrek in april
8 dagen v.a. ƒ 575,00 p.p. 15 dagen v.a. f 725,00 p.p.

5 Spanje: Costa del Sol, appartement, vertrek in april
8 dagen v.a. f 575,00p.p.

6 Spanje: Gran Ganaria, appartement Koka in Playadel Ingles
vertrek in maart 8 dagen v.a. ƒ 785,00p.p.

7 Tunesië: Sousse, hotel Ie Marabout o.b.v. H P
vertrek in maart
8 dagen v.a. ƒ 526,00 p.p.

8 Aruba Bonaire Curafao:
1G daagse combinatiereis incl. vluchten, ace. autohuur en excursie
vertrek april/oktober ƒ 2.840,00 p.p.

9 Curafao: Appartement, vertrek 1 april/15 oktober
9 dagen ƒ 1.728,00 p.p.

10 A ruba en Nederlandse A n tillen :
kortingen op reizen per KLM lijndienstvluchten tot/ 450,00 p.p.

Meer informatie ??
Bel: 05752-7837

't is Oranje
't blijft Oranje

Verkrijgbaar vanaf 13 maart 1995.
Bij ABN Amro en Dorpscentrum.

- Deelnemerskaarten middagprogramma
1 april inclusief consumpties en broodbuffet
f 12,50 p.p.

- Deelnemers middagprogramma genieten
voorrang voor de voorstelling van de revue op
1 april. Kaarten f 10,- per stuk.

- Leden Oranje Vereniging krijgen tegen
afstempeling lidmaatschapskaart max. twee
vrijkaarten voor de Revue. Dit geldt ook voor
de voorstellingen van 7 en 8 april.

- Vanaf 20 maart eveneens vrije verkoop f 10,-
per kaart.

- Inlichtingen tussen 18.30 uur en 19.30 uur
B.J. Bloemendaal, tel. 1720.

KWAI FA
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

Dorpsstraat 8 Vorden
Tel. 05752-4355

diverse snacks, stokbroodjes, plate-maaltijden
o.a. schnitzel, halve haan, karbonade, spareribs

Oof^om mee te nemen.

Tevens beschikken wij over zaalruimte voor vergadering en partijen
tot ca. 70 personen.

* Gespecialiseerd in koude en warme buffetten.

Fam. Besselink
Ruurloseweg 2
BARCHEM- Tel. 05734-1201

Zondag 19 maart a.s.

optreden

GLANERBURGER
MUSIKANTEN
o.l.v. dhr. Geert Sprick

Aanvang 11.30 uur. Entree f 15,- p.p.

Reservering mogelijk tel. 05734-1201.

De verbouwingen zijn achter de rug en daarom houden
wij op woensdag 15 maart

Open Huis
Dan kunt u zien waarop wij zo trots zijn.

Tussen 17.00 en 21.00 uur hopen wij u te mogen
begroeten.
U wordt dan ruimschoots in de gelegenheid gesteld om
ons herboren bedrijf te bezichtigen.

Aan een hapje en een drankje zal het u uiteraard niet
ontbreken.

Wij zijn dinsdag 14 en woensdag 15 maart
tot 15.30 uur

GESLOTEN
i.v.m. de herinrichting

Tweewieler- en Maaiercentrum

FOKKINK
Garvelinkkampweg 2A

7261 CH Ruurlo, maart 1995

Tel. 05752-4355

BADKAMER VERBOUWEN ? ""

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

R f. Jansen installatiebedrijf

^WP burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

= Toneeluitvoering =
van de Plattelandskomedie:

"Hé is zo wies"
Op 18 maart in Zaal Den Bremer te Toldijk.

Om 19.30 uur gaan de deuren open,
dus kom op tijd!

In de pauze is er een grote verloting.

Georganiseerd door: Plattelands

Jongeren
Steenderen

VOORALUW

DRUKWERK

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoscwcg 17
RUURLO

Telefoon 1263Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

STEENDEREN:
Mevr. Van Vcldhuizcn

Onstcnk
Bcgoniastraat 3

7211 ALStccndercn
Telefoon 2398

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Nationaal Reumafonds (M)
Den Haag. Bank 70 70 70 848.

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Partij
WITTE SCHILDERS

OVERALL'S en
WITTE BROEKEN met

JASJES
Ook de echte

BOERENKIELTJES
voorradig, nu 29,50 per stuk

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

....maar
SAMEN!!

Bouw- en Houtbond F.N.V.

PAASVERZILVERING
op dinsdag 14 maart
van 19.00-21.30 uur

Voor R.B.S. en P.R.I.S.
laatste tegoedstaat meebrengen.

De P. V. Het Hoge 16.

SAMEN, MET ELKAAR IN GROEPSVERBAND

GEZOND AFSLANKEN
met 3 volle maaltijden per dag en zonder honger

(MET DE POT MEE-ETEN)
Betaalbaar: Inschrijfgeld f 20,-; cursusgeld f 10,-
Cursusleidster:
Trix Evenboer, tel.: 05754 - 1969

ledere maandag van
18.00-19.00 uur

in het Dorpscentrum.

EGA VOOR
VERSTANDIG AFSLANKEN
MET GEZONDE VOEDINGEGA*

NKDEHLAND

- Bruin café
- Flitsende diskoteek
- Grieks Romeins terras

Wegens enorm succes gaan wij op ~ "eteffegezelliger
vrijdag 10 maart en zaterdag 1 april 1995 dóór met

"THE MOST ORIGINAl DISCO PARTY'S"
Aanvang: 20.30 uur
Deze avonden hebben een open karakter en zijn toegankelijk
voor maximaal 100 personen, toegangsprijs fl 35.- per persoon
(inclusief drank en uitgebreid warm/koud buffet).
Deze avonden staan muzikaal in het teken

van de jaren Oven 70.

(Om teleurstelling te voorkomen is het voor groepen
verstandig tijdig te reserveren.)
Na 1 april zullen deze avonden uitsluitend
OP IEDERE EERSTE ZATERDAG van de
maand worden gehouden.

HEEFT U EEN FEESTAVOND OF EEN SPECIALE DAG,
ORGANISEER MET ONS DAN UW EIGEN PARTY.

Elke vrijdag- en overige zaterdagavonden geopend vanaf 21.30 uur.
Dranktotaalprijs vanaf 22.30-01.30 uur slechts fl 17.50 per persoon.

Niets teveel gezegd, kwaliteit en prijs zijn ons bewijs.
"DE ZWAAN" EEN DISCO OM EENS LEKKER UIT TE GAAN.

Voor informatie en reserveringen bel: 05750 - 30209. Eddie de Gier.
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Politie Mina
VoMefi

Gerdien Hesselink van Indoor Sport Vorden:

Een 41-jarige chauffeur uit Hengelo
reed vorige week vrijdag op de Hors-
terkamp twee verkeerszuiltjes tegen
de vlakte. Ter hoogte van de afslag
met de Nieuwstad verslapte de aan-
dacht van de man waardoor de wagen
op het midden van de weg terecht
kwam en over de daar gelegen ver-
keersheuvel reed.
Verder werden op 3 maart twee fiet-
sen weggehaald uit de achtertuin van
een woning aan het Kerspel. Van de
daders ontbreekt elk spoor. Aan de
Hanekamp werd diezelfde dag een
auto onder gespoten met witte verf.
De politie vraagt eventuele getuige
contact op te nemen met het plaatse-
lijke bureau.
Ook werd er vorige week ingebroken
in een woning aan het Hoetinkhof. De
bewoners van het pand waren op het
moment van de inbraak op vakantie.
De daders kwamen binnen door een
achterdeur te forceren en gingen er
van door met sieraden en een aantal
cd's. Bij de peuterspeelzaal Ot en
Sien aan het Jebbink werd zaterdag op
het speelterrcin een trekkerband in de
brand gestoken. De brandweer kon
niet voorkomen dat de naastgelegen
boom ook in de brand vloog. Van de
daders ontbreekt elk spoor. Verder is
dit weekend op de Vicrakkersestraat-
weg ccn 37-jarige vrouw uit Wich-
mond van haar paard gevallen. De
vrouw werd met onder andere een
schedelbasisfractuur opgenomen in
hctNieuweSpitUial.
Vermiste voorwerpen: beige sjaal met
vazantcnmotief en een wieldop
(Opel). Gevonden voorwerpen: rech-
ter handschoen (bruin).

Aanvraag jachtaktes
Voor l april moeten de jachtaktes
voor het komend seizoen verlengd
worden. In tegenstelling tot de afgelo-
pen jaren gebeurt dit niet meer op het
gemeentehuis. Deze taak is overno-
men door de plaatselijke politie. Het
bureau aan de Raadhuisstraat is open-
gesteld op maandag en vrijdag en
woensdagmiddag.

OF gaat naar
Tartu en Praag
De uitwisselingsorganisatie Opera-
tion Friendship is op zoek naar jonge-
ren tussen de 15 en 20 jaar die dit jaar
naar Estland of Tjechië op vakantie
willen. In 1994 waren er jongeren uit
die twee landen in de Achterhoek op
bezoek. In de zomer van 1995 is de
tijd voor een tegenbezoek. Voor Est-
land worden vooral jongeren gezocht
uit Vorden en omgeving. Zij zullen
een bezoek brengen aan de universi-
teitsstad Tartu, midden in Estland.
Voor de uitwisseling met de jongeren
in Praag zoekt Operation Friendship
vooral deelnemers uit Lochem en om-
geving. Het landelijk bestuur probeert
een afdeling in Lochem van de grond
te krijgen. Zowel in Tartu als in Praag
wordt een programma samengesteld
door de plaatselijke besturen van
Operation Friendship. Zij betalen het
hele programma. De deelnemers be-
talen slechts de heen- en terugreis.
Wel zullen er afspraken worden ge-
maakt voor het eventuele tegenbe-
zoek van de jongeren in 1997.
Voor meer info: Ingrid van der Linden
(05750-42579) of Jan Rigterink
(05752-2933).

Werkgroep zoekt
vrijwilligers
voorzwerfvuildag
Op zaterdag 18 maart wordt er in de
ochtenduren een zwerfvuilaktie ge-
houden. Het buitengebied van Vorden
zal dan van zwerfvuil worden ont-
daan. Uiteraard is daarbij de hulp van
vrijwillgers van groot belang. Voor
opgave en inlichtingen kunt u zich
wenden tot mevrouw R. van Vleuten
(tel. 3357), de heer J. van de Broek
(tel. 1375) of mevrouw W. Voerman
(tel. 2133). De actie zal zaterdagmid-
dag 18 maart rond het middaguur bij
de Gemecntewerf worden afgesloten
door wethouder Aartsen.

' Wij willen een zo breed mogelijk pakket aanbieden'
Ruim tien jaar geleden begpn Jaap
Hesselink op de dinsdagavond met
het geven van fitnesslessen in het
zaaltje van cafetaria d'Olde Smidse
aan het Kerkepad. De belangstel-
ling voor deze lessen groeide met de
week zodat Hesselink al vrij snel
naar een grotere ruimte moest gaan
uitkijken. Uiteindelijk viel zijn oog
op het voormalige gebouw van de
Coveco aan de Burgemeester Gal-
leestraat. De afgelopen tien jaar
hebben Indoor Sport Vorden geen
windeieren gelegd. Het aantal acti-
viteiten is alsmaar toegenomen en
datzelfde geldt voor het aantal
sporters. 'Vandaar dat we vorig
jaar besloten hebben om over te
gaan tot nieuwbouw. Het moest een
multifuctioneel sportcomplex wor-
den en daar zijn we volgens mij pri-
ma in geslaagd', aldus Gerdien
Hesselink die samen met echtge-
noot Jaap de scepter zwaait bij In-
door Sport Vorden. Aanstaande
vrijdag wordt het nieuwe sport-
complex aan de Overweg officieel
geopend. Op zaterdag en zondag
zijn er Open Dagen.

- Waarom zijn jullie overgegaan tot
nieuwbouw?
'We wilden graag een multifunctio-
neel sportcomplex. Een centrum waar
je eerst kunt gaan sporten en vervol-
gens naar de sauna kunt gaan of onder
de zonnebank. Verder hebben wij in
dit pand een beautysalon. Ook dat is
ook nieuw. Deze beautysalon wordt
gerund door een erkende schoon-
heidsspecialiste. Wij willen in dit
pand graag een zo breed mogelijk
pakket aanbieden: een combinatie
van sporten en relaxen. Na afloop
moetje bij wijze van spreken weer als
herboren naar buiten komen. Voor de
nieuwe activiteiten zoals de sauna en
de beautysalon was in het oude pand
aan de Burgemeester Galleestraat
geen ruimte meer. Of we zouden de
complete bovenverdieping moeten
gaan verbouwen. Maar dat zou veel te
duur geworden zijn. Vandaar dat
nieuwbouw de meest logische stap
was.'

- Maar het gaat hier wel om een mil-
joeneninvestering. Dan moet je wel
vertrouwen hebben in de markt.
'Maar dat hebben we ook. Door het
Instituut Midden en Kleinbedrijf heb-
ben we een onderzoek laten uitvoeren
en daaruit blijkt dat er een zeer grote
behoefte is aan een dergelijk sport-
complex. En natuurlijk hebben we de
laatste jaren een behoorlijk klanten-
bestand opgebouwd. Hoeveel? Nee,
dat zeg ik niet.
Dat doen wij nooit. Laat ik het zo zeg-
gen: het loopt lekker. Anders waren

Gerdien Hesselink: 'Het wordt steeds gewoner om naar de sauna te gaan'

we natuurlijk ook nooit overgegaan
tot nieuwbouw. Dan is die stap veel te
riskant.'

- Het sportcomplex kent twee sauna-
cabines en een Turks stoombad. Denk
je dat de Vordenaar daar gebruik van
gaat maken?
'Waarom niet. Ik geef toe dat voor
sommige mensen de drempel om naar
een sauna te gaan nog erg hoog is.
Maar dat is de laatste jaren sterk ve-
randerd. Het wordt steeds gewoner.
Zoiets moet ook groeien. Dat is een
kwestie van tijd. Toch speel je daar
natuurlijk wel op in als ondernemer.
Zo gaan wij speciale damesavondcn
houden voor vrouwen die niet ge-

mengd naar de sauna willen. En ik
denk dat onze sauna ook veel mensen
uit de regio gaat trekken. Mensen die
in hun eigen plaats niet naar de sauna
durven te gaan. Ze gaan dan op zoek
naar een sauna in een andere gemeen-
te d ie ook goed i s.'

- Wat versta je onder een goede sau-
na?
'Een goede sauna is in de eerste plaats
aangesloten bij de Nederlandse Sau-
navereniging. Dat zijn wij ook. Je
moet dan aan allerlei eisen voldoen op
het gebied van hygiëne en inrichting.
Daar wordt door de Nederlandse Sau-
navereniging ook op gecontroleerd.
Verder vind ik dat het er gezellig moet

zijn. En je moet er natuurlijk tot rust
kunnen komen. Want daar gaat het al-
lemaal om.'

- Eén van de nieuwe activiteiten van
Indoor Sport Vorden is aerobic en f i t -
ness voor bedrijven.
'Dat is een gat in de markt. Niet alleen
voor ons maar ook voor het bedrijfsle-
ven. Uit onderzoek is namelijk geble-
ken dat het ziekteverzuim onder
werknemers omlaag gaat als ze meer
aan sport gaan doen. Vooral mensen
die de hele dagen op kantoor zitten,
komen vaak weinig in beweging. Dat
kan een hele tijd goed gaan, maar op
den duur krijgen ze meestal last van
klachten zoals rugpijn. In heel veel

Feestkrant zwembad
Over veertien dagen verschijnt de
feestkrant ter gelegenheid van het
zestigjarig jubileum van het Zwem-
bad 'In de Dennen'. Boordevol
nieuws over het programma van het
Zwemfeest a la 1935 en de verdere
aktiviteiten. Er is ook alle informatie
in opgenomen over het nieuwe zwem-
seizoen. Er wordt dit jaar dus géén
aparte folder verspreid, waarop alle
gegevens staan over openingstijden,
zwemlessen, activiteiten en tarieven.
Ook het bestelformulier voor het op-
geven van abonnementen tegen de
(lage) voorinteken-prijs is in de krant
verwerkt. Let er dus op als over twee
weken 'Contact' bij u wordt bezorgd,
want de feestkrant is een bijlage van
dit Vordense nieuwsblad.
Daarnaast vindt u er ook de aankondi-
ging in van de aktie die de Werkgroep
'ZB 60' houdt om het bestuur bij het
jubileum een geschenk aan te bieden
namens de bevolking. De werkgroep
vindt namelijk dat we als inwoners
van de gemeente Vorden dat bestuur
best eens kunnen laten blijken dat we
blij zijn dat ons zwembad nog bestaat.
Dat geschenk wordt een grote klok
die ergens in het zwembad wordt op-
gehangen zodat je vanuit het water en
vanaf de speelweiden altijd kunt zien

hoe laat het is. Als er genoeg geld bin-
nenkomt, hoopt de werkgroep dat er
ook een temperatuur-aanduiding kan
worden aangebracht. Gelukkig zijn er
al zo'n dertig vrijwilligers die voor dit
sympathieke doel straks, in de laatste
week van maart, op pad willen gaan
om huis aan huis de envelopjes op te
halen die in dezelfde week in elk Vor-
dens gezin worden bezorgd. De werk-
groep kan nog een paar vrijwilligers
gebruiken voor deze actie. Voor meer
info: 1812 of 6807.

Jong Gelre
Warnsveld
Op woensdagavond 15 maart wordt er
in het dorpscentrum in Vorden een
themabijeenkomst gehouden over
waterbeheersing en verdroging in
deze regio. Sprekers op deze avond
zijn mevrouw Lucassen van het con-
sulcntschap Natuur- en Milieueduca-
tie, de heer Ten Pas van Waterschap
de Berkel en de heer Mennink van de
projectgroep 'Bestrijding verdroging
landgoed de Wildcnborch'. Na de
pauze zijn er verschillende prestaties
en is er geüegenheid voor een eventue-
le discussie. Op 21 maart houdt het
Nederlands Agrarisch Jongeren Con-
tact een congres in Veenendaal met
het thema 'Bewust kiezen'. De jaar-
lijkse revue van Jong Gelrc Warns-
veld wordt op vrijdag 24 en zaterdag
25 maart gehouden in de Boggelaar.

Rabobank start
op 20 maart met
beurscompetitie
Op 20 maart valt het startschot. Vanaf
die datum houdt de Rabobank tien
weken lang een nationale beurscom-
petitie. Elke deelnemer kan met een
fictief bedrag van 300.000 gulden
speculeren in aandelen en obligaties.
De bedoeling om een zo hoog moge-
lijk rendement te halen. De aan- en
verkooporders geven de deelnemers
eenvoudig en snel door met de druk-
toetsen van de telefoon, de Personal
Computer of via interactieve tele-
tekst. De transacties worden vervol-
gens dagelijks tegen de officiële slot-
koersen verwerkt. Door deelname aan
de Nationale Beurscompetitie '95
verwerft de deelnemer kennis van het
handelen op de beurs en daarmee een
sterke basis voor de praktijk.
Naast de landelijke competitie houdt
de plaatselijke Rabobank ook een lo-
cale wedstrijd bij.

Degene die op het einde van de race
het beste resultaat heeft behaald, ont-
vangt een reischeque van 500 gulden.
De tussenstanden van de locale beurs-
competitie zullen vanaf eind maart
wekelijks in Weekblad Contact staan.
Om u zo goed mogelijk voor te berei-
den op de competitie wordt volgende
weck een oefenweek gehouden. Voor
meer informatie kunt u zich wenden
tot de plaatselijke Rabobank.

Kopen
Alle dage krie'j ut in de busse,
tröppe folders zit t'r tussen.
I'j wet haoste neet wa'j koopn mot,
zovölle soorten, i'j zuukt ow rot.

Wasmachines, video 's, radio 's en teevee,
en dan die soorten auto's, ok de bmw.
Soorten gereedschap wao'j op kont

vetrouwen,
un heel huus kö'j d'r wel met bouwen.

En dan al die klere neet Ie vegetn,
net of wij alle dage u n jas bun t vesletn.
En dan die schoene, klein en groot,
net ojfe wij alle uur wel and ren an (loot.

En veur de vrouw/uu is t'r ok nog zat,
geur um lekker te roeken, en spullen

veur in 't bad.
Een ding heb ze d'r neet in staon,
hoo ut ow met de pottemenee zal gaon.

A'j zo an ut inkoopn wilt slaon,
pas op, dan bu'j gauw op 'n boam.
En a'j daor niks meer kont vinnen,
mo'j van onder af a n weer beginnen.

D. Lindeman

CJV
De door de CJV georganiseerde spon-
soraktie voor zusterplaats Sibotica in

gevallen kun je zoiets voorkomen.
Bedrijfsfitness kan een ondernemer
dus op den duur zelfs geld gaan ople-
veren. Want wat heeft hij aan iemand
die in de ziektewet zit? Een direkteur
heeft volgens mij veel liever dat zijn
personeel gezond is.'

- Moet deze bedrijfsfitness overdag
gebeuren of in de vrije tijd van de
werknemers?
'Dat hangt van de ondernemer af. Een
direkteur heeft natuurlijk het liefst dat
zijn personeel dit 's morgens of 's
avonds doet. Maar dat komt omdat
bedrijfsfitness nog een betrekkelijk
nieuw fenomeen is in Nederland.
Zoiets moet ook groeien. Als in de
praktijk blijkt dat het ziekteverzuim
onder het personeel door het bedrijfs-
fitness minder wordt, dan gaat zo'n
ondernemer daar natuurlijk ook al
heel anders over denken. Dat is een
cultuuromslag. En zoiets heeft tijd
nodig.'

- Wat is jullie taak daarin ?
'Wij proberen een zo gevarieerd mo-
gelijk pakket aan te bieden door naast
aerobic- en fitnesslessen ook andere
activiteiten te organiseren. En dan
moet je bijvwrbeeld denken aan
judo- en karatelessen. Verder bieden
wij de bedrijfssportcrs de mogelijk-
heid om bij ons te ontbijten of te lun-
chen. Dat bekent dus ook dat wij 's
morgens al heel vroeg open gaan zo-
dat er de mogelijkheid is om vóór het
werk al te sporten en te ontbijten.'

- Gaat het aerobic en fitness niet ten
koste van andere sporten?
'Nee, dat geloof ik niet. Teamsporten
zoals voetbal zullen altijd blijven be-
staan. Ik denk dat de activiteiten van
Indoor Sport zelfs eerder een aanvul-
ling zijn. Zo komen verschillende
wielrenners in de wintermaanden bij
ons trainen. En datzelfde geldt voor
de tennnisscrs. En diverse andere ver-
enigingen komen hier ook spiervcrs-
tcrkcnde oefeningen doen. Daarom
moet je onze activiteiten ook eerder
zien als een aanvulling dan als con-
currentie.'

- Zijn er plannen om samen te gaan
werken met de tennisvereniging en
het Squashcentrum aan de Overweg'.'
'Ja, die zijn er. Zo zitten we eraan te
denken om bijvoorbeeld gezamenlijk
een kortingskaart op de markt te bren-
gen. Want waarom zouden wc de
krachten aan de Overweg niet bunde-
len? Ik kan me heel goed voorstellen
dat een sporter die een uur op de
squashbaan heeft gestaan, daarna
graag naar de sauna wil. De Overweg
kent dus volop mogelijkheden.'

het voormalige Joegoslavië is zeer
voorspocding verlopen. De actie
hield in dat vanaf' vrijdagmiddag tot
zaterdagmiddag een zo groot mogelij-
ke afstand op een hometrainer zou
worden afgelegd. Er werd in 24 uur
een afstand afstand afgelegd van b i jna
600 kilometer. Dit betekent een ge-
middelde snelheid van ongeveer 25
kilometer per uur. De actie werd vrij-
dagmiddag gestart door dominee
Wcstcrink en zaterdagmiddag alge-
sloten door dominee Klaasscns. In to-
toaal werd er 2.250 gulden bijeenge-
bracht.

GEWRICH1

Nationaal Reumafonds
Den Haag. Bank 70 70 70 848.
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Het voorjaar begint bij Opelservice W. J. van der Kooi

e
OPEL

e
OPEL

KOM NAAR HET GROTE OVERDEKTE
O.K. -INRUILWAGENFESTIVAL

IN LOCHEM!

OPELSERVICE W. J. v/d KOOI HEET U SPECIAAL WELKOM
OP VRIJDAG l O + ZATERDAG 11 + ZONDAG 12 MAART

± 50 O.K.-INRUILWAGENS

Op 10.11 en 12 maart
is het echt de moeite

waard om een
bezoekje te brengen

aan Opeldealer
W, J, v/d KOOI

in Lochem.
In en om ons bedrijf staan maar

liefst 50 perfecte inruilwagens voor u
klaar.
De auto's staan droog + warm en zijn
bovendien technisch en optisch volle-
dig „zomerklaar".

Bovendien doen wij een bod op uw
huidige auto dat er niet om zal liegen.

UW AUTO IS ALTIJD 2000.- WAARD

Als u op een van onze showdagen
komt, bieden wij u altijd tenminste
2000.- voor uw huidige auto, onge-
acht in welke staat deze ook verkeert.

Dat doen we natuurlijk alléén als
het kenteken tenminste 3 maanden
op uw naam staat en u hem ook
inruilt op één van onze O.K.-festival-
inruilauto's.

Opel Calibra 2000Ï/16V (150 pk), rood, 1-199
open dak + trekhaak + ABS + vele extra's f 33.000.-

NU UW AUTO INRUILEN
Dat er met ons valt te praten over

de inruilprijs, ervaart u wanneer u op
ons voorjaarsfestival komt.

U ziet dan dat onze auto's:

•• Volledig zomerklaar zijn ̂ ™
Alle auto's een grote beurt
hebben gehad.

" APK-goedgekeurd zijn.
" Alle Opeis worden verkocht met

zg. zomergarantie.
" Vele auto's zijn voorzien van de

100% O.K.-garanüe.

FINANCIERING, meteen te regelen,
zonder aanbetaling

Snel, soepel en tegen uiterst gunstige
condities kunt u bij ons ter plekke de
financiering regelen.
Vraag vrijblijvend één van onze gast-
heren om advies.

GRATIS

Wanneer u tijdens het O.K.-
INRUILWAGENFESTIVAL besluit tot
het kopen van een O.K.-INRUIL-
AUTO, bieden wij u een geheel ver-
zorgde reis voor 2 personen naar de
Opelfabrieken te Antwerpen aan.
Onderweg stoppen we voor een ge-
zellige Brabantse koffietafel en op de
terugweg bieden wij u een goed diner
aan.

KOM KIEZEN

Kijk in alle rust even rond en geniet
van de koffie of iets fris, aan uw kin-
deren heeft u geen kind in onze ge-
zellige kinderhoek.

UW GASTHEREN

W. J. v/d Kooi G. Boonk H. Rouhof

OPENINGSTIJDEN

10 maart 9.00-21.00 uur
11 maart 10.00-17.00 uur
12 maart 10.00-17.00 uur

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Tot ziens op het
O.K.-INRUILWAGEN-FESTIVAL

DE OPELDEALER
Zekerheid voor alles.

VAN DER KOOI
Tramstraat 13-31 Lochem Tel. 05730-52555

OFF.
OPEL-GM-
DEALER



DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Laat ook dit jaar uw

BELASTINGAANGIFTE
weer deskundig verzorgen.

Wij nodigen u daarvoor uit
op één van de volgende avonden:

Woensdagavond 15 maart
Woensdagavond 22 maart

Van half 7 tot half 9

Ruurloseweg 21 7251 LA VORDEN Tel. 05752-1485 Telefax 05752-1689

STALHOUDERIJ
„VELDZICHT"

Heeft nog plaats voor pensionpaarden en
stalruimte.
Gebruik van buitenmanege en weidegang.

Inlichtingen:
M. v.d. Top, De Brille 2

Ruurlo-Tel. 05739-1315

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Tonny Juniérfs

mode voor
het héle gezin

AUTOSCHADE
iSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

B*ïmtc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

DAMES SHI
met lange mouw en ronde of V-hals. Ze zijn er met
knoop of ritssluiting.
In vele moderne voorjaarsgeuren.
Onze normale prijs is v.a. ƒ 42,50

ALLEEN DEZE WEEK
REEDS VANAF

ECHTE ZIJDEN
DAMES T-SHIRTS

gebreid met een getrokken naald.
Ze zijn er in vele modische

unikleuren.
Onze normale prijs is ƒ 29,95

ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

15?o
DAMES TRICOT ROKJES
bijpassend bij het hierboven genoemde shirt.
Onze normale Tuunteprijs
is vanaf ƒ 39,95.

ALLEEN DEZE WEEK
REEDS VANAF

JOVANDA
PAIÏÏALONKOUSJES

Deze week extra voordelig.
Normale Tuunteprijs is ƒ 8,95

ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG
VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Problemen met
belastingaangiftes?

Voorkom
teleurstellingen^

^^^^^^^^^M*
Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, tel. 05430-19067

Eigenaar H.H. Wanders, belastingconsulent,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg,

tel. 05753-3274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen van al uw aangiften.

Tevens het adres voor een totaalpakket administratieve
dienstverlening:

* verzorging financiële administratie midden- en
kleinbedrijf

* loonadministratie
* jaarstukken en tussentijdse rapportage
* verzorging alle belastingzaken
* deskundige adviezen
* bedrijfsbegeleiding

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangiften houden wij extra
zittingsavonden op woensdag 8,15,22 en 29 maart van 17.30-19.30
uur. Gaarne op telefonische afspraak.

Lid. Ned. College voor Belastingadviseurs,
aangesloten bij Federatie Adviserende Beroepen.

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

i: maandag
irt. 1995.

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAM G
Voor me.er informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

Brieven

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Deze advertentie is aangeboden door

Drukkerij Weevers B.V.

Gisteren
lachte
de wereH
me
nog toe.

Nationaal Reumafonds
Oen Haag. Bank 70 70 70 848.

REKREATIEVEILING
NEDERLAND BV
IS VERHUISD !!!

Wij hebben deze week binnengekregen:

+ EEN PARTIJ ZONNEBANKEN, ZONNEHEMELS,
SOLARIA, GEZICHTSBRUINERS, ENZ. ENZ.
prijzen zonnehemels vanaf f 350,00

+ EEN PARTIJ PLAVUIZEN EN WANDTEGELS
ZEER GOEDE KWALITEIT
in diverse soorten en maten, prijzen plavuizen f 22,50 en f 27,50 per m2,
wandtegels f 20,00 m2

+ EEN PARTIJ LEREN KLEDING
waaronder jassen, broeken, rokken, uitzoeken voort 59,00

+ EEN PARTIJ NAAIMACHINES
waaronder Singer, Naumann, Anker, Nechi enz.

+ RIETEN MANDEN
sets van 4 stuks voor f 59,00

Tevens is er nog steeds een grote voorraad meubelen
afkomstig van het faillisement van WMi Int. Groothandel
te Amstelveen

+ EEN PARTIJ MEUBELEN EN WANDLAMPEN
afkomstig uit een waterschadepartij van de Fa. Arcade te Scheveningen

+ EEN PARTIJ KOELKASTEN, WASMACHINES,
STEREOAPPARATUUR EN KLEINGOED
afkomstig van een brand bij een Expert-zaak met lichte rook- en roetscha-
de

+ EEN PARTIJ GEREEDSCHAP
afkomstig uit de brand van de Fa. De Leeuw te Woudrichem

+ EEN GROTE PARTIJ OOSTERSE TAPIJTEN
afkomstig uit het faillisement van de Fa. Markaz te Zaandam

+ EEN AANTAL BABYSLAAPKAMERS,
KINDERWAGENS EN WANDELWAGENS
afkomstig uit het faillisement van een luxe baby-speciaalzaak

+ EEN GROOT AANTAL DIV. ARTIKELEN
afkomstig uit verschillende faillisementen en/of brandschades

Verkoop elke dag.

REKREATIEVEILING NEDERLAND B.V.
LET OP 11! MET INGANG VAN 3 MAART IS ONS BEDRIJF VERHUISD NAAR

STATIONSTRAAT 2 TE ZELHEM. TEL. 08342-4178 FAX 1756

SG Borculo

Scholengemeenschap
Borculo

Herenlaan 2 05457-71413
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WIJ STEKEN AL ONZE
ENERGIE IN EEN
ENERGIE-ZUINIGE
INSTALLATIE
Energie wordt steeds schaarser en duurder.
Daarom is het belangrijk om er zuinig mee
om te springen. Een goede, energiezuinige
installatie is een kwestie van passen en
meten. Energiezuinig betekent ook dat er
geen energie verloren mag gaan. Vandaar dat
we proberen om uw installatie zo rendabel
mogelijk te maken. Bel gerust voor een vrij-
blijvend advies of offerte.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDENHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 05754-1755

EIBERGEN •ZUTPHEN • ULFT



RTL 5 in gesprek
metVordenaar
over bevrijding
De heer H.W. Groot Enzerink uit Vor-
den is volgende week woensdag-
avond in het programma 'oorlogs-
wonderen' van RTL 5 te zien. Daarin
vertelt Groot Enzerink, die beter be-
kend in onder de verzetsnaam 'Karel
Overijssel', over de oorlog en de be-
vrijding. Verder is Karel Overijssel op
vrijdagochtend 17 maart te horen via
Radio 5 in bij het NCRV-programma
'Plein Publiek'.

Ot en Sien houdt
speelgoed- en
kinderkledingbeurs
Op zaterdag 18 maart wordt de jaar-
lijkse speelgoed- en kinderkleding-
beurs gehouden in peuterspeelzaal Ot
en Sien aan het Jebbink 13. Er wordt
kinderkleding in diverse maten (56 tot
en met 176) en speelgoed verkocht.
De opbrengst van deze beurs wordt
besteed aan nieuw spelmateriaal. Ie-
dereen is van harte welkom om een
kijkje te komen nemen. Voor meer in-
formatie zie advertentie.

Tim Disney Band
vrijdagavond in
café De Herberg
In het café van de Herberg speelt vrij-
dagavond de Tim Disney Band. Deze
formatie is een veelgevraagde act op
jazz- en bluesfestivals. Ze spelen
rhythm en blues met invloeden uit de
rock, soul en een vleugje jazz. In ja-
nuari van het vorig jaar kwam hun
eerste cd uit die door de regionale pers
en de vakbladen goed ontvangen is.
Zie ook advertentie.

Gezond afslanken
Gezond afslanken. Kan dat? In uw ei-
gen omgeving is er gelegenheid om af
te slanken en om uw gehele leven lang
op een gezonde manier te leren leven.
Al vele jaren draait de EGA, eerste
Goudse Afslank- en begeleiding-
sclub, met uitstekende resultaten. U
mag gewoon eten wat u gewend bent.

Het draait namelijk om de dagelijkse
maaltijdsamenstelling en voedselhoe-
veelheid. Dus groente, vlees, vis,
brood en aardappelen naar eigen keu-
ze. Daarin schuilt het geheim. Vele
artsen en internisten adviseren patiën-
ten met 'voedingsproblemen' dan ook
de EGA-methode te volgen. Het is ge-
bleken dat daardoor vele ziektek-
waaltjes tot het het verleden gaan be-
horen. In Vorden draait de EG-groep
al enige maanden en er zijn al goede
resultaten geboekt. ledere maandaga-
vond komt men samen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie zie ad-
vertentie.

Voorjaarsconcert
Sursum Corda
in Dorpscentrum
Aan het begin van het 65-jarig jubi-
leum van de Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda houdt de vereniging op
vrijdag 24 en zaterdag 25 maart haar
jaarlijkse uitvoering. Er wordt de be-
zoekers een gevarieerd en feestelijk
programma aangeboden, waarvan
een gedeelte in het teken zal staan van
het 50-jarig bevrijdingsfeest dat Ne-
derland dit jaar viert. Zie verder ad-
vertentie.

Voorzitter Mennink van ZMO:

'Regelgeving voor boeren
door velen niet begrepen'
'De regelgeving voor agrariërs
wordt door velen niet begrepen'.
Dit was de openingszin van voorzit-
ter R.G. Mennink tijdens de goed
bezochte jaarbijeenkomst van de
ZMO te Vorden. 'De bezettingsnor-
nien zijn al te ver doorgetrokken',
aldus Mennink.

'Ook het depositie- en emissiebeleid
is voor velen onbegrijpelijk. Voor
Vorden en omgeving zal het WCL-
plan (Waardevol Cultuur Landschap)
een zware stempel op het gebied
drukken. Wil de landbouw hierin
meepraten, dan zal er met de rand-
voorwaarden van de landbouw reke-
ning gehouden moeten worden', zei
hij.
Volgens Mennink wil de provincie in
het verdrogingsgebied De Wilden-
borch onvoldoende rekening houden
met de belangen van de landbouw.
Deze week komt er een hoorzitting in
het provinciehuis. Ingelanden zullen
hier hun standpunt naar voren bren-
gen. Een voorstel om de praktijk-
groep Laren financieel te ondersteu-
nen wordt unaniem door de vergade-
ring aangenomen. Zoals bekend

maakt de praktijkgroep Laren zich
sterk om de depositienormen ih het
ammoniakbeleid van tafel te krijgen,
omdat deze depositie nooit weten-
schappelijk is bewezen.

Bij de bestuursverkiezing werden
R.G. Mennink en H.G. Wagenvoort
herkozen. De heer H. van Ditshuizen
dringt erop aan om bij het Hoofdbe-
stuur onder de aandacht te brengen
dat 150 kg stikstof bemesting per hec-
tare de absolute ondergrens is. De ver-
gadering stemt daarmee van harte in.
Het belang van een goed ammonia-
kreduktieplan wordt onderstreept.
Van belang is dat zo min mogelijk
zuurgevoelige objekten worden aan-
gewezen, waarbij import van ammo-
niak naar het gebied toe, mogelijk
moet zijn.
Hierna hield Mr. Rogmans, rechter te
Amsterdam en woonachtig in Vorden
een interessante lezing met als titel
'Over het werk van de rechter'. He-
laas, aldus Rogmans, is er voor de
rechterlijke macht nog steeds meer
dan voldoende brood op de plank. De
toename van de georganiseerde mis-
daad baart hem grote zorgen.

Geen wijziging in
voikshuisplan
over Kranenburg
Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft de passage in het
Volkshuisvestingsplan over eventuele
nieuwbouw in Kranenburg gehand-
haafd. 'Als het beleid van rijk en pro-
vincie de komende jaren niet gewij-
zigd wordt, kan er wat ons betreft na
het jaar 2000 niet meer gebouwd wor-
den in Kranenburg', aldus het college
van B. en W. in het gewijzigde Volks-
huisvestingsplan. Voorzitter Jan Lu-
cassen van Kranenburgs Belang laat
desgevraagd weten dat de bewoners
van Kranenburg het hier niet bij laten
zitten. 'Vorige maand zijn we massaal
naar het gemeentehuis geweest. Dat
gaan we volgende week dinsdaga-
vond tijdens de commissievergade-
ring weer doen. Zo makkelijk komt de
gemeente niet van ons af', aldus Lu-
cassen.

Avond Werkgroep
Tuinkeuring
zeer goed bezocht
Op maandagavond 6 maart heeft de
Werkgroep Tuinkeuring Vorden haar
voorjaarsavond gehouden. Het thema
was bemesting en het in conditie hou-
den van tuingrond. De heer Winter-
man uit Zwolle hield op een boeiende
en humoristische wijze een lezing
over dit onderwerp. De 55 aanwezi-
gen hadden tevens de gelegenheid om
vragen te stellen. Hier werd dankbaar
gebruik van gemaakt. Verder werd er
afscheid genomen van mevrouw Arf-
man. Zij had vanaf 1989 altijd de tui-
nen gekeurd. Door voorzitter Bekman
werd zij bedankt voor haar inzet en
namens de werkgroep kreeg zij een
bloemetje aangeboden. Op zaterdag
18 maart zal er weer een snoeicursus
verzorgd worden door de heer Tem-
ming. Deelname is gratis en voor in-
lichtingen en opgave kunt u bellen
met mevrouw Lenselink (tel. 2670).

Stichting Buurtbus
Wichmond viert feest
De Wichmondse buurtbus bestaat
12,5 jaar. Afgelopen zaterdag werd
dit gevierd tijdens een speciale fees-
tavond. Voorzitter A. Nijenhuis
keek op deze avond terug op de af-
gelopen 12,5 jaar.

Op 4 september 1982 ging het project
in Wichmond van start. 'In het eerste
proefjaar moesten we vierhonderd
passagiers vervoeren. Dat haalden we
glansrijk. Na een halfjaar zaten we al
op negenhonderd passagiers per
maand', aldus Nijenhuis met een te-
vreden blik. Vervolgens sneed hij een
zwarte bladzijde uit het bestaan van
stichting aan. 'Dat was drie jaar gele-
den. In april 1992 werden we opge-
schrikt door een ernstig ongeval met

de bus, waarbij drie passagiers en
chauffeur Ter Beest betrokken waren.
Met de drie passagiers is alles weer
goed gekomen, maar voor de heer Ter
Beest mocht dit helaas niet zo zijn.
Hij is enkele weken na het ongeval
aan zijn verwondingen bezweken.
Dat was de zwartste bladzijde uit ons
bestaan.'

In 1993 werd de buurtbus geconfron-
teerd met bezuinigingen. 'Dit bete-
kende in de praktijk dat wij vanaf l
juli van dat jaar minder kilometers
konden rijden. Daarnaast kwamen we
krap in de chauffeurs te zitten. Maar
gelukkig is dat probleem inmiddels
opgelost', aldus Nijenhuis die de toe-
komst met vertrouwen tegemoet ziet.

GENDA
MAART:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

8 ANBO Klootschieten vanaf
't Olde Lettink

8 Welfare Handwerken, Wehme
8+10 VVV Rondwandelinglandgoed

deWildenborch
9 H VG dorp, bezichtiging R.K. kerk

Kranenburg
11 Feestavond voor leden en

donateurs van LR en PC de
Graafschap

13 Al^B) Kegelen bij de Boggelaar
13 VrOTwenclubMedler, tulpen

maken
14 SoosKranenburg
15 ANBO Klootschieten vanaf

't O îe Lettink
15 Pl^^andsvrouwen dhr. Seves,

lezing
15 HVG Wichmond,'Corn Dollies'
16 PCOBindeWehme
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
16 HVGWildenborchdhr. Abbink,

schaapsherder
17 ANBO Alg. Vergadering en

aanvullend programma in het
Stampertje

18 Toneelver. Linde in het
Dorpscentrum

21 NCVB Vorden, asielzoeken
22 ANBO Klootschieten vanaf
'tOldeLettink
22 HVG dorp Paasliturgie
22 Welfare voorjaarscontactmiddag

Wehme
27 VrouwenclubMedler,'Corn

Dollies'
28 SoosKranenburg,50jaar

bevrijding Vorden
29 BejaardensoosVierakker-

Wichmond
29 ANBO Klootschieten vanaf

'tOldeLettink
29 HVGdorpRingavondinLochem

zaal Bouscma
30 Bejaardenkring Reisje

APRIL:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.

3 ANBO Klootschieten bij't Olde
Lettink

5 Plattelandsvrouwen, Koffiemor-
gen

5 Welf are hand werken, Wehme
5 HVG Wichmond, Paasstukjes

maken
10 VrouwenclubMedler
10 ANBO Klootschieten bij'tOlde

Lettink
11 Soos Kranenburg, Passiemiddag
12 Plattelandsvrouwen, Eendagsbe-

stuur
13 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag
13 HVGWildenborch,Paasviering
18 NCVB Mevr. Nieuwenhuis,

geheugentraining
19 HVG Wichmond, dierenarts
19 HVG dorp, diavoordracht
19 Welfare handwerken, Wehme
22 Plattelandsvrouwen, stekjes

ruilmarkt
23 Klootschiettoernooi voor

recreanten Wildenborch
24 VrouwenclubMedler
24 ANBO Klootschieten bij 'tOlde

Lettink
25 SoosKranenburg
27 Bejaardenkring Dorpscentrum

'tOldeLettink
Parel van Vorden
Café-restaurant 't Olde Lettink is
maandagavond uitgeroepen tot Parel
van Vorden 1994. Jaarlijks wordt deze
prijs uitgereikt door de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden aan personen,
instellingen of bedrijven die het aan-
zien van het dorp hebben verhoogd.
Namens de werkgroep prees de heer
•J. van de Broek de eigenaren van 't
Olde Lettink voor het in ere herstellen
van het café-restaurant aan de Almen-
seweg. 'Vroeger werden hier ook al
feestjes en partijen gehouden', ver-
klaarde Van de Broek tijdens een fees-
telijke bijeenkomst in 't Olde Lettink.
Hij refereerde aan de tijd dat Joep Let-
tink nog de scepter zwaaide aan de
Almenseweg. Nadat het pand jaren-
lang geen horecabestemming meer
heeft gehad, werd het vorig jaar weer
als café-restaurant in gebruik geno-
men door Hans Wagenvoort, Inez de
Rosario, Henk Uben en Marga Be-
rends. Na het ontvangen van de 'Parel
van Vorden' bedankte Hans Wagen-
voort de werkgroep voor de prijs. Ver-
volgens lichtte hij de nieuwste plan-
nen van het leidinggevend viertal toe.
'We zijn plan om het hier naastgele-
gen pand van de familie Rouwenhorst
bij ons bedrijf aan te trekken en daar
ook een horecabestemming voor aan
te vragen', aldus Hans Wagenvoort.
Verder opperde hij het idee om aan de
overkant van de Almenseweg een
theetuin te gaan beginnen in plaats
van de 'omstreden' jeu de boules-
baan. 'Want een theetuin was er vroe-
ger ook al. Misschien moeten we die
traditie wel in ere herstellen', zei Wa-
genvoort.

Concordia
Marieke Besselink, lid van de Vor-
dense muziekvereniging 'Concordia'
is geslaagd voor het A- examen tenor-
sax.

Voet b a l

VV Vorden
Programma: Erix Al - Vorden Al;
Grol B2 - Vorden BI; Vorden Cl -
RKZVC Cl; Vorden l - Victoria Boys
l; Vorden 2 - Doetinchem 2; Dierense
Boys 3 - Vorden 3; HaU^- Vorden 4;
Ratti l - Vorden 5; Vo^fen 6 - Wol-
fersveen 3; RKZVC 7 - Vorden 7.

Uitslagen Sol26-2: AZC 5 - Sociï «*1; Sociï 5 -
Anadoly l -1.
4-3: Sociï 2 - Eerb. Boys bij 0-0 rust-
stand afgelast. Viod 6 - Sociï 3 2-2;
SVBV5-Sociï62-0.

P a a r d e s p o r t

L.R.enP.C.
De Graafschap
Bij de Gelderse indoorkampioen-
schappen dressuur voor ponies die op
zaterdag 4 maart in Koot w ijkerbroek
werden gehouden behaalde Inge Re-
gelink met Lady de 3e prijs in de indi-
viduele dressuur in de klasse L2, cate-
gorie C.

Bridge

B.Z.R. Vorden'
Uitslagen van woensdag l maart
1995
Groep A: l . mv/hr Scholten 63.9%; 2.
dms van Burk/Hendriks 61.4%; dms
Kamp/van Gastel 53.2%.
Groep B: 1. mv v.d. Schaaf/hr Führi
Snethlage 62.9%; 2. mv v.d. Vlugt/hr
Gille 58.9%; 3. dms v.d. Berg/Smit
54.3%.

V o / / e y b a. l

Dash
Uitslagen: Vr 3-3-95: Hrekr. DASH 2
-ABS l 3-0.
Di 21-2-95: JB2 Gorssel l - DASH l
2-1.
Ma 27-2-95: D3A ABS 2 - DASH 4
3-0; D4C ABS 3 - DASH 7 0-3.
Wo 1-3-95: DP Deventer l - DASH 2
0-3.
Di 28-2-95: D4C Wilp 2 - DASH 7
3-0.
Programma: Vr 10-3-95: Hrekr.
DASH l - Heeten 2; Hrekr. DASH 3 -
Deventer 3.
Za 11-3-95: HP DVO l - DASH 1;
D3A DVO 5 - DASH 4; D4A WSV 3
- DASH 5; MA Heeten l - DASH 1;
D3e Div. B DASH/Sorbo - Hevo; Hl
DASH 2 - DVO 2; H3A DASH 3 -
Epse 1; D2A DASH 3 - DVO 3; D4B
DASH 6 - Epse 2; MC2 DASH l -
Voorw. 1; JB2 DASH l - Gorssel 1;
JCDASH l -WSV l.
Di 14-3-95: Hrekr. WSV 2 - DASH 3.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Wi'j konnen wel 's effen nao Willem Hietkamp gaon, kö'w 's zien hoe
of ut met um geet.'Hoewel Riek van Toon van de Spitsmoes andachtug
an 't leazen was, schienen ze toch wel eheurd te hemmen wat Toon zei.
'Is e ziek dan?' 'Now ziek, ut mot um kots in de rugge eschotn wean en
nog wel aadug slim ok. Dat veteln Gerritjen mien teminste veurrugge
wekke too'k eur op de markt tegen 't lief lepe.'
Toon was allange uut-ekekken op de natte snee die d'r un heeln dag al
veel. Un flink en de loopn, wat e anders nog wel 's dei op zondagmeddag
at e zich veveeln, dat lek um met dit weer ok neet zo. En van 't schaatsen
en tennissen op de tillevisie had e zuutjesan ok de boek vol.
' A'j maor neet denkt da'k t'r op de fietse hen gao met dit weer', zei Riek.
Oh nee, dat begrep Toon wel, 'n auto gebruukn e wel zo weinug meuge-
luk, dat was goed veur ut milieu en ok nog goed veur zien pottemenee.
Maor met dit weer was de fietse natuurluk ok niks, dan kwam i 'j d'r as un
paar vesopn katten an. Riek was toch nogal fitterug wat de klere betrof.
At ze uut woln gaon en zee zaog dat Toon de vooln uut de bokse had kon
ut bes gebeurn dat ze zei: 'Uut met die bokse, die striek ik ow eers op.'
Maor goed, hee had now un mesjesterse bokse an, daor veel ut neet zo op
at de vooln d'r uut waarn. Hec haaln 'n auto uut de garage en met un
goeie tien menuten waarn ze bi'j de Hietkamps.
Gewoonluk gingen ze bi'j de götte an in maor de deure zat op slot. Van
armood mossen ze wel anbellen. Ut duurn effen veur Willem zelf de
veurdeurelösdei.
'Kiek 's an, Riek en Toon, da's jao mooi da'j d'r achterhen komp kiekn.'
'Jao, wi'j woln 's zien hoo ut met ow ging, i'j hadn ut zo in de rugge.'
'Oh, 'k bun d'r met nao un strieker ewes en too was ut zo oaver.' En daor
was ut, wat de ziekte betrof, met af-eloopn veur Willem Hietkamp.
'Lao'w zo maor un pötjen gaon kruusjassen.' En dat gebeurn naodat
Gerritjen veur koffie en thee had ezörgd.
De zondagmeddag vloag veurbi'j en ongemarkt was ut tied umme weer
's op huus an te gaon. Riek mos eers nog mat Gerritjen nao boaven
umme te zien hoe de slaopkamer ewodn was, die hadn ze ni'js behangen
en d'r was ni'je vloerbedekking ekommen.
Toon bleef maor bi'j Willem in de kokken. 'I'j hadn ut too al 's oaver un
potkachel die'j nog wel woln vekoopn', vroog Toon. 'He'j den nog en
wi'j um nog kwiet?'
'Oh jao', zei Willem 'den he'k nog en is ok nog te koop.'
Oaver de pries waarn ze ut heel gauw eens. 'At i'j um uut de schuure
haalt dan ri'j ik 'n auto achtereers 'n oprit in, dat schealt ons un mooi
endjen sjouwen.'
Toon was nog maor un endjen op weg nao 'n auto too hee un schreeuw
heurn. Ut kwam uut de schuure. Too Toon de schuurdeure wat wietcr los
dei zaog e ut al. 't Was Willem weer in de rugge eschotn!
De vrouwluu kwammen d'r ok al anloopn en samen heb ze Willem nao
binnen eaöst en op 'n divan eleg. 'Hoo kö'j um ok allene die kachel laotn
beurn', foetern Riek onderweg nao huus. Toon zei d'r maor neet tevölle
op. En Willem? Den is 's maondagsmaarns weer nao 'n strieker ewes.
Wodn d'r toch nog weer ene better an, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

riscaalnieuws
Tegenover het aan te geven huurwaar-
deforfait van de eigen woning, staan
enige aftrekposten. Daarbij zal uiter-
aard in de eerste plaats gedacht wor-
den aan de hypotheekrente. Maar ook
alle andere kosten die verband hou-
den met de financiering zijn aftrek-
baar.
Hypotheekrente die in 1994 al vooruit
is betaald over 1995 kan eveneens tot
aftrek leiden. De rente die u in 1994
over het eerste halfjaar van 1995
vooruit heeft betaald, is volledig af-
trekbaar. Mocht u in 1994 al rente
over het tweede halfjaar van 1995
vooruit hebben betaald, dan is dat af-
trekbaar tot een maximum van
f 4.000,00. Het meerdere moet dan
ten laste worden gebracht van 1995.
Ook periodieke betalingen voor erf-
pacht - de 'canon' - zijn aftrekbaar.
Dat is ook zo als het gaat om in 1994
betaalde canon voor andere jaren.
Zoals betaling achteraf over 1993 of
vooraf over 1995. Maar als u de canon
heeft afgekocht mag u de afkoopsom
niet in aftrek brengen.
Wat het onderhoud, schilderwerk en
andere lasten betreft, is het zo dat al-
leen bij rijksmonumentcn de kosten
van 'groot onderhoud' in aftrek mo-
gen worden gebracht. Bij andere wo-
ningen zijn de kosten van 'groot on-
derhoud', schilderwerk, afschrijvin-
gen en andere lasten - zoals bijvoor-
beeld het eigenarengedeelte van de
onroerende zaakbelasting - alleen af-
trekbaar als u niet het huurwaardefor-
fait, maar de economische huurwaar-
de of de feitelijke ontvangen huur

moet aangeven. Die economische
huurwaarde moet u aangeven als u
voor eigen gebruik over een woning
beschikt waarop het huurwaardefor-
fait niet van toepassing is. Het gaat
dan om het bedrag dat de woning bij
verhuur zou opbrengen. Het is gesteld
op 5 % van de waarde van de woning
in bewoonde staat. In zo'n situatie is
dus aftrek van kosten, lasten en af-
schrijvingen wel mogelijk. Maar er
zijn maar weinig situaties waarin clc
economische huurwaarde van toepas-
sing is. Voor de meeste n zal gelden
dat de forfaitaire huurwaarde moet
worden bijgeteld en dan blijft er
slechts een beperkte kostenaftrek
over van de hypotheekrente en de fi-
nancieringskosten.
Wat de studeer- of werkkamer betreft,
zijn de aftrekmogelijkheden de laatste
jaren drastisch beperkt. Alleen als u
vanuit deze kamer meer dan de helft
van uw inkomen verwerft, mag u de
studeerkamer als aftrekpost opvoe-
ren. Dat zou moeten worden aange-
toond via een urenregistratie. Dat
laatste heeft De Hoge Raad in 1994
geaccepteerd. Wanneer u dus overdag
buitenshuis werkt en alleen 's avonds
regelmatig van uw studeerkamer ge-
bruik maakt, kunt u geen studeerka-
mer-aftrek opvoeren. Toch is het niet
onverstandig om veel gebruik te ma-
ken van een studeerkamer, al was het
alleen maar om een beetje inzicht te
krijgen in ons ingewikkelde belas-
tingstelsel.

MrdrsB.HJ.deRegtFB



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 9 maart 1995
56e jaargang no. 50

ERG ADERING GEMEENTERAADf
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 maart 1995 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda staan de voglende onderwerpen:
— wijziging Verordening identiteitskaart gemeente Vorden;
— Volkshuisvestingplan gemeente Vorden 1995-1998;
— verlenging openstelling gemeentewerf;
— aanschaf automatiseringssystemen Postaal en Arking;
— revitalisering industrieterrein Wekveld.

SPREEKRECHT
Aan het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijk-
heid om in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet
gaan over een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daaro-
ver in de commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in de raads-
vergadering het woord wenst te voeren, moet u dit op de maandag vooraf-
gaande aan de raadsvergadering, opgeven bij de gemeentesecretaris, de
heer Mr. A.H.B, van Vleuten, onder vermelding van het onderwerp waar-
over u het woord wüt voeren.

••

j. V-.ERKEERSSITUATIE CENTRUM
Het grote aantal inspraakreacties in mei/juni van 1994 op de verkeerssituatie in
het centrum na de herinrichting, heeft tot het volgende pakket maatregelen
geleid:

1. het instellen van parkeerverboden in:
a. de Dorpsstraat aan de zuidzijde door middel van een gele onderbroken
streep;
b. de Zutphenseweg (gedeelte Dorpsstraat tot de Schoolstraat) aan de zuid-
zijde door middel van een gele onderbroken streep;
c. de Kerkstraat aan de noordzijde voor de panden 15,19,21 en 23 en aan de
oostzijde voor de hoofdingang van de N.H.-kerk door middel van het plaat-
sen van antiparkeerpalen;

2. het instellen van eenrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers in de
Kerkstraat vanaf de Dorpsstraat tot aan de Burgemeester Galleestraat;

3. het verplaatsen van de parkeerplaats op het kerkplein ter hoogte van het ver-
keerslicht en het creëren van een vrije loopstrook vanaf het kerkplein naar
het verkeerslicht met behulp van antiparkeerpalen;

4. het verleggen van de twee invalidenparkeerplaatsen op het marktplein;
5. het plaatsen van anti-parkeerpalen aan de oostzijde van de Insulindelaan

voor de percelen 4 t/m 22 (even) en voor Kerkstraat 17;
6. het aanleggen van een langsparkeerhaven ter hoogte van Dorpsstraat 12;
7. het aanpassen (met name verbreden) van een groot aantal inritten, parkeer-

strokcn en invalide-opritten;
8. het plaatsen van een fietsrek op de hoek Zutphenseweg / Burgemeester Gal-

leestraat;
9. het plaatsen van een lichtmast nabij het standbeeld van Staring;

10. het wijzigen van de parkeerplaats aan de Raadhuisstraat nabij de Tuunte in
een langsparkeerhaven.

De punten l en 2 betreffen een verkeersbesluit van 7 maart 1995. Tegen dit
besluit is bezwaar mogelijk. Binnenkort zal tot uitvoering van deze maatregelen
worden overgegaan.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft u, indien u rechtstreeks belang-
hebbende bent, de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking van het
besluit, genoemd onder de punten l en 2, bij het college van burgemeester en
wethouders, een bezwaarschrift in te dienen.
U krijgt de gelegenheid uw bezwaarschrift nader toe te lichten bij de commissie
voor de behandeling van bezwaar-en beroepschriften gemeente Vorden, die ons
vervolgens adviseert.
Uw bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:
* naam en adres van indiener;
* dagtekening;
* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
*gronden van het bezwaar.

Indien u denkt door dit besluit onevenredig benadeeld te worden, kunt u de pre-
sident van de rechtbank, Postbus 205,7200 AE te Zutphen, verzoeken een voor-
lopige voorziening te treffen. U bent dan griffierecht verschuldigd.

T MILIEUBEHEER, OPENBARE KENNISGEVING
MELDING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondgebied, buro milieu, op werkda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in het
Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van 18.00 tot 21.00 uur
ligt van l O maart 1995 tot en met 6 april 1995 ter inzage een:
melding op basis van een algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1)
voor het van toepassing worden van het Besluit woon- of kantoorgebouwen Wet
Milieubeheer, op:
1. de openbare bibliotheek, Dorpsstraat 3, 7251 BA Vorden op een reeds opge-

richte inrichting op het perceel Dorpsstraat 3 te Vorden;
2. G.V.T. 'de Zon', Zutphenseweg 32,7251 DK Vorden op een reeds opgerichte

inrichting op het perceel Zutphenseweg 32 te Vorden.

EVITALISERING INDUSTRIETERREIN WERKVELD
m
De revitalisering van het industrieterrein richt zich in hoofdzaak op de volgende
onderwerpen:
— de ontsluitingsstructuur;
— segmentering;

— ruimtegebruik en
— overige infra-structurele werkzaamheden.

Om de ontsluitingsstructuur te verbeteren willen burgemeester en wethouders
de ontsluiting op de Ruurloseweg verbeteren. Deze werkzaamheden worden
afgestemd op de aanleg van het fietspad langs de Ruurloseweg.
Voor de middellange termijn spreekt het revitaliseringsplan van een noordelijke
ontsluiting van het industrieterrein. Volgens burgemeester en wethouders kan
dit alleen als er sprake is van een totale noordelijke omleiding. Het is echter
voorbarig om daar nu al vanuit te gaan. Wel komt er een tracéstudie om in de
toekomst het verkeer in het centrum van het dorp te beperken. De hoeveelheid
verkeer neemt in het centrum voortdurend toe.
De uitkomsten van die studie zullen bepalend zijn voorde te maken keuze.
Segmentering: hieronder verstaan burgemeester en wethouders de beperking
van bedrijfswoningen. Dit is nog slechts toegestaan in de noord-oosthoek van
het industrieterrein.
Voor de toekomstige uitbreiding van het industrieterrein denken burgemeester
en wethouders eraan om de sprong over de Kerkhoflaan te maken, dus naar het
oosten toe.
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NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

Op 2 maart 1995 zijn de volgende
bouwaanvragen ingekomen:
— J.W. Kornegoor, voor het verbou-

wen van een jongveestal op het
perceel Koekoekstraat 21 te Vor-
den;

— D. Veenstra en M. Maatman, voor
het bouwen van een recreatiewo-
ning op het perceel Wilmerinkweg
3 te Vorden.

Deze bouwaanvragen liggen ter
secretarie sektor Grondgebied (koets-
huis) ter inzage.

ERGUNNINGEN
In de week van 27 februari tot en met
3 maart 1995 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
— de heer G.T.M. Seesing, voor het

inpandig verbouwen van een
woning en het plaatsen van twee
dakkapellen op het perceel Wilme-
rinkweg 5 te Vorden;

— de heer H.A. Prinsen, voor het
bouwen van een recreatiewoning
op het perceel Wilmerinkweg l te
Vorden;

— de heer C. A. Bosch, voor het bou-
wen van een berging op het perceel
Het Hoge 23 te Vorden;

— de heer L.F.M. Besselink voor het
bouwen van een berging op het
perceel de Voornekamp l te Vor-
den; ^^

— de hee^f.H. van Laren, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Dr. W.C.H. Staringstraat 7
te Vorden;

— de hee^LH.B. Broekhuizen, voor
het boi^^i van een berging op het
perceel Het Hoge 34 te Vorden;

— de heer H. Bouwmeester, voor het
slopen van een boerderij op het
perceel Schuttestraat 15 te Vorden;

— de heer A. Berends, voor het vellen
van l zilverspar op het perceel de
Horsterkamp 7 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kunt u ter secretarie, sektor
Grondgebied, navragen.

^UITBREIDING
OPENSTELLINGSTIJD

GEMEENTEWERF
VOOR

HUISHOUDELIJK
CHEMISCHAFVAL

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om éénmaal
per maand, op elke eerste maandag
van de maand, de gemeentewerf van
16.00 tot 18.00 uur open te stellen
voor het aanbieden van huishoudelijk
chemisch afval. Als de gemeenteraad
hiermee instemt, gaat de verlengde
openstellingstijd in op de eerste
maandag in april aanstaande.
Op de andere maandagen blijft de
openstellingstijd voor het aanbieden
van huishoudelijk chemisch afval van
16.00 tot 17.00 uur.

T- ^OLKSHUISVESTINGS-
PLAN1995-1998

Aan dit plan is in de pers en in deze
rubriek al veel aandacht besteed. Op
14 februari is over dit plan ingespro-
ken in de raadscommissie volkshuis-
vesting, economische zaken en ge-
meentewerken. De meeste reacties
waren positief. Burgemeester en wet-
houders stellen de gemeenteraad nu
voor om het plan definitief vast te
stellen.

IETSPAD
LANKHORSTER-

STRAAT
De gemeenteraad heeft vorig jaar het
'beleidsprogramma 1994-1998' vast-
gesteld. Dit plan geeft aan welke
zaken de gemeenteraad in die periode
wil verwezenlijken. Eén van de
onderwerpen in het beleidspro-
gramma is de aanleg van een veilige
fietsroute naar de sporthal in Wich-
mond.

Hoe gaat de voorbereiding in zijn
werk?
De gemeente begint met het maken
van ontwerp-schetsen. Dan volgt
inspraak. Dat houdt in dat de schetsen
vier weken ter inzage zullen liggen en
dat u daarover uw mening kunt geven.
Voorafgaand aan de inspraak zal de
gemeente een voorlichtingsavond
houden. Dit zal naar verwachting in
juni zijn.
Na de inspraak maken burgemeester
en wethouders een definitief ontwerp,
waarbij zij proberen zoveel mogelijk
rekening te houden met de gemaakte
opmerkingen.
Vervolgens moet de benodigde grond
worden aangekocht en wordt een
bestek gemaakt en aanbesteed. Uit-
eindelijk zal de gemeenteraad beslis-
sen over het beschikbaar stellen van
geld voor de aanleg.
De planologische basis voor het fiets-
pad wordt gelegd in het ontwerp-be-
stemmingsplan 'Buitengebied 1994',
dat op dit moment ter inzage ligt.
Zodra meer bekend is ove^je voor-
lichtingsavond en de inspr^Jrermijn,
maken burgemeester en wethouders
dit in deze rubriek bekend.

l*ClROOT ONDERHOUD
AANRIETHUISWEG,

KRUISDIJKEN
SPIEKERWEG

Riethuisweg (gedeelte tussen de
Baakseweg en de Deldensebroek-
weg);
Kruisdijk (gedeelte tussen de Baak-
seweg en de Strodijk);
Spiekerweg.
In verband met de onderhoudstoe-
stand is het noodzakelijk om in de
loop van 1995 aan deze wegen groot
onderhoud uit te voeren.
Burgemeester en wethouders zijn van
plan om de bestaande klinkerverhar-
ding te vervangen door een asfaltver-
harding.
U kunt tot 15 april 1995 schriftelijk
reageren over het voornemen om de
verhardingsconstructie te veranderen.

J- VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de
voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behan-
deling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

De commissie voor volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewer-
ken vergadert op dinsdag 14 maart 1995 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende onderwerpen:
— volkshuisvestingsplan gemeente Vorden 1995-1998;
— revitalisering industrieterrein Werkveld.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 14
maart 1995 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— gewest- en politiezaken;
— wijziging Verordening identiteitskaart gemeente Vorden.

De commissie voor milieu, welzijn, personeelszaken en financiën vergadert
op woensdag 15 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan
de volgende onderwerpen:
— verlenging openstelling gemeentewerf;
— milieu-uitvoeringsprogramma 1994;
— aanschaf automatiseringssystemen Postaal en Arking;
— notitie reserves en voorzieningen.

'W/Z/G/WG
VERORDENING

IDENTITEITSKAART
Omdat per l januari 1995 de pas-
poortregeling is gewijzigd, mogen
burgemeester en wethouders geen
gemeentelijke identiteitskaarten meer
afgeven. De aanwijzing van de
gemeentelijke iddentiteitskaart als
document waarmee de identiteit van
pesonen kan worden vastgesteld, is
vervallen, voor deze identiteitskaart
is de Europese identiteitskaart/reis-
kaart in de plaats gekomen. De reeds
afgegeven identiteitskaarten behou-
den hun geldigheid tot vijf jaar na
afgiftedatum.
De gemeenteraad moet hierdoor de
Verordening identiteitskaart gemeen-
te Vorden aanpassen.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
UHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uuren volgens af spraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

J^ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 'BUITENGEBIED
1994'

Sinds 3 maart ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1994' gedu-
rende 4 weken ter inzage in het koetshuis bij kasteel Vorden.
Dit plan heeft betrekking op het voormalige grondgebied van de gemeente
Warnsveld,zoals dat per l januari 1989 via gemeentelijke herindeling is toege-
voegd aan de gemeente Vorden.
Voor de goede orde: de bebouwde kom van het dorp Wichmond, voorzover
geregeld in het plan 'Wichmond 1994' en 'de Wichmond- de Wogt 1993' valt
buiten dit plan. Een uitzondering: Om plantechnische redenen is een klein
gedeelte in de omgeving van de Polweg, dat eigenlijk tot het 'oude' grondge-
bied van Vorden hoort, in dit plan meegenomen.

Wat is nu eigenlijk een bestemmingsplan?
De basis ligt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In een dicht bevolkt land als
het onze, kan het nu eenmaal niet meer anders, dan dat we met elkaar afspraken

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, rnet nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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moeten maken over hoe we de beschikbare grond gebruiken.
Die afspraken maken we via ruimtelijke plannen. De procedures hoe die plan-
nen tot stand komen zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(WRO) en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO).
Ook is in de WRO geregeld hoe u kunt reageren over een op basis van die wet
door de gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan.
In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan hoe we, met het oog op een
goede ordening van de beschikbare ruimte, die grond en de gebouwen die erop
staan mogen gebruiken.
Mogen, want als een stuk grond bestemd is voor bedrijven wil dat nog niet zeg-
gen dat dat stuk dan ook binnen de kortste keren volgebouwd moet worden met
bedrijven. Daar staat tegenover dat, als er voor een bepaald gebied bijvoorbeeld
de bestemming 'Wonen' is vastgelegd, u er niet zonder meer een winkel mag
beginnen.
Het bestemmingsplan bepaalt niet alleen het gebruik van de grond en gebou-
wen, maar is ook een toetssteen voor het verlenen van bouwvergunningen en
aanlegvergunningen (= toestemming voor bijvoorbeeld het graven van sloten
en greppels). De gemeente heeft het recht tegen gebruik dat in strijd is met het
bestemmingsplan, op te treden.
Een dergelijk bestemmingsplan is dus ook voor u van belang. Bent u namelijk
wel een winkel begonnen, of heeft u zonder vergunning een schuur gebouwd,
dan kan de gemeente u verplichten de winkel te sluiten of de schuur weer af te
breken. De kosten die daarmee gemoeid zijn mag de gemeente dan aan u door-
berekenen.

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?
Allereerst bestaat het uit kaarten, plattegronden, waarop duidelijk staat voor
welke bestemming(en) het bedoelde gebied mag worden gebruikt. Daarbij vin-
den we dan voorschriften die bijvoorbeeld het soort bebouwing voor dat gebied
aangeven. Verder staat erin welke algemene vrijstellingen er zijn en op welke
terreinen nog nadere eisen gesteld kunnen worden.
Ook is er een toelichting, waarin uitgebreid staat wat de bedoeling van het
gehele plan is.

Is de gemeente nu helemaal vrij bij het opstellen van een bestemminsplan?
Alhoewel het opstellen van een bestemmingsplan een zogenaamde autonome
bevoegdheid is voor de gemeente, moet zij wel rekening houden met plannen op
rijks- en provinciaal niveau. Het Rijk werkt bijvoorbeeld met planologische
kernbeslissingen, waarin zaken van nationaal belang worden geregeld. De
gemeente kan daar met haar plannen natuurlijk geen inbreuk op maken. Het-
zelfde geldt voor de provinciale (streek)plannen.

Hoe komt zo'n bestemmingsplan nu tot stand?
We schreven al dat de gemeente aanvragen om een bouwvergunning toetst aan
het bestemmingsplan. Daarom is niet alleen de manier waarop zo'n bestem-
mingsplan tot stand komt van belang, maar is ook uw recht op inspraak en de
mogelijkheden om te reageren (bezwaar te maken) in de Wet geregeld.

Inspraak:
Al tijdens de voorbereidingen krijgt u de gelegenheid uw mening te geven over
het plan. Voor het plan 'Buitengebied 1994' heeft u die mogelijkheid gehad in
maart 1994. De gemeente heeft toen o.a. een inspraak-avond gehouden in 'd'n
Oldekriet'.
De reacties, die er toen zijn gekomen, zijn verwerkt in het plan. Allen, die toen
schriftelijk hebben gereageerd, hebben wij geantwoord en ook nu weer in
kennis gesteld van de ter-visie-legging van het ontwerp-plan.

Ontwerp-bestemmingsplan.
Voordat we zo'n plan ter inzage kunnen leggen moet de gemeente, naast de ver-
werking van de inspraak-reacties, de rijks- en provinciale instanties de gelegen-
heid geven te beoordelen of het Rijks- en provinciaal beleid voldoende is ver-
taald in het plan. Daarna moet het plan ook worden behandeld in de Provinciale
Planologische Commissie (PPC).
Bij de reacties op de inspraak-procedure hadden wij gepland het ontwerp in
december 1994 ter inzage te kunnen leggen. Zoals zo vaak bleek die planning te
ambitieus, maar nu is het ontwerp er dan toch.

Zienswijze kenbaar maken/Vaststelling plan door gemeenteraad.
Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u uw zienswijze kenbaar
maken aan de gemeenteraad. Voor het plan 'Buitengebied 1994' eindigt deze
termijn op 30 maart aanstaande. Vervolgens moet de gemeenteraad het plan
vaststellen. Wij verwachten dat dit nog voor de zomer 1995 kan plaatsvinden.

Verdere procedure:
Afhankelijk van de reacties (bezwaren) op het door de raad vastgestelde plan,
zal de vervolg-procedure langer, dan wel korter zijn. Bent u het namelijk niet
eens met het vastgestelde plan, dan kunt u bij gedeputeerde staten van Gelder-
land- , en als u het ook met de beslissing van dat college niet eens bent uiteinde-
lijk ook bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beroep
instellen.

Is nu straks alles, hoe klein ook, uitgesloten als het niet in het bestemmings-
plan past?
Wij kunnen u geruststellen. De wet voorziet in een aantal vrijstellingsmogelijk-
heden, zoals tijdelijke bouwwerken, kassen en de zogenaamde 'kruimelgeval-
len' als bedoeld in het Besluit meldingplichtige bouwwerken. In de Woningwet
worden bovendien een aantal zaken genoemd, waarvoor u geen bouwvergun-
ning nodig heeft en dus ook geen toetsing aan het bestemmingsplan hoeft plaats
te vinden. Het gaat bijvoorbeeld om erf- of tuinafscheidingen, niet hoger dan 2
meter (in een voortuin niet hoger dan l meter); niet-ingrijpende veranderin- gen
van een bouwwerk (b.v. het plaatsen van een dakraam, de bouw van een over-
kapping met een open constructie, niet hoger dan 2,7 m en met een bruto-opper-
vlakte van ten hoogste 20 m2 op een voor- zij- of achtererf (bijvoorbeeld een
pergola of een carport) etc.
Over de vraag of een door u gewenst bouwwerk nu wel of niet vergunning-
splichting is, kan de afdeling bouw- en woningtoezicht (Koetshuis) u alle infor-
matie verstrekken.

De inhoud van het ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1994'
Het is niet mogelijk binnen deze rubriek een volledig overzicht van elke
bestemming weer te geven. Wij beperken ons daarom tot de belangrijkste
zaken.

Agrarische bedrijven
Voor de agrarische bedrijven in het buitengebied zijn bouwmogelijkheden via
de toekenning van een agrarisch bouwperceel. De binnen zo'n bouwperceel
opgenomen mogelijkheden zijn echter niet voor alle bedrijven hetzelfde, zie
hiervoor het schema.
Voor de totale herziening van het plan zijn ook de belangen van natuur- en land-
schap meer tot uitdrukking gebracht. Een landschapsdeskundige heeft hiervoor
een inventarisatie van landelijke en natuurwetenschappelijke waarden
gemaakt. Dit rapport maakt deel uit van het bestemmingsplan. Op grond van dit
plan is het grondgebied onderverdeeld in zes categorieën:
agrarisch gebied;
1. agrarisch gebied met beperkte bebouwing (zone rond Wichmond);
2. agrarisch gebied van landschappelijke waarde;
3. agrarisch gebied van grote landschappelijke waarde;
4. agrarisch gebied van natuurwaarde en landschappelijke waarde;
5. agrarisch gebied van natuurwaarde en grote landschappelijke waarde.

Binnen de laatste twee bestemmingen komen geen agrarische bedrijven voor.
Voor de overige bestemmingen zijn de bebouwingsmogelijkheden aangegeven
op het globale overzicht.

De bestemming 'agrarisch gebied met beperkte bebouwing' kan aanleiding
geven tot misverstanden. In principe, en zo blijkt ook uit het overzicht, zijn bin-
nen die bestemming voor bestaande bedrijven dezelfde mogelijkheden aanwe-
zig als elders. De term 'beperkte bebouwing' heeft dan ook alleen betrekking op
het feit dat nieuw-vestiging van intensieve veehouderijbedrijven binnen die
bestemming is uitgesloten.
Als voorbeeld en ter verduidelijking van het overzicht het volgende.
Een agrarisch bedrijf, dat ligt binnen de bestemming 'Agrarisch gebied', kan op
het bouwperceel A (waarop ook de woning staat) bouwen tot een maximale
goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 10 meter. Bij een bestemming
'agrarisch gebied van landschappelijke waarde' is dit respectievelijk 5 en 8
meter.
Naarmate de landschappelijke waarde van het gebied hoger is, zijn voor zaken
als een nieuw bouwperceel en een vergroting van het bouwperceel meer advie-
zen en een zwaardere procedure voorgeschreven.
Een nieuw bouwperceel klasse A is mogelijk binnen de bestemmingen
— agrarisch gebied;
— agrarisch gebied met beperking bebouwing (alleen als het geen intensief

veehouderijbedrijf betreft);
— agrarisch gebied van landschappelijke waarde, alleen als het geen intensief

veehouderijbedrijf betre ft.

Bedrijfsbestemmingen
Naast agrarische bedrijven komen er uiteraard nog andere bedrijven in het bui-
tengebied voor (o.a. loonwerkers, meelhandel, timmerfabriek, horeca). Deze
bedrijven zijn zeer gedetailleerd bestemd. Voor elk bedrijf is op een speciale
detailkaart een bestemming opgenomen, waarbij de maximale toegestane
bebouwing is aangegeven.

Overige bestemmingen/bepalingen
Voor het overige hebben de opgenomen bestemmingen betrekking op bos en
landhuizen, kampeerterreinen, landgoederen, sportterreinen, wegen, water en -
uiteraard - de overgangsbepalingen. De overgangsbepaling geldt onder andere
voor de in het gebied aanwezige burgerwoningen.

Fietspad Lankhorsterstraat
De voorbereiding van het fietspad langs de Lankhorsterstraat (gedeelte Wich-
mond-sporthal) is nog onvoldoende gevorderd om nu al een definitieve oplos-
sing in het bestemmingsplan te kunnen opnemen. Wij hebben om die reden in
het plan een variabel dwarsprofiel opgenomen, zodat alle opties nog open blij-
ven. Waarschijnlijk zullen wij in juni aanstaande de inspraak voor het ontwer-
pplan van het fietspad starten. Aanwonenden hebben wij inmiddels schriftelijk
geïnformeerd.
Ook biedt het plan mogelijkheden in de toekomst voor een eventueel één- of
tweezijdig fietspad langs het overige gedeelte van de Lankhorsterstraat, de
Vierakkersestraatweg, de Uselweg, de Koekoekstraat en de Baakseweg.

Aanlegvergunningen.
Voor sommige werkzaamheden zijn aanlegvergunningen vereist, zoals:
— het gebruik, storten, deponeren, lozen e.d. van schadelijke stoffen;
— het vellen van hoog opgaande beplanting, geboomte, hagen, hout, struik-

gewas e.d. voor zover dit niet geregeld is in de Boswet;
— het aanbrengen van verhardingen (met uitzondering van tegelpaden en tegel-

terrassen bij woningen en andere gebouwen en met uitzondering van erfver-
hardingen en verhardingen die inherent zijn aan de bestemming;

— het gj^yen van sloten en grepels alsmede het verbreden of vej^kipen daar-

van.^ ^

Globaal overzicht voorschriften agrarische gebieden

Samenvatting
Het bestemmingsplan berust op een afweging van diverse belangen, zoals land-
bouw, landschap, natuur, recreatie, infrastructuur, niet agrarische bedrijven,
voorzieningen en wonen.
In een groot deel van het plan valt de nadruk op de landbouwkundige ontwikke-
ling. Daarnaast wordt in grote delen van het plan rekening gehouden met natuur
en landschap. Aan de hand van al het vooroverleg en inspraak hebben burge-
meesteren wethouders gestreefd naar een aanvaardbaar compromis.
Dit ontwerp ligt tot en met 30 maart aanstaande ter inzage. In die periode kunt u
bezwaren indienen bij de gemeenteraad. Na afloop van die termijn heeft de
gemeenteraad in principe vier maanden de mogelijkheid om het bestemmings-
plan vast te stellen. Als burgemeester en wethouders het tijdschema halen
gebeurt dat nog voor de zomer.

Informatie
Als u in het gebied woont, lijkt het ons raadzaam het bestemmingsplan in te
komen kijken. Ook hier geldt: 'voorkomen is beter dan genezen'.
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Van de voortgang van de procedure houden wij u op de hoogte.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Jeugd blijf t gratis welkom
Even heeft het er om gespannen. De
financiële positie van de bibliotheek
was zo moeilijk dat zelfs moest wor-
den overwogen voor de jeugd een be-
scheiden contributie in te stellen. Dat
gevaar is gelukkig geweken: de bi-
bliotheek wordt, overeenkomstig het
door de gemeente opgestelde 'Be-
leidsplan 1994-1998' gezien als een
basisvoorziening. En de gemeente-
raad is het met deze visie eens. Waar-
door ingrijpende maatregelen als een
contributie voor jeugdleden niet no-
dig zijn. Jongeren tot en met 17 jaar
zijn en blijven gratis lid van de biblio-
theek en mogen kosteloos boeken le-
nen. En daar wordt in Vorden geluk-
kig op grote schaal gebruik van ge-
maakt.
Is dat zo belangrijk? Het antwoord op
die vraag wordt gegeven in het boek
'Lezen voor Iedereen', een verhaal
over de geschiedenis van de bibliot-
heken in Nederland. Daaruit blijkt dat
het lezen van boeken eeuwenlang een
voorrecht is geweest van de heel rij-
ken, die lezen hadden geleerd en boe-
ken konden kopen. Voor de grote

massa waren boeken een onbereikba-
re luxe. Het alfabetisme was groot. Zo
rond 1900 kwam daar verandering in:
in 1899 werd in Dordrecht de eerste
echte openbare bibliotheek gesticht.
Openbaar omdat de kosten voor een
groot deel uit openbare middelen wer-
den betaald en omdat hij toegankelijk
was voor iedereen.
Tot op de dag van vandaag is het prin-
cipe ongewijzigd: de gemeenschap
betaalt een groot deel van de kosten
waardoor ieder die gebruik wil maken
van de diensten van de bibliotheek,
dat kan doen. Het belang van lezen
wordt als zo belangrijk gezien dat ei-
genlijk iedereen gebruik moet kunnen
maken van de bibliotheek.
Intussen is het belang om kinderen
boeken te laten lezen nog groter ge-
worden. Er is namelijk een ernstige
concurrent bij gekomen. Dat is de TV,
die weliswaar veel goede kanten heeft
maar ook z'n bezwaren kent. Een ge-
neratie die alleen op zou groeien bij
de beeldbuis mist belangrijke dingen.
Zoals: het plezier van lekker ontspan-
nen lezen. Het beleven van spanning
die door woorden en niet door beel-
den wordt opgewekt. Het ontdekken
van gevoelens bij anderen die je eigen
gevoelswereld verrijken. En het sti-
muleren van de fantasie. Kortom:
boeken vormen een belangrijk cle-
ment die het geluk van een kind bepa-
len. Daarom is het zo fijn dat ze - ook
in Vorden - bij de bibliotheek gratis
welkom zijn.
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"BËSTËMHT"
^F

- bestemmingsomschrijving

NADERE EISEN
- bebouwing op agrarisch

bouwperceel A

- bebouwing op agrarisch
bouwperceel B

VRIJSTELLINGEN gehoord de
P.D.
- 2e agrarische bedrijfswoning
- silo's op agrarisch

bouwperceel A en B
- schuilplaats mens en dier
- veldschuren en melkstallen
- overschrijding bouwperceel A

en B
- hoogte gebouwen op

agrarisch bouwperceel A

VRIJSTELLINGEN
- overgang agrarische woning

en gebouwen naar
woondoeleinden

WIJZIGING art. 11 W.R.O.
- vervallen bouwperceel A of B

WIJZIGINGEN ex art. 1 1 W.R.O.
gehoord de P. D.
- nieuw bouwperceel A

- nieuw bouwperceel B
- vergroting bouwperceel A
- vergroting bouwperceel A
- wijziging bestemming

- verbod wijziging nieuw
bouwperceel A

WIJZIGINGEN ex art. 1 1
W.R.O. gehoord de P.D. en
S.B.B.
- nieuw bouwperceel A

- nieuwbouwpercdeelB
- vergroting bouwperceel A

- wijziging bestemming

- silo's op agrarisch
bouwperceel A en B

- verbod wijziging nieuw
bouwperceel A

AGRARISCH GEBIED
%

- agrarisch grondgebruik

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijwswoning
G6 H10

- veldschuren
G4 H6,5 • 200

- melkstallen
G4 H6,5 • 200

- ligboxenstallen
G4 H8

- geen

H15 (GS:H23)*
G3 H6 • 50
G4 H6,5 • 200
L10

•

•

- beroepsmatige uitoefening
reëel agrarisch bedrijf

- hervestiging bestaand
agrarisch bedrijf

•
•
• 1,5 ha
- bijzondere agrarische

bedrijven A
- bij afsplitsing woning en

bedrijfsgebouwen

AGRARISCH |
BEPERKTE BEnKviNG

- agrarisch grondgebruik

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijfswoning
G6 H10

- veldschuren
G4 H6.5 • 200

- melkstallen
G4 H6.5 • 200

- ligboxenstallen
G4 H8 «1500

- geen

H15 (GS:H23)'
G3 H6 • 50
G4 H6,5 • 200
L10

•

•

- overwegend functioneel
plaatsgebonden reëel
agrarisch bedrijf

- hervestiging bestaand
overwegend functioneel
plaatsgebonden agrarisch
bedrijf

- • 1 ha

•
•
• 1,5hamax.25%
- bijzondere agrarische

bedrijven B
- bij afsplitsing woning en

bedrijfsgebouwen

AGRARISCH GEBIED VAN
LANDSCHAPPELIJKE WAARDE

- agrarische grondgebruik
- behoud, beheer en/of herstel

landschappelijke waarde
karakteristieke open essen.
zomede bodemreliëf

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijfswoning
G5 H8

- veldschuren
G4 H6,5 • 200

- melkstallen
G4 H6,5 • 200

- ligboxenstallen
G4 H8 • 1500

- geen

H15 (GS)*
G3 H6 • 50*

L10

H10(GS)'

•

•

- overwegend functioneel
plaatsgebonden reëel
agrarisch bedrijf

- hervestiging bestaand
overwegend functioneel
plaatsgebonden agrarisch
bedrijf

- • 1 ha*
• *
- •91,5ha;max.25%*

- bijzondere agrarische
bedrijven C

- H23'

- bij afsplitsing woning en
bedrijfsgebouwen

AGRARISCH GEBIED VAN GROTE
LANDSCHAPPELIJKE WAARDE

- behoud, beheer en/of herstel
grote landschappelijke
waarde karakteristieke open
essen, houtopstanden.
zomede bodemreliëf

- agrarisch grondgebruik

- bedrijfsgebouwen; één
bedrijfswoning
G5 H8

- veldschuren
G4 H5 «100

- melkstallen
G4 H5 «100

- geen

H15 (GS)*
G3 H6 «50 (GS)*

L10

mo(GS)

•

•

• *
- overwegend functioneel

plaatsgebonden bedrijfs-
matig agrarisch bedrijf

- • 1 ha; max. 25%

- H23*

VERKLARING

- Bouwperceel A = bouwper-
ceel voor bedrijfsgebouwen
-•-woning

- Bouwperceel B = bouwper-
ceel voor bedrijfsgebouwen
behorende bij een bedrijf op
een bouwperceel A

G6 - maximale goothoogte
6m

H8 - maximale hoogte 8 m

• 50 - maximale oppervlakte
50 m*

L10 - maximale overschrij-
ding 10m

P.D. - Provinciale Dienst
belast met agrarische
aangelegenheden

G.S. - na een ontvangen ver-
klaring van geen
bezwaar van Gedepu-
teerde Staten

S.B.B.- Staatsbosbeheer

- mits de (grote)
(natuur-) (landschap-
pelijke en) algemene
waarde van het gebied
niet blijvend onevenre-
dig door het op te rich-
ten bouwwerk zal wor-
den aangetast

• - in voorschrift opgeno-
men

overwegend functioneel
plaatsgebonden = agrarische
bedrijven waarvan tenminste
60% van de totale produktieom-
vang in direct verband staat met
de bijbehorende onbebouwde
oppervlakten grond
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