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Naima el Bezaz op donderdag W april in bibliotheek

Marokkaans schrijfster houdt
lezing over islam in Nederland

W E E K E N D D I E N S T E N

De Boekenweek is voorbij. Het the-
ma 'Mijn God' was goed voor een
stroom van publikaties in dagbla-
den en tijdschriften en ruime aan-
dacht op radio en televisie. Onder-
werp was vooral: de religieuze bele-
ving van de moderne mens die zich
op zoveel verschillende manieren
uit. De Openbare Bibliotheek van
Vorden vond dat er al zoveel aan-
dacht is besteed aan dit onderwerp
dat het ook nuttig was eens te laten
zien hoe in andere godsdiensten
over 'Mijn God' wordt gedacht.
Uitgenodigd voor een lezing werd
de schrijfster Naima el Bezaz die vo-
rig jaar haar eerste roman publi-
ceerde: 'Op weg naar het Noorden'.
Haar programma was echter zo vol
dat ze pas op donderdag 10 april
naar Vorden kan komen.

Waarom viel de keus op Naima el
Bezaz, een 22-jarige studente die vier
jaar was toen ze, in het kader van de
gezinshereniging, in 1979 uit Marokko
naar Nederland kwam? Het antwoord
is dat ze zich heeft verdiept in de ach-
tergronden van zowel de christelijke
als de islamitische denkwereld. Ze be-
hoort tot de nog kleine groep schrij-
vers van Turks/Marokkaanse huize die
in Nederland zijn opgegroeid en hun
ervaringen onder woorden brengen.
Daarbij houdt ze vast aan de normen
en waarden van de Islam. Daarnaast
heeft ze een gefundeerde mening over
de vrees die bij veel Nederlanders be-
staat over de toekomst van ons land.
Een land waarin de invloed van de
christelijke kerken daalt en die van de
Islam groeit. Als de angst voor het fun-
damentalisme in Nederland groeit,

dan is dat onterecht, want - schrijft
Naima in het Boekenweekmagazine
van maart 1997 - de islamitische ge-
meenschap in Nederland is niet funda-
mentalistisch maar wel conservatief
van aard. Veel moslims in het Westen
houden vast aan de normen die golden
toen ze hun land hebben verlaten. Hun
leefwereld is gelijk gebleven terwijl die
in het thuisland is veranderd. In wezen
zijn ze behoudend geworden, maar die
tendens is ook merkbaar bij aanhan-
gers van het joodse en christelijke ge-
loof. Bij alles wat verandert, blijft voor
Naima echter wel de verering van
Allah, gebaseerd op het heilige boek de
Koran, de kern van haar geloof.
Wie nadenkt over de ontwikkelingen
in de maatschappij zal ongetwijfeld be-
langstelling hebben voor de visie van
deze jonge vrouw die is opgevoed in
twee werelden en zinnige dingen
schrijft en zegt over de plaats van o.a.
de Islam in^lederland. Haar verhaal
zal veel du^Bijk maken, maar zeker
ook vragen oproepen. Uit andere lezin-
gen die Naima heeft gehouden is ge-
bleken dat het vragenuur na de pauze
bijzonder levendig en interessant is en
antwoord geeft op veel vragen.

U bent dan^rok op 10 april van harte
welkom op deze lezing, die is georga-
niseerd door de leiding van de Open-
bare Bibliotheek en de Stichting 'Vrien-
den van de Openbare Bibliotheek' in
Vorden (de VOB). Naima zal tijdens de-
ze avond exemplaren van haar boek
'Op weg naar het Noorden' signeren.
Boekhandel Loga, die deze avond
'sponsorde', zorgt voor een collectie
boeken over het onderwerp van de
Boekenweek.

Eierzoeken
Kranenburgs Belang hield op Eerste
paasdag weer het traditionele eierzoe-
ken voor de kinderen in het Jonkerbos.
Nadat alle eieren waren gevonden wer-
den bij Gasterij Schoenaker de prijzen
uitgereikt en voor ieder kind was er
een lekkere appel aangeboden door de
firma Huitink.

Concordia
De Vordense muziekvereniging "Con-
cordia" houdt op donderdag 17 april
een Informatieavond in het Dorps-
centrum. De bedoeling van deze avond
is om belangstellenden informatie te
geven over onder andere de diverse in-
strumenten en opleidingen. Concordia
hoopt deze avond nieuwe leerlingen te
kunnen begroeten, terwijl ook ervaren
muzikanten die het orkest willen ko-
men versterken van harte welkom zijn.
Zie ook advertentie in dit blad.

Handwerkexpositie
Op 16, 17 en 18 april vindt er in het
Dorpscentrum in Vorden een grote
handwerkexpositie plaats. Tijdens deze
expositie zijn zo'n 800 werkstukken te
zien die leden van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen in Gel-
derland het afgelopen jaar vervaardigd
hebben. Zie ook advertentie.

Beitier opvolger van
dominee Klaassens
Dominee M. Beitier heeft het beroep
aangenomen dat door de Hervormde
Gemeente in Vorden op hem is gedaan.
Beitier volgt dominee Klaassens op die
vorig jaar vertrokken is naar Limburg.
Beitier is op het ogenblik werkzaam als
dominee voor de Hei-vormde Gemeente
in Zoelen. Hij is 44 jaar oud, getrouwd
en vader van drie zonen.

ORANJEKRANT
De kopij en advertenties voor de Oranjekrant dienen uiterlijk op vrijdag
11 april om 17.00 uur bij ons binnen te zijn.

Redactie

Hervormde Gemeente
Zondag 13 april 10.00 uur Gezamenlijke dienst.
Voorganger: ds. H. de Bruijn.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
HA.

Gereformeerde Kerk Vorden
Xonddg 13 (iprïl 10.00 uur Gez. dienst in N.H. Kerk.
Voorg. ds. H. de Bruin; 19.00 uur ds. \\A. Hoorn.
Bredevoort (Geref. Kerk)

RK kerk Vierakker-Wichmond
'/.atcnlag 12 iipril 17.00 uur Eucharist ieviering.
Xonddg 13 upril 10.00 uur Woord- en Communie-
viering.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 12 april 18.30 uur Euchar i s t iev ier ing ,
volkszang.
Xondug 13 april 10.00 uur Euchar i s t i ev ie r ing
m.m.v. Cantemus Domino.

Weekendwacht Pastores: 13-14 upril Pastoor E.
Lammers, Hengelo, tel. (0575) 461275.

Huisarts 12-13 upril dr. G.H. Sterringa, School-
straat 9, tel. 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een. dru^^nde visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen dié^^t lol deze spreek-
uren kunnen wachlen, gaarne allijd éérsl bellen
voor overleg.

Tandarts 12-13 upril J.H. Hagedoorn, Lochem,
tel. (0573) 251483. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondafM l .30 -12.00 uur.

Streekziekenhuis Het ^mtaal, Ooyerhoek-
seweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau tel.
592892.

Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
A la rmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur .
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, t e l . (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

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

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

Dierenarts t e l . 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schools t raa t

l la. OnderhOUdsklachten en technische /.aken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen te le fo-
nisch (0575) 461400. Overige /.aken op a f s p r a a k .
Lel. (0575)461460.
ZorgGroep Oost-Gelderlaiid
Kraam/org, k ru i swerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bere ikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 c l / m i n ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bun> VDOr thuisverpleging 24 uur per dag, t e l . ( 0 5 7 5 )
51 64 63.
M e u n p n M l VVmhTsu ' i jk t e l . (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, t e l . (0575) - H > 2 5 1 5 . mevr. Kamp-
horst t e l . (0575) 553472 en mevr. M o k k m k -
Kasteel . te l . 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie d insdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bi j SWOV-kantooi, Raadhuis -
s t r aa t . Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg te , Vorden, t e l . (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vr i jdag 8.30 9.30 uur .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruur lo , tel . (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 lol
17.30 uur ; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag , dinsdag, donderdag, vri jdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uu r , zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Infonnatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
In loopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur , Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. l/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafellje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via l}e Weh-
me. tel . 55 14 48.
Centrale Vri jwi l l ige Hulpver len ing aanvraag b i j
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kun t u bel-



EEKM&RKÜ
2 bos bloemen naar keuze
2 begonia's

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 6Q|

•

Verse aardbeien heel kg 5.

Witlof 1 kg 2.°

KOLDENHOF's Versmarkt

Cordon Bleu, een filetlapje
gevuld met ham en kaas
nu extra voordelig

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

CORDON BLEU

5 HALEN
4 BETALEN

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

WEEKENDAANBIEDING

MAGERE

HAMLAPJES
f 9,951 kilo

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

gebraden fricandeau

1 ons IjwO

magere schouderham

1 ons Ij™

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram voor

f2,85

06J1
WORDT

MARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f7,95
4 SAUCIJZEN

+ 4 HAMBURGERS

samen f7,95

1 kilo f5,95 Ook het adres voor al uw
huiss/a c/i tingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel. (0575) 55 14

NIEUW IN VORDEN

PEANUT DELICATESSEN
Zutphenseweg 1 a • Vorden

KAASSPECIAALZAAK • NOTEN - WIJNEN e.d.
Onze openingstijden:

dinsdag, woensdag, donderdag 9.00 - 18.00 uur
vrijdag 9.00 - 20.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Jong
JONG BELEGEN
Belegen
PINDA/ROZIJNENMIX
250 gram

NIEUW NIEUW

ALLE SOORTEN HONING

9.98

050

verkrijgbaar bij Peanut Delicatessen

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

iLD...

_é

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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.

f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

L.M.B. VORDEN B.V.
Industrieweg 13 • Vorden • Telefoon (0575) 553163

Plannen voor aanschaf van een
nieuwe of gebruikte zit-, loop-,
kooi- of bosmaaier?

Dan is een bezoek aan onze showroom zeker de
moeite waard.

Compleet assortiment maaiers
tegen concurrerende prijzen
op voorraad

Dealer van o.a.

• MOUNTFIELD

• MURRAY

• ADOR

• BTS

• CASTOR

• ENZ.

pmft wf., j®
^

Tevens het adres voor sierhekwerk

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

RAUWKOST OM TE KNUFVdLEN
Doe mee en maak kans op GROTE HOND in mand met PUP
In de winkel hoort u hoe ? De wens van ieder kind!

Alleen de lekkerste (h)eerljk is (h)eerlijk
j ietsf i jns

i Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

J x v n m i f o f /ml i s etc. '

brinkhors! l
7207 LJC. ZlJÏTl lF .N
(iiul. terrein Revelhorsl)

^ (0575) 52 28 l G

m
BDVAG

enle koopje

GALIAMELOEN
de leVkois Ic uit ll'o.l

m
per
stuk

vers gekookte

jonge
BIETJES

zie verder onze borden voor de voordeligste dogoonbiedingen.

.yierfffi

WINKELS OM TE ZOENEN....
Telefoon (0575) 55 1.6 17



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

Wendy

Zij is geboren op 27 maart '97.

Wim, Linda en Jasper
Rietman

Baakseweg 12
7251 RH Vorden

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik u be-
danken voor uw hartelijk me-
deleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden
van

HENDRIK ALBERTUS
BOGCHELMAN

Uit aller naam,
C.G. Bogchelman-
Albers

Vorden, april 1997

Heden is plotseling van ons heengegaan onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

TONIA CHRISTINA
WEENK-ROUWENHORST

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: Henk en Annie
Lunteren: Gerda en Joop

Neven en nichten

Vorden, 31 maart 1997

Wist u dat 8 april
Gerda Nieuwland

50
wordt?

Telefoon 55 41 87

Plotseling is uit onze familiekring weggenomen
onze geliefde nicht

TOOS WEENK-ROUWENHORST
ECHTGENOTE VAN JOHAN WEENK

op de leeftijd van 64 jaar.

De familie Eggink
Ooms en tantes
Neven en nichten

Vorden, 31 maart 1997

Wij hebben kennis genomen van het overlijden
van mevrouw

T.C. WEENK-ROUWENHORST

Zij was jarenlang een trouw lid van onze bond.

Bestuur en leden
Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen
afdeling Vorden

Vorden, 31 maart 1997

Na een langdurige, moedig gedragen ziekte is van
ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster
en tante

HENDRIKA GROOT JEBBINK

in de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: W. Groot Jebbink
J. Groot Jebbink-Braakhekke

Hengelo (Gld.): T. Abbink-Groot Jebbink
B. Abbink

Vorden: G. Groot Jebbink

Hengelo (Gld.): M. Groot Jebbink-Abbink

Vorden: H. Groot Jebbink

Vorden: A. Kleink Ikkink-Groot Jebbink
T. Klein Ikkink

Neven en nichten

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die zij in 'De Wehme' gekregen heeft.

Vorden, 5 april 1997

Correspondentie-adres:
W. Groot Jebbink,
Veldslagweg 3, 7251 PD Vorden

Gelegenheid tot afscheidnemen op donderdag 10
april van 11.45 tot 12.00 uur in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Daarna zal de rouwdienst worden gehouden in
genoemd uitvaartcentrum.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
plm. 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in uitvaartcentrum Monuta.

HARRY
'n Lege plek

'n Leeg gevoel
Jij met je hart van goud

Jij was bij iedereen vertrouwd

ris.i/\U o-ei>b / u\U

.en

'Luvyou'

u»* 4 ^

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Oranjevereniging Vorden:
jaar- en commissievergade-
ring woensdag 16 april om
20.00 uur in Hotel Bakker

• Te koop gevraagd: vrij-
staande woning of bunga-
low aan de rand van het dorp.
Aanvaarding in overleg. Brie-
ven onder nr. V 3-1 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor een halve dag
per week. Tel. 55 29 99

• Te koop: 2 oranje zonne-
schermen, 1,95 en 2,45 m
breed. Uitval 1 m, in zeer
goede staat. Prijs f 300,-
samen. Tel. (0575) 55 32 26

• Te koop g.o.h.: wandmeu-
bel, 3-delig, donker eiken,
afm. 2 x 2 m. Telefoon (0575)
55 20 20

• Expositie handwerken uit
de Provincie Gelderland 16,
17 en 18 april in het Dorps-
centrum te Vorden, Raad-
huisstraat 6 op woensdag 16
april 10.00-20.30 uur; don-
derdag 17 april 10.00-17.00
uur; vrijdag 18 april 10.00—
17.00 uur. Entree f 7,50, leden
NBvP f 5,-

• Oranjevereniging Vorden:
jaar- en commissievergade-
ring woensdag 16 april om
20.00 uur in Hotel Bakker

• Gevraagd: aspergeste-
kers. Aspergeboerderij De
Boskamp, tel. (0575) 55 24 80

• Zondag 20 april 1997, aan-
vang 13.00 uur kapel Wilden-
borch: klootschiettoernooi,
1 bondslid per team toege-
staan. Opgave voor 18 april bij
DJ. Pardijs, tel. 55 68 20

• Als u nog ergens sigaren-
bandjes heeft liggen en u wilt
ze wel kwijt: wij houden ons
aanbevolen. Rinus en Rob
llbrink, Strodijk 1, Vorden, tel
(0575) 55 26 66

• Uit grootmoeders tijd, te
koop: dikke doorgestikte
deken, (1,5 bij 2 m); veren
dekbed, (1-pers.); peluw,
heel geschikt o.a. voor de
speelhoek. Telefoon (0575) 55
1344
• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante vaste planten uit eigen
kwekerij dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

• Wij werken met mensen die
5, 10 of 15 kg onder-/overge-
wicht hebben. Kent u mensen
die hun gewicht willen
beheersen? Neem dan con-
tact met ons op: Wilma,
Gerard Horsting. tel. 0575 -
467222.
• Te koop: oud-Hollandse
dakpannen, kleur grijs + les-
piano. Tel. (0575) 52 19 35

• Wij zoeken 100 mensen mer
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69
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• Telefoon gemeente; (0575J 55 74 74.

• lele/ax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot J700 uur

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken}
dinsdag van 13.30 tot 2030 uur,
woensdag van 23.30 tot Ï73Ö uur,
donderdag van 13:30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M, Aartsen-den Hafder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D, Muldertj'e-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 1100 uur
en volgens dfspraa k.

A/spraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
op l april 1997 vergunning verleend
aan de heer T. van Mierlo voor het vel-
len van ongeveer 400 m2 fijnspar op
het perceel Kerkhoflaan 3 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 bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

geerd op het ontwerpplan, onder ande-
re over de mogelijke beperkingen van
agrarische bedrijven door het klein-
schalig kamperen. De nieuwste richt-
lijn "Veehouderij en stankhinder" zon-
dert kleinschalig kamperen uit als
gevoelig object, omdat het gaat om een
vorm van verblijfsrecreatie die mede
tot doel heeft de agrarische leefomge-
ving te ervaren.

'R EFERENDUM

B+ BESTEMMINGSPLAN "BUITEN-
GEBIED, SPIEKERWEG 2"

Dit bestemmingsplan maakt het moge-
lijk dat op het perceel Spiekerweg 2
een vrij beroep wordt uitgeoefend van-
uit een bij de woning behorende
schuur. Tevens wordt de mogelijkheid
geopend voor kleinschalig kamperen.

Enkele omwonenden hebben gerea-

In de vergadering van 28 januari 1997
heeft de gemeenteraad het voorstel tot
het vaststellen van een referendumver-
ordening aangehouden, omdat ondui-
delijkheid bestoi^kver de kwestie van
de ongeldige stemmen, burgemeester
en wethouders hebben dit probleem
opgelost door in de Verordening te
bepalen dat de volstrekte meerderheid
van het totaal aantal geldige stemmen
bepalend is. On^Wige stemmen zijn
niet meer van in^rocd op de bepaling
van de uitslag van het referendum.
Tevens zullen burgemeester en wet-
houders zoveel mogelijk gebruik
maken van de stemmachines, waar-
mee geen ongeldige stemmen kunnen
worden uitgebracht.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

H. Harmsen en
H.van Beek

Bouwadres

het Vaarwerk 22
en 24, Vorden

G.W.H. Wargcrink Zomervreugdweg
Vorden

Datum ontvangst

27-03-97

01-04-97

Omschrijving

bouwen van een
dubbele carport

bouwen van een
berging

Deze bouwaanvraag kunt u t i jdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke' ordening in het koetshuis.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 15 april
1997 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onder-
werpen:

- referendum;
- bestemmingsplan "Buitengebied Spiekerweg 2.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
16 april 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

- voortgang Landschapsbeleidsplan;
- vaststelling Verordening Wet voorzieningen gehandicapten gemeente Vorden

1997; verwerking overschot WVG 1995 en tekort 1996;
- subsidie in de kosten van de nasleep van de renovatie van zwembad: "in de den-

nen".

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 april 1997 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

- referendum;
- woninggebonden subsidies; beleid 1998 en verdeelbesluit 1997;
- voortgang Landschapsbcleidsplan;
- bestemmingsplan "Buitengebied, Spiekerweg 2";
- vaststelling Verordening Wet voorzieningen gehandicapten gemeente

Vorden 1997; verwerking overschot Wvg 1995 en tekort 1996;
- subsidie in de kosten van de nasleep van de renovatie van het zwembad

"In de dennen".

Spreekrecht
U kunt aan het eind v^kde openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een ondei^rcrp dat voor het gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen,
dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tij-
dens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de
raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B.
van Vleuten, onder opgflfe van het onderwerp waarover u wilt spreken.

/W,ONINGGEBONDEN SUBSIDIES

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om financiële steun
beschikbaar te stellen voor:
- 6 sociale huurwoningen van ƒ 10.000,— per woning en voor twee van die

woningen een bereikbaarheidssubsidie van ƒ 10.000,— per woning;
- 2 sociale koopwoningen van ƒ 10.000,— per woning voor alleenstaanden met

een maximum belastbaar inkomen van ƒ 50.000,— of meerpersoonshuishou-
dens met een maximum (belastbaar) inkomen van ƒ. 55.000,—.

De regio Stedendriehoek is budgethouder woninggebonden subsidies, Vorden
heeft een bedrag toegewezen gekregen van ƒ 63.224,—. Van 1996 is nog een bedrag
beschikbaar van ƒ 37.119,-.

Voor de bouw van 6 multifuctionele huurwoningen door de woningbouwvereni-
ging Thuis Best willen burgemeester en wethouders een subsidie van f. 10.000,—
per woning beschikbaar stellen.

Omdat het rijk steeds minder gelden ter beschikking stelt kan in de volgende
jaren nog maar een enkele woning gesubsidieerd worden.

Burgemeester en wethouders kunnen ook voor ingrijpende voorzieningen aan
woningen subsidie verlenen.

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 nog bij of hou-
den zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstel-
len intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiter-
lijk 10 minuten 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 agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 15 april 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:

- woninggebonden subsidies; beleid 1998 en verdeelbesluit 1997.

ANDSCHAPSBELEIDSPLAN

Op 26 maart heeft de gemeenteraad het landschapsbeleidsplan vastgesteld om de
gemeentelijke visie op het Vordense landschap weer te geven en voor het vast-
stellen van uitgangspunten voor een actief uitvoerend beleid.

Voor de uitvoering van het plan zijn burgemeester en wethouders afhankelijk van
vrijwilligheid van derden. Tot aan de sluitingsdatum voor de aanmelding van pro-
jecten voor het seizoen 1996-1997 zijn 19 projectvoorstellen ingediend. De kosten
voor uitvoering van deze projecten bedragen/. 70.000,—. De provincie Gelderland
betaal t het grootste deel van deze kosten,/. 52.500,—.

Na de s l u i t i n g s d a t u m van hol seizoen 1996-1997 hebben /.ich al 23 belangstellen-
den voor een project aangemeld. Dit geeft aan dat er voldoende belangstelling is
voor de uitvoering van het landschapsbeleidsplan. Het uitvoeren van projecten is
een belangrijke positieve bijdrage aan de kwaliteit van natuur en landschap in
Vorden. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad dan ook voor om
gelden voor de uitvoering van dit plan beschikbaar te blijven stellen.



ANVULLEND SUBSIDIE IN DE KOSTEN VAN RENOVATIE VAN
ZWEMBAD "IN DE DENNEN"

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de Vereniging
Vordense Bad- en Zweminrichting "In de dennen" een aanvullende subsidie te ver-
strekken in de kosten van de nasleep van de renovatie van het zwembad. Volgens
burgemeester en wethouders moeten de kosten van juridische bijstand, kort
geding en de overige kosten door de gemeente worden betaald omdat het niet
subsidiëren van deze kosten het voortbestaan van het zwembad in gevaar brengt.

Omdat de Vereniging het kort geding heeft verloren, zal er een vervolgprocedure
komen in de vorm van arbitrage. Verliest de Vereniging de arbitrage dan ontstaan
grote financiële problemen voor het zwembad.

5 \~TEMEENTEHUIS GESLOTEN OP 1,2 EN 9 MEI 1997, BURGERLIJKE
~ STAND OP 2 MEI GEOPEND VAN 9.0O TOT 10.00 UUR VOOR HET

AANGEVEN VAN GEBOORTEN EN OVERLIJDEN

Naast de gebruikelijke feestdagen (30 april, 5 en 8 mei) is het gemeentehuis ook
op l, 2 en 9 mei gesloten. Burgemeester en wethouders hebben deze dagen aan-
gewezen als verplichte verlofdagen.

Op 2 mei is de Burgerlijke Stand wel geopend voor het aangeven van geboorten en
overlijden.

ITVOERINGSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Bij de uitvoering van het beleid op het gebied van de bijzondere bijstand gaat het
vaak om het hanteren van normbedragen, vergoedingsberekeningen etc. De grote
gemeenten in ons land hebben daartoe handreikingen ontwikkeld die in de dage-
lijkse praktijk veelvuldig door andere gemeenten gebruikt worden. De gemeente
Vorden heeft er voor gekozen de Handreiking van de gemeente Enschede toe te
passen bij de uitvoering van de bijzondere bijstand in Vorden.
De beleidsregels die opgenomen zijn in deze Handreiking bieden een goed kader
voor de uitvoering van het beleid in Vorden. Vanzelfsprekend wordt de
Handreiking alleen gevolgd voorzover er geen strijdigheid bestaat met het reeds
door Vorden vastgestelde beleid. Ook blijft het natuurlijk mogelijk eigen beleid te
ontwikkelen met betrekking tot de in de Handreiking opgenomen beleidsregels.
De Handreiking Enschede kan, tijdens de openstelingsuren van het gemeente-
huis, worden ingezien op de afdeling welzijn.

NLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1997

Ondergetekende

Straat

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

Postcode en Woonplaats

.199 houder/houdster isVerklaart dat hij/zij m.i.v.

van hond(en) ouder dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam vermel-
den.

registratienummer. kennel naam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
"geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden,. 19
(handtekening)

OZ-NIEUWS

Taxatieverslagen verzonden
Na de verzending van de beschikkingen op 26 februari zijn er ruim 700 verzoeken
om taxatieverslagen bij de gemeente binnen gekomen. Inmiddels zijn alle taxa-
tieverslagen verzonden. Door technische problemen (landelijk) konden we deze
taxatieverslagen helaas niet eerder verzenden. Omdat de bezwarentermijn tegen
de nieuwe economische waarde op 8 april afloopt hebben wij voor degenen die
het taxatieverslag op tijd hebben aangevraagd de bezwarentermijn verlengd
zodat zij nog enige tijd hebben om gemotiveerd bezwaar te maken.

Bezwaarschrift ingediend?
Binnenkort ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierbij zullen we de verdere
procedure vermelden. U dient er rekening mee houden dat het antwoord op uw
bezwaarschrift enige maanden kan gaan duren. We zijn hierbij afhankelijk van
ons taxatiebureau die veel meer gemeenten als klant heeft en daardoor niet
meteen alles kan afwerken.

Bezwarentermijn afgelopen
Heeft u nog geen taxatieverslag opgevraagd dan is voor u de bezwarentermijn op
8 april 1997 afgelopen.

Nog geen beschikking ontvangen?
Het kan in een enkel geval zijn dat u nog geen beschikking heeft ontvangen. Deze
zult u de komende maand alsnog ontvangen. In principe ontvangt iedere eige-
naar of gebruiker van een onroerende zaak een beschikking. U krijgt dan van-
zelfsprekend nog 6 weken de tijd om, als u het niet eens bent met de beschikking,
bezwaar te maken.

OORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BRANDWEERGARAGE

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 5
december 1996, gedurende vier weken, op de gcmeentesecrctaric, afdeling volks
huisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het vooront-
werp van het bestemmingsplan "Brandweergaragc".

Dit plan biedt de planologische basis voor de bouw van een b ra n d weerga ra ge c.a.
op een perceel aan de Rondweg, ten noorden van de woning Strodijk 2.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.00 uur tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00
uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

AAR HET BUITENLAND - WAT HEEFT U NODIG 7

Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit z i jn van een geldig
reisdocument.
Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van ouder(s) of voogd, mogen
niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bijgeschreven. Zij moeten
beschikken over een eigen reisdocument. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16
jaar.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan. (Anders
dan bij het rijbewijs^fc het niet beslist noodzakelijk om vóór de datum waarop de
geldigheid van het^h'e document eindigt een nieuw document aan te vragen;
wel moet men zich, indien daarom wordt gevraagd, kunnen legitimeren met een
geldig legitimatiebewijs.)

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identi-
teitskaart voor het mizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voor-
malige Oostblok-lai^^i en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig.

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

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

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

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien
er geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verkla-
ring van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het
gemeentehuis te verkrijgen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar.
Voorzover bekend zijn dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen
hanteren voor bijschrijving de leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het ver-
standig te informeren bij de betreffende buitenlandse vertegenwoordiging in
Nederland.

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

REIZEN NAAR TURKIJE

Mededeling van de Ambassade van de republiek Turkije:



Met betrekking tot de visumplicht die vanaf die vanaf l mei 1996 van kracht is
voor personen met de Nederlandse nationaliteit, delen wij u het volgende mee:
1. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen

hiervoor evenals in voorgaande jaren gebruik maken van een paspoort of een
Europese identiteitskaart.

2. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen
aan de Turkse grens of op het vliegveld in Turkije tegen betaling van 10,- US
Dollar een visumsticker kopen.

Dit visum is geldig voor drie maanden en voor meerdere bezoeken (multiple-
entry).

3. Personen die reizen met een paspoort moeten de visumsticker, die zij voor 10,0
US Dollar meteen bij aankomst in Turkije hebben gekocht en die in het pas-
poort moet worden geplakt, samen met hun paspoort bij de paspoortcontrole
laten zien voor de inreisformaliteitcn.

4. Nederlanders die reizen met een Europese identiteitskaart, moeten deze sti-
cker samen met de identiteitskaart bij de paspoortcontrole laten zien en de sti-
cker laten stempelen met een inreisstempel. Bij het verlaten van Turkije moe-
ten zij deze sticker bij de paspoortcontrole weer laten zien (dus goed bewaren!).

5. Wanneer er in een paspoort meerdere personen staan vermeld moet voor elk
van deze personen 10,- US Dollar worden betaald.

OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIEUWD?

Op l oktober 1996 was het 10 jaar geleden dat de rijbewijzen voor het eerst wer-
den afgegeven door de burgemeesters. In de meeste gevallen is de periode van
afgifte 10 jaar. Veel personen komen nu dan ook in aanmerking voor vernieuwing
van het rijbewijs. (U moet letten op de datum vermeld onder 'vernieuwen voor')

Wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar bent, de vol-
gende bescheiden inleveren:

het oude rijbewijs;
" 2 dezelfde pasfoto's (zwart/wit of kleur) die niet ouder zijn dan l jaar;
Kosten: ƒ 39,00 (wijzigingen voorbehouden).

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn moeten worden
gekeurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij bur-
gerzaken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn gekeurd
voor het rijbewijs en/of in het bezit zijn van een rijbewijs dat niet voor een periode
van 10 jaar is afgegeven, zonder dat er sprake is van afgifte in verband met verlies
of diefstal van het vorige rijbewijs. Momenteel bedragen de kosten hiervan (incl.
uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 39,25. Dit bedrag moet bij
ontvangst van het formulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen
van het formulier. Het kan 4 tot 5 weken duren voordat u alles rond heeft.

Frank Meulenbroek en Henk Barendsen verrichten loting 7e Willem Knijper Toernooi

Gezellig dagje uit voor sponsors bij W Vonten
"Sponsors moet je koesteren. Je
moet ze het gevoel geven dat ze be-
langrijk zijn voor de vereniging.
Zoiets kun je op verschillende ma-
nieren bereiken. Zo houden wij als
voetbalvereniging De Graafschap
bijvoorbeeld elke derde donderdag-
avond van de maand een Happy
Hour voor de leden van onze busi-
nessclub. Voor het bedrijfsleven is
dat een perfecte gelegenheid om op
een informele wijze zaken met el-
kaar te doen. Deze sponsordag van
W Vorden is wat dat betreft ook
een prima aanzet om te komen tot
een actief sponsorbeleid", aldus
commercieel manager T. Fits van
voetbalvereniging De Graafschap.

De heer Fits was afgelopen zondagmid-
dag te gast bij voetbalvereniging Vor-
den. De onlangs opgerichte sponsor- en
pr-commissic van W Vorden had hem
uitgenodigd een lezing te geven over
sport en sponsoring. Voor deze middag
waren alle sponsors van W Vorden uit-
genodigd en over de opkomst had de
club niet te klagen. Woordvoerder
Rcind-Jan Westcrveld liet aan het begin
van de sponsormiddag weten dat de
commissie van te voren niet op zoveel
bezoekers had gerekend. Er was voor
deze middag aan de zijkant van het
hoofdvcld een tent opgezet die goed
gevuld was. "Sponsors zijn erg belang-
rijk voor onze vereniging", aldus
Reind-Jan Westcrveld. "Maar het is
vaak wel eenrichtingsverkeer. Daarom
hebben wc een tijdje geleden dat kop-
pen bij e lkaar gestoken en een sponsor-
en pr-commissic opgericht die samen
met het bestuur gaat proberen het
sponsorbeleid op een wat hoger plan te
tillen. We hopen op deze manier iets
terug te kunnen doen voor onze spon-
sors. Deze middag is daar het eerste
voorbeeld van", legde Rcind-Jan Wes-
tervcld ui t .

Hierna gaf Rcind-Jan Wcsterveld het
woord aan commercieel manager T.
Fits van De Graafschap die vertelde dat
hij precies vijf jaar geleden bij de
Doetinchcmsc voetbalvereniging in
dienst trad. "Dat was in het jaar dat wij
in de eredivisie speelden maar aan het
eind van de competitie eruit vlogen.
Wij hadden op dat moment zo'n 160
sponsors die per jaar elk zesenhalf dui-
zend gulden betaalden. Toen de
Graafschap degradeerde vonden heel
veel sponsors dat ook het sponsorbe-
drag wel naar beneden kon. De
Graafschap speelde immers geen eredi-
visie meer maar eerste divisie. Ik heb
toen heel wat moeten praten met de
sponsors om dat te voorkomen.
Gelukk ig speelt de Graafschap nu weer
eredivisie en doen we het dit jaar niet
onverdienstelijk in de competitie.
Zoiets merk je als commercieel ma-
nager gelijk want er is op dit moment
ongelooflijk veel interesse voor onze

businessclub", aldus de heer Fits. Naast
een Happy Hour op de derde donder-
dagavond van de maand houdt voet-
balvereniging de Graafschap tal van ac-
tiviteiten om haar sponsors het naar de
zin te maken. Zo is er van 16 tot en met
18 april een grote zakenmanifestatie in
Doetinchem waar ruim honderd spon-
sors van de Graafschap zich aan het be-
drijfsleven presenteren. "Door middel
van de zakenmanifestatie proberen wij
iets terug te doen voor onze sponsors.
Naast het feit dat bedrijven hun eigen
zakenrelaties kunnen uitnodigen zor-
gen wij ervoor dat er gedurende deze
dagen allerlei randactiviteiten plaats
vinden. Zo zijn er allerlei sprekers uit-
genodigd zoals Maurice de Hondt, Co
Adriaanse van Ajax en Gerry Knete-
man. Wij proberen op die manier de
bezoekers gedurende deze dagen een
zo attractief mogelijk programma aan
te bieden", aldus de heer Fits.

Aan het eind van de lezing was er de
mogelijkheid om vragen te stellen aan
de heer Fits. Jan Woltering van het ge-
l i jknamige transportbedri j f ui t Vorden
vroeg de commercieel manager van de
Graafschap wat het voor zijn bedrijf zal
opleveren als hij lid wordt van de busi-
nessclub van de Doetichcmse eredivi-
sieclub. "Dat weet je natuurlijk nooit.
Daarom is het de moeite waard om het

eens te proberen", was het antwoord
van de commercieel manager van de
Graafschap. Deze gekscherende opmer-
king konden de aanwezige sponsoren
wel waarderen. Fits legde vervolgens
door middel van een voorbeeld uit wat
de businessclub te bieden heeft. "Als u
veel klanten in het noorden van het
land heeft en De Graafschap speelt een
thuiswedstrijd tegen Heerenveen dan
raad ik u aan om enkele van uw rela-
ties uit dat gedeelte van Nederland uit
te nodigen voor deze wedstrijd. Zo'n
middagje amusement kan hele positie-
ve uitwerkingen hebben voor uw be-
drijf", aldus de heer Fits.
De commercieel manager van de
Graafschap raadde de sponsor- en pr-
commissie van W Vorden aan om ge-
middeld een keer in de maand bij el-
kaar te komen en het ook niet na te la-
ten om bij andere verenigingen te kij-
ken wat zij voor hun sponsors doen.
"Het allerbelangrijkste is dat je de
sponsoren wat te bieden hebt en wat
dat betreft is deze dag een mooi voor-
beeld", aldus Fits.

H i e r n a konden de sponsors v.m de
voetbalvereniging gaan kijken naar de
streekderby tussen W Vorden en de
Warnsveldsc Boys die zondagmiddag
op het programma stond. Vlak voor de
wedstrijd gaf hoofdtrainer Peter Jansen

een voorbeschouwing die door de aan-
wezige sponsoren bijzonder gewaar-
deerd werd. In de rust nam Jon
Borgonjen het woord. Dit deed hij in de
functie van voorzitter van de toernooi-
commissie die elk jaar het Willem
Knijper Toernooi organiseert. Borgon-
jen vertelde de aanwezige sponsors in
de VIP-tent dat de publiciteit rondom
het toernooi dit jaar groter zal worden
aangepakt dan andere jaren. Het pro-
grammaboekje zal dit jaar iets minder
fors uitvallen, maar daarvoor in de
plaats zal er in nauwe samenwerking
met Drukkerij Weevers een speciale
krant worden uitgebracht met een op-
lage van ruim zeventienduizend exem-
plaren. "We hopen met deze speciale
krant nog meer publiciteit te kunnen
geven aan het toernooi", aldus Bor-
gonjen. Vervolgens mochten Henk
Barendsen en Frank Meulenbroek de
loting verrichten van het Willem
Knijper Toernooi dat dit jaar op 16 en
17 augustus wordt gehouden. Frank
Meulenbroek en Henk Barendsen zijn
respectievelijk de huidige en de nieu-
we hoofdsponsor van de voetbalvereni-
ging Vorden. In poule- A gaan op 16 au-
gustus vijl teams van start. Dit zijn
Ajax, PSV, KNVB District Oost, Sparta
en MSV Duisburg. In poule B voetbal-
len W Vorden, Bayer 04 Leverkusen,
Willem II, VW Venlo en Feyenoord.



KERKSTRAAT 5 • HENGELO (Gld.)

Op 8 april vieren wij ons
5-jarig bestaan.

Daarom én om plaats te maken
voor onze nieuwe collectie

houden wij van

dinsdag 8 april
t/m zaterdag 19 april

uitverkoop
Dat wil zeggen kortingen die zullen

variëren van

10% tot 50%
op de gehele voorraad

Kerkstraat 5 • Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 41 65

SUETERS
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

+ CHIPKNIP

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Paasverloting
Ie prijs plateservice
(2 pers.) lotnr. 205
2e prijs tegoedbon
lotnr. 107
3e prijs 'n bult eieren
lotnr. 108

Onze jeu de boulesbaan (300 m2)
is klaar, dus komt u maar . . .

De huis-aan-huis folder ligt eind deze maand
bij u in de bus met al onze activiteiten/
evenementen

Veul ow thims bi'j /^M ^^

't Proathuus

Nieuw
in ons assortiment

vele boeken o.a.
thrillers Stephen King
Robin Cook
Kook-/tuin-/
dierenboeken

Ook hebben we weer een ruime keuze

Kinderhaarknippen
en haarelastiekjes

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Hietbergerslraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Gevraagd: allerhande
spullen voor onze boeldag
(snuffelmarkt) op zaterdag 10
mei a.s. Wij komen het graag
bij u ophalen. Boerendans-
groep 'De Knupduukskes', tel.
(0575) 55 32 02

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en-
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

Natuurlijk lekker,
onze heerlijke
oswachterstas.

boswachterstas,
heerlijk gekruid filetlapje
gevuld met groenten, 100 gr. 235

4 filetlapjes en
4 saucijzen

gebraden kipfilet,
100 gr. _

cordon bleu, 100 gr.

ham-prei salade,

100 gr.
75

gebraden pepercarré,
100 gr. VLEESWAREN

SPECIAL

grill-worst,
100 gr.

Keurslager

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

O99

Voorjaarsconcert
Op zaterdag 12 april geven leerlingen
en docenten van de Muzehof een con-
cert in het Dorpscentrum in Vorden.
Het is een bijzonder concert want voor
de solisten Ellen Schuurman, Jannita
van Bloois en Wilma Beeftink heeft het
concert een extra betekenis: het is on-
derdeel van hun D-examen an de Hafa-
opleiding. Behalve deze drie solisten is
ook de muziekvereniging Sursum
Corda te horen. Dit orkest begeleidt
ook één vn de solisten in het Rondo uit
het Klarinetconcert van Mozart.
Het tweede orkest dat concerteert en
solisten begeleidt is het projectorkest
van de Muzehof onder leiding van Fred
Liese. Samen met Jannita van Bloois
spelen ze vier delen uit Miscellanies
van G. Jacob voor altsaxofon en orkest.
Muziek uit de film The Bodyguard
staat eveneens op het programma sa-
men met de muziek uit heel andere tij-
den zoals het klarinetconcert van Carl
Maria von Weber. Er wordt niet alleen
grootschalig gemusiceerd, de kandida-
ten treden ook op met alleen piano-be-
geleiding en met collega-instrumenta-
listen.

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon (0575) 55 13 63

Onze klaverjasavond i;
op vrijdag 11 april a.s.

Aanvang 20.00 uur

liï!
GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht

openbare kennisgeving tot wijziging (geluids)voor-
schrift vergunning (art. 8.24 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,
bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden;

ligt vanaf 11 april 1997 gedurende 4 weken ter inzage het
ontwerp-besluit op het verzoek van de Stichting Beheer
Ludgerusgebouw Vierakker, secretariaat: de Eldersmaat
3, 7251 RJ Vorden, om aanpassing van de op 9 novem-
ber 1993, kenmerk GG-3938, verleende milieuvergun-
ning voor een verenigingsgebouw voor horeca-activitei-
ten, Vierakkersestraatweg 34 te Vierakker.

Strekking van het ontwerp-besluit:
Aanpassing van het (geluids)voorschrift was noodzake-
lijk, omdat ondanks een ingrijpende renovatie niet geheel
kon worden voldaan aan de gestelde geluidseisen van
de vergunning. Het hogere referentieniveau (omgevings-
geluid) noopte tot verhoging van de geluidsnormen;
tevens is het (algemeen) sluitingsuur opgenomen en is
de mogelijkheid geboden dat de burgemeester maxi-
maal 12 maal per jaar ontheffing verleend voor lawaaie-
rige activiteiten, zoals disco's e.d.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 9 mei 1997.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 8 april 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling
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Geen kunstmest meer voor gras.

Geen herbiciden in mais. En biologisch

krachtvoer voor de koeien. Erik Ormel

in de Heurne is een van de Oost-Gelderse

veehouders die dit jaar overschakelt op

biologische landbouw. Hij probeert de

kringloop voor mineralen- en energie-

gebruik op zijn bedrijf te herstellen.

Al op de hogere landbouwschool
had hij een kritische mening over

de overproduktic van voedsel, het
wereldwijd slepen met mineralen
en de groeiende milieuproblemen.
Later droeg hij zi jn gedachten uit
in het agrarisch jongerenwerk, en
via publicaties in landbouwbladen.
'Ik wist dat het anders moest. De
laatste jaren weet ik ook hoe. Ik
ben voorstander van gesloten kring-
lopen. Daarom schakel ik over op
een biologische bedrijfsvoering.'

Erik Ormel, (bijna) biologisch veehouder:

Overschakeling betekent dat Erik
naar een grondgebonden bedrijf wil
waar de plantaardige produktie in
dienst staat van de veehouderij.
'De fotosynthese is een perfecte
vorm van zonne-energie. Het is
gratis, en eenvoudig te benutten.
Plantengroei staat hier dan ook aan
de basis van het hele biologische
systeem.'

Gevolgen voor praktijk
In de p r a k t i j k betekent de om-
schakeling dat Erik geen kunstmest
en chemische gewasbeschermings-
middelen meer gebruikt. Hij zet
daarom witte klaver i n , als stikstof-
leverancier in z i j n permanente gras-
land. De beter opbrengende, maar
minder s tandvast ige rode klaver
gebruikt hij in de eenjarige kunst-
weide. De/c roteert met l jaar muis
en vervolgens l j aa r mticale.
Hoe houd je onkruiden in mais
onder d r u k /onder herbic iden?
Erik: 'We maken een vals zaaibed.
O n k r u i d dat daa rna de kop op-
steekt bes t r i jden we enkele malen
met de wiedeg. We /aaien pas eind
mei, en gebruiken zaad dat met
tegen schimmels is behandeld.
Doordat eind mei de bodem tempe-
ra tuur al hoog is, k iemt het blanke
zaad snel. Schimmels kri jgen daar-
door minder kans. Tevens z i j n de
sneller groeiende maisplanten eer-
der een geduchte concurrent voor
onkruiden. Ook na opkomst
blijven we de wiedeg gebruiken.
Zonodig rijden we in een later

stadium nog met een schoffel-
garnituur door het gewas.'
Het graangewas Triticale is
langer op het bedrijf in gebruik als
bouwplanverruimer, en heeft geen
onkruidbestrijding nodig. 'Het is
een gemakkelijk gewas en brengt als
GPS-produkt dezelfde ho
VEM per ha op als snijmais.
Afhankeli jk van de kwaliteit wordt
de hele triticaleplam (GPS) geoogst
en ingekuild of, later in het seizoen,
gedorsen. In het ene geval dient het
als ruwvoer, in het andere als
krachtvoer voor de 60 Jersey's.
Triticale ru imt vroeg het veld,
waardoor het navolgende Italiaans
raaigras nog een goede snede kan
opleveren. Anderhalf jaar later
wordt de kunstweide in mei nog
eenmaal gemaaid en vervolgens
geploegd voor de teelt van mais.

Opbrengstderving
en kostendaling
De mineralenaanvoer in de vorm
van krachtvoer, kunstmest of dr i j f -
mest loopt inmiddels drastisch
terug. Dat heeft gevolgen voor de
opbrengst. ' Ik reken op 15 procent
minder gras, 5 procent minder
mais, en iets minder triticale door-
dat we daar geen KAS geven. In
gras en mais missen we opbrengst
doordat er geen stikstof wordt
gebruikt. '
Tegenover lagere kosten voor hulp-
middelen staan hogere arbeids- en
mechanisatiekosten. 'We hebben
een wiedeg en schoffel aangeschaft,

Agron-cursus
'Kennismaking biologische landbouw'

Agron organiseert een cursus voor mensen met belangstelling voor

biologische landbouw. Het gaat om een startbijeenkomst, vier studie-

dagen en twee veldbijeenkomsten die verspreid over 1997 worden

gehouden. De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 mei,

1 3.00 uur bij Agron in Doetinchem. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij AGRON afdeling Cursus Onderwijs, tel. 0314 - 324 975

en we hebben meer handwerk. Ook
verwacht ik dat de opbrengstrisico's
groter zijn. In een normaal jaar ga
je uit van een iets lagere opbrengst.
Maar wat gebeurt er in een slecht
jaar?'
Verder noemt hij voordelen die je
als biologische boer hebt. 'Je kunt
geld lenen van een groenfonds. De
rente is dan l procent lager. En ook
krijgen we in v i j f j a a r ƒ 50.000 van
de overheid als omschakelings-
premie.'

Jersey's
Voor de veestapel heeft de om-
schakeling weinig gevolgen. 'Wel
moesten we een aantal ligboxen in
de stal bijbouwen. Voor elk dier
moet er een box z i jn . Verder wor-
den eisen gesteld aan licht, lucht en
vierkante meters per koe. Maar
daar wil je ook als niet-biologische
boer best aan voldoen.'
Ormel melkt momenteel 60 Jer-
sey's. De produktie ligt rond 4800
kg met ruim 6 procent vet en 4
procent eiwit. 'Met totaal 36 hec-
tare hoop ik voldoende ruwvoer
voor het melkvee en bijbehorend
jongvee te produceren. Daarnaast
liefst ook een deel van het kracht-
voer. De prakt i jk moet ui twijzen in
hoeverre dat kan.'

Afzet
Erik's kringlopen van mineralen en
energie zullen zich in de toekomst
verder sluiten. Zijn nieuwe even-
wicht is ook voor anderen haalbaar,
mits de afzet van biologische pro-
dukten groeit. 'Er wordt een stij-
ging verwacht. Maar hard gaat het
nog niet. Biologische zuivelproduk-
ten staan bij AH in het rek. De
consument hoeft dan niet speciaal
naar een andere winkel. Dat scheelt
een flinke drempel. Maar andere
supermarktketens moeten daar ook
in mee doen. Bovendien kan de
promotie, zoals nu door Biologica
en het ministerie van LNV, nog

Erik Ormel: 'Enkele
maatschappelijke

organisaties willen
dat in 2005 zo'n
l O procent van de

landbouw biologisch
produceert.

Een mooi streven.
Maar dan moet de

afzet nog veel
actiever worden
ondersteund...'

veel actiever, terwijl daarnaast de
export wellicht nog kansen biedt.'
Erik Orrt^Aoopt in de tweede
helft van 1997 hetcertificaat voor
biologische landbouw te ontvan-
gen. 'Eerst moeten we het niet-
biologische voer opmaken, en ik
moet noütf^t meer eigen jongvee
hebben, l^rarna hoop ik melk te
kunnen gaan leveren aan een biolo-
gische zuivelfabriek. De Dageraad
in Ottersum is het dichtst bij, en
betaalt momenteel 12 cent boven
de Coberco-prijs. Ik denk dat het
daarvoor kan. Hebben ze geen
afzet, dan kan ik tegen de gewone
prijs aan Coberco leveren. Maar ik
zal mi jn plek bij een biologische
afnemer zeker proberen te verove-

Perspectievenonderzoek
biologische zulvelafzet

in de Graafschap
Kans voor reaionale

verwerking

Een van de projecten in WCL

De Graafschap richt zich op de

produktie en afzet van biologi-

sche zuivelprodukten. Veehou-

ders worden voorgelicht over de
perspectieven, en begeleid bij

omschakeling. Tevens zijn de

afzetmogelijkheden voor biologi-

sche zuivelprodukten onderzocht.

Nieuwland Advies stelde in

opdracht van de Gelderse Milieu
federatie en het Gelders Agra-

risch jongeren Contact een

rapport samen over de afzet-
perspectieven.

Oost-Gelderland telt slechts drie

gespecialiseerde biologische melk-
veebedrijven, in Eibergen,

Winterwijk en Lievelde. Hun melk

wordt door De Dageraad in

Ottersum verwerkt tot biologi-

sche zuivelprodukten. Daarnaast

zijn twee bedrijven in omschake-

ling. Een van hen, Erik Ormel,

vertelt u in bijgaande reportage

over zijn motieven en de gevol-
gen voor zijn bedrijf.

Vorig jaar bleek een studiegroep

'biologische landbouw' voor

alleen De Graafschap niet haal-

baar. Daarom werd het project

opengesteld voor heel Oost-

Gelderland. Vervolgens ging een

studiegroep met 15 agrariërs van

start. Hetzelfde geldt voor de

afzetmogelijkheden voor biologi-

sche zuivelprodukten: onvoldoen-
de kansen in De Graafschap,

maar in heel Oost-Geldedand

voldoende perspectief.
Het project gaat dit jaar verder.

Er start een nieuwe cursus (zie

'Kennismaking biologische land-

bouw') voor het seizoen 1997-

1998. Tevens onderzoekt een

groep van vijf melkveehouders

samen met biologische zuivel-

fabriek De Dageraad in Ottersum

nieuwe verwerkingsmogelijk-
heden voor biologische melk.

Cursus Loopbaanbegeleiding
voor agrarische vrouwen

Agrarische vrouwen willen hun
energie en creativiteit graag
inzetten voor verbetering van het
bedrijf en de leefbaarheid op het
platteland. De nieuwe cursus
'Loopbaanbegeleiding voor agrari-
sche vrouwen' helpt hen met het
ontdekken van de economische
mogelijkheden.

Doel van de eenmalige cursus
Loopbaanbegeleiding is om

vrouwen meer bewust te maken
van hun kansen om de basis van
het eigen bedrijf te verstevigen.
Ook hun mogelijkheden om de
leefbaarheid op het platteland te
verbeteren, komen aan de orde.

De cursus omvat 8 dagdelen en
wordt georganiseerd door het
Gelders Agrarisch Vrouwen
Overleg (GAVO). Van deelnemers
wordt een eigen bijdrage verwacht
van/ 175,-.

Werkwijze en programma
Alhoewel er een basisprogramma is,
wordt de cursusinhoud samen met
de deelneemsters vastgesteld.
De volgende aspecten komen in
ieder geval aan de orde:
• fasen in het leven van vrouwen en

mannen;
• fasen in het bedrijf;
• zelfkennis, aan de hand van een

'struktogram';
• omgaan met veranderingen,

spanningen en weerstanden bij
jezelf en bij anderen;

• formuleren vah eigen doelstellin-
gen;

• maken van een eigen stappenplan;
• toetsen van de gemaakte plannen.

Tijdens de cursus worden opdrach-
ten persoonlijk of samen met ande-
ren uitgevoerd. 'Leren door doen' is
het motto van de cursus, aangevuld
met ondersteunende theoretische
tussendoortjes.



Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 13 april

koud-, warm en
nagerechtenbuffet

f25,-
s.v.p. reserveren

Zondag 27 april koud-, warm- en nagerechtenbuffet

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.

Tabel voor de week van: maandag
24 mrt. t/m zondag 30 mrt. 1997.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

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

hoort oen
streelver-
bruikvoor
de afgelo-
pen week
van:

17 m3

21 m3

25 m3

29 m3

34 m3

38 m3

42 m3

46 m3

50 m3

55 m3

59 m3

63 m3

69 m3

76 m3

82 m3

88 m3

94 m3

105 m3

115 m3

126 m3

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
3-1V96
van:

574 m3

713 m3

856 m3

1000 m3

1144 m3

1287 m3

1426 m3

1571 m3

1716m3

1860 m3

2001 m3

2145 m3

2359 m3

2572 m3

2788 m3

3003 m3

3215 m3

3573 m3

3931 m3

4288 m3

Het weekstf-efverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314-32 65 51
WINTERSWIJK : 0543-512 212
ZEVENAAR : 0316-52 39 47
ZUTPHEN : 0 5 7 5 - 5 4 24 24

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOROEN - TEL (0671) 561010 - FAX (06751 UWM
NIEUWSTAD 30, 7211 AH - POSTBUS 22. 72BO AA
BBS 5S4O40 - http.'/www.«««VOTJl - ISDN 65132»

Tijdens de show zal Rob Teunissen zelf
informatie geven
over het modebeeld van dit voorjaar

modèccntrum

vrijdag 11 en
zaterdag 12 april

modeshows
voor dames en

heren
tijdens een

gezellig kopje koffie

Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

Mode - koffietijden
vrijdag 11 april 14.30 uur

zaterdag 12 april
10.30 en 14.30 uur

Reserveren onder telefoon-
nummer (0573) 45 14 38

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575)55 1486
(0575)55 1961
(0575)55 1673
(O575) 55 30 81

f997:
Veiling 20 september
De Herberg Morden

06-11
WORDT

1-1-2 1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000
N E D E I L A N D S r

KANKERBESTRIJDING

Regionaal Proj9 Orkest op zondag 13 april in kasteel Hackfort

Symfonisch blazers ensemble
herdenkt Willem van Otterloo

Voorjaarskleuren op
Hackfort
Op zaterdagmiddag 19 april a.s. orga-
niseert Vereniging Natuurmonumen-
ten een voorjaarswandeling over het
landgoed Hackfort. Vertrek vanaf de
watermolen op het voorplein van kas-
teel Hackfort aan de Baakseweg 8 te
Vorden. Medewerkers van Natuurmo-
numenten leiden de excursie die onge-
veer drie uur duurt. Het is aan te raden
kleding en schoeisel aan te passen aan
het weer.

Lentekleuren
De wandeling begint bij het kasteel
met zijn stinzeplanten als helgele nar-
cissen, witte bosanemoon en zachtgele
voorjaarshelmbloem. Verder voert de
excursie, lans de watermolen met de
inmiddels herstelde stuw, de waterkol-
ken en de beken. In de houtwallcn tus-
sen de weilanden bloeit de sleedoorn
uitbundig wit. Maar ook vlier, lijster-
bes, Gelderse roos en wilde kers botten
uit. De weilanden worden lila, geel en

wit gekleurd door pinksterbloem, paar-
debloem en madelief.

Lentezangers
Niet alleen planten kondigen de lente
aan. Ook vogels zingen hun voorjaars-
lied. Het kleinschalig culcuurland-
schap is zeer gevarieerd. Houtwallen,
singels, kleine bosjes, maar ook krui-
denrijke graslanden zorgen voor zo'n
70 verschillende vogelsoorten, waaron-
der een dertigtal vrij zeldzame. In de
bossen ziSjn de groene en zwarte
specht druk bezig, maar ook de kleine
en grote bonte specht. Goudhaantje en
kuifmees zijn in de dennebosjes te vin-
den, geelgorts en tuinfluiter in de
hou;allen.

Lentebeeld
Naast planten en dieren verteld de me-
dewerker van Natuurmonumenten
ook over het beheer van dit bijzondere
landgoed, met zijn mo umentale boer-
derijen en kleine landschapselemen-
ten. Natuurlijk zijn uw vragen over dit
landgoed en het werk van Vereniging
Natuurmonumenten ook van harte
welkom.

De stichting Regionaal Project Or-
kest zal deze maand op drie achter-
eenvolgende zondagen een mati-
neeconcert geven. Het eerste con-
cert van dit symfonisch blazers en-
semble heeft plaats op 13 april in
kasteel Hackfort in Vorden. Het
tweede en derde concert zijn in
Goor en Winterswijk. Naast werken
van Richard Strauss, Joseph Haydn
en Paul Harvey zal er een ode wor-
den gebracht aan de Achterhoekse
componist en dirigent Willem van
Otterloo. Het orkest zal in het kader
daarvan Van Otterloo's "Sympho-
nietta voor blaasinstrumenten"
spelen.

Het Regionaal Project Orkest is een ge-
legenheidsformatie die twee jaar gele-
den werd opgericht en symfonische
blaasmuziek speelt. Het artistieke be-
leid van het orkest is erop gericht om
zoveel mogelijk de nadruk te leggen op
het regionale karakter van het orkest.
Ditmaal is de keus gevallen op een
prachtig werk voor zestien blaasinstru-
menten van de in 1907 in Winterswijk
geboren componist en dirigent Willem
van Otterloo. Naast medicijnen stu-
deerde Van Otterloo cello en volgde hij
compositielessen bij Sem Dresden. In
1932 maakte hij zijn debuut als com-
ponist toen zijn "Derde Suite voor or-
kest" werd geselecteerd voor een con-
certserie van het Concertgebouwor-
kest. Aangezien de vaste dirigent
Willem Mengelberg door ziekte verhin-
derd was, werd de componist uitgeno-
digd zijn eigen creatie te dirigeren. Na
werkperioden als assistent-dirigent en
tweede dirigent, werd hij in 1938 de

eerste leider van het Utrechts Stedelijk
Orkest. In 1949 verruilde hij deze baan
voor een soortgelijke job bij het
Residentie Orkest in Den Haag waar hij
tot 1973 zou blijven. Verder volgden be-
noemingen in Dusseldorf en Sydney.
Door al deze werkzaamheden werd het
componeren wat naar de achtergrond
gedrukt. Dit verklaart wellicht dat zijn
meest bekende werken gecomponeerd
werden tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Zo ook de door het Regionaal
Project Orkest uigekozen "Symphoniet-
ta voor Blaasinstrumenten uit 1943.
Van Otterloo overleed op 28 juli 1978
in het Australische Melbourne.
Naast "Symphonietta voor blaasinstru-
menten" van Willem van Otterloo zal
het programma van het Regionaal
Project Orkest worden aagevuld met
een unieke transcriptie voor blazersen-
sembles van Haydn's Oxfordsymfonie.
De bewerking van dit stuk is van
Joseph Triebensee en het werk is com-
pleet herzien door de Nederlandse mu-
sicoloog Dr. Bastiaan Blomhert. Naast
de bekende "Serenade voor blazers"
van Richard Strauss, zal een klarinet-
kwartet van de fameuze Engelse klari-
netpedagoog Paul Harvey het progro-
gramma coompleteren. De muzikale
leiding van het Regionaal Project
Orkest is in handen van Carl Wittrock
en de uit Vorden afkomstige Joop
Boerstoel.
Voorafgaand aan het concert op 13
april in Vorden zal Hans Citroen een
inleiding verzorgen over Willem van
Otterloo. Citroen was van 1949 tot 1969
artistiek leider van het Haagse
Residentie Orkest en zeer goed be-
vriend met Willem van Otterloo.



Wie bezorgt Contact?
Er Jjèreiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel 5526 63

Raadhuisstraat
Nïeuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderiaan
De Horsterkanip (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg, Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel 5524 66

De Doeschot
Het Ströo
Het Eelrnerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voornekamp
ieemgoor

Fam. Nijenhuis, H.K. van Gelreweg37, tel 5525 76

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelrewëg
Schoolstraat
Gr. van Urnburg-Stirurnstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel 552960

Stationsweg
julianalaan
tïnkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
ïnsulinaelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 5538 72

B. Galléestraat
Sntidsstraat
Mulderskarnp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel 552780

De Hörsterkamp
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

alleen nr. 35) Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel 55 3012

Hetjebbink
De BoOnk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gttttk
Het Wiemelinlc
Het Va ar werk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspe!
Mispelkainpd ijk

Bent u

verhuisd

of woont u

pas in Vorden

en Wilt u

er echt
bij horen?

Naanv

Adres'

Postcode'

Woonplaats"

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f44,-

W :

• j SS -f-

^
Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv. Nieuwstad 30, ^^F j
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

Biej ons
in d'n Achterhoek
Wat de luu tegeswoordig met kikvörse hebt snap ik neet goed. 'k Leazen
in de krante dat t'r'weer twee van die kolken biej emaakt wod onder
Hackfort. lej zoln haos denken dat die luu van natuurmonumenten gek
bunt op kikkerbilletjes of kikvörsensoep. Meschien wel noodgedwongen
now de luu twiefelt an de kwaliteit van 't varkens- en beestcvleis. En veget
ok de salmonellas neet die prebeert onze darme van streek te kriegen.

Van kikkerbilletjes he'j d'r nogal wat neudig a'j een betjen vleis op 't bord
wilt hemmen. Dus zal de kokenrage veurlopig nog wel neet veurbiej
wean. Waorbiej ikke Winsemius smakelijk etten wense en um wil zeggen
dat e mien posjen wel an fikkie mag geven.

Umdat t'r veurig jaor harfs nogal wat kaskenade oaver 't zwembad
emaakt wier dacht ik dat die kolken meschien ok nog as vervangers veur
't zwembad diens mossen doen. Daor mekeern jao nogal 't een en ander
an 't bad "In de dennen". Te volle kalk en te weinig zolt en wet ik wat al
neet meer. Failliete annemmers volgens de roddelverhaaln en 'n zwem-
bad wat oaver de kop ging.

Achteraf bliekt 't allemaole wel met te valln en wod t'r weer met mekare
epraot. En da's een stuk better as allene maor met de kranten praotn en
wieters langs mekare hen. Daor kriej maor een hoop lawaai met zonder
dat 't helpt. Gelukkig veur de jeugd (en ok de olderen van Vorden dat ze
dizzen zommer, at 't weer een betjen metwarkt, weer heerlijk kont ploe-
tern in ons eigen Voddense zwembad. Want daor meuge wiej bes een bet-
jen greuts op wean. Waor vin iej een zwembad dat zo mooi in 't bos lig as
hier? Nergens toch. Lao'w prebeern dat zo te holn. Dat mag de gemeen-
schap dan bes een paar cent kosten.

Ze schient trouwens toch geld zat te hemmen biej de gemeente. A'j ziet
wat t'r an de Reurloseweg en 't Werkveld wod uut-egeven dan zeg ik: now,
now, is dat allemaole neudig? Maor as leek op dat gebied kan'k daor gin
redelijk antwoord op geven.

De anleg van 't fietspad nao 'n Kranenberg lot wel zien da'w neet in
anmerking komp veur de pries: "mooiste darp van Gelderland".
Of meschien toch wel. Maor dan mot ze wel een ding doen. Een grote
mure bouwen veur d^L bouwval van de olde schure tcgenoaver de
Wientjesvoort. ^0

Maor meschien zut 'n ander 't wel as een stuk nostalgie, biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman

LAAT ZE LACHEN, LAAT ZE
JOELEN _

BetonWORD DONATEUR:
GIRO 1247

Laat kinderen spelen in hun eigen buurt.
Dat is goed voor ze.
En voor uw eigen
woonomgeving!

N A T I O N A A L J E U G D FONDS

Postbus 85233. 3508 AE Utrecht Tel (030) 2447000

Stoplicht
Twee stoplichten heb ze d'r neerezet
zoas wiej allemoale wel wet
de auto's mot dan stille staon
a'j de stroate dwars oaver wilt goan

Degene die 't hef uut-eprakkezeerd
is vaste en zeker un heer in 't vekeer
jammer genog bunt ze dat neet allemaol
zee ziet 't rooie lech neet ens meer staon

As 't lechjen gruun wod an de paol
kiek maor goed uur allemaol
anders jaag ze ow van de bene
lig iej met Kapotte butte op de stene

Plietsie's bunt t'r neet die dat ziet
meschien denk ze dat 't wel geet
un auto die hef altied haos
toch vin ik dat un holten klaos

Denkt die neet an andre luu
die olden bunt soms ok arg muu
of moeders met un kinderwagen
die kont ze neet deur de lochnen dragen

Dus mensen allemaole op-elet
a'j dr slmolc oavcrstckt
want vaur n'j 'l wel dan hc'j i'/
d'r is ok weer un ongeluk gebeurd

D. Lindeman.
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Boeren, boerinnen en hun

opvolgers bezinnen zich regel-

matig op de toekomst van hun

bedrijf. Vooral milieu-eisen zijn

daarbij momenteel belangrijke,

ingewikkelde aandachtspunten.

Daarnaast spelen de dalende

opbrengstprijzen een grote rol.

Het project Toekomstgericht

Ondernemen (TGO) helpt onder-

nemers bij het inventariseren

van doelstellingen, belemmerin-

gen en mogelijkheden.

Met flinke subsidies...

Iedere agrarische ondernemer wil
graag een optimale bedrijfsopzet

met een goed rendement. Om dat
te bereiken is het nemen van de
juiste beslissingen op het goede

moment een belangrijke voorwaar-
de. De ingewikkelde regelgeving,
de moeilijke begrippen en de snelle
veranderingen maken het niet een-
voudig om voor de langere termijn
een betrouwbaar beeld te krijgen
van beperkingen en kansen voor
het bedrijf. In het WCL-gebied De
Graafschap is een stimulerings-
bijdrage bc;>criikb„~»**?oor het laten
opstellen van drie verschillende
plannen.

Op zoek naar
gastvrije boeren

H
et aantal fiets- en wandel-

routes dat het gebied van
WCL De Graafschap door-
kruist, is groeiende. Doei is om
meer bezoekers naar dit deel van
Oost-Gelderland te trekken.
Maar deze recreanten en toeris-
ten hebben niet alleen behoefte
aan wegen en paden. Ze willen

eten, drinken, bijzonderheden
zien, wetenswaardigheden op-
doen en soms ook overnachten.

Een kleine groep agrarische
vrouwen buigt zich nu over de
vraag hoe ze in die behoefte kan
voorzien. Ze hebben zelf enkele
ideeën, variërend van het open-
stellen van bedrijven en tuinen,
een boerenlunch voor fietsers,
tot theepauzes of overnachting
met ontbijt. Ze vermoeden dat
meer vrouwen op het platteland
nadenken over soortgelijke ini-
tiatieven. Vandaar de volgende

oproep:

Denk mee ...
Wilt u graag hardop meedenken
over nieuwe kansen voor
boeren-gastvrijheid in WCL
De Graafschap, meldt u zich
dan aan bij het Servicecentrum
voor Plattelandsontwikkeling in

de Achterhoek (S.P.A.),
tel. 0314-625000.

Ton Miltenburg:
'Laat deze
kans niet
schieten'

'Voorlichting is
tegenwoordig

meestal niet meer
gratis. Maar hier
kun je nog flink

gesubsidieerd een

toekomstplan,
toegesneden op het

eigen bedrijf, laten
opstellen.' zegt Ton
Miltenburg, trekker
van het TG O-pro-

ject, 'Dit jaar is er in
het WCL-gebied
subsidie voor het

opstellen van
50 Analyses Bed rijf s -

perspectief,
30 Bedrijfsontwik-
kelingsplannen en

een onbeperkt aan-

Analyse bedrijfsperspectief
Bij deze analyse worden uw eigen
visie en ideeën over de toekomst
van uw bedrijf op een rij gezet.
Ook uw persoonlijke (en ge/.ins-)
situatie speelt daarbij een belang-
ri jke rol. Tevens worden m de Ana-

lyse bedrijfsperspectief de financiële
en technische resultaten in kaart
gebracht. Doel is om tot een advies
en concrete actiepunten te komen
voor de toekomst van uw bedr i j f .
Voor de analyse is 75 procent sub-
sidie beschikbaar tot een m a x i m u m
van ƒ 900,-.

Bedrijfs Interne Milieuzorg
(BIM)
De BIM brengt voor uw bedrijf
alle aspecten in kaart die te maken
hebben met mi l ieu , ru imte l i jke
ordening en vergunningen.
Hierbij gaat het ondermeer om
mincralenbeheer, produktierechten,
de Wet Milieubeheer, het bestem-
mingsplan, afvalstoffen en water-
en energieverbruik.

Ook BIM biedt een advies en
concrete actiepunten. De eigen

bijdrage voor BIM integraal (gehele
bedrijf) bedraagt ƒ 500,-.

Bedrijfsontwikkelingsplan
Aanbevelingen en ac t i epun ten ui t
een van de/e analyses k u n n e n
verder worden uitgewerkt in een

Bedrijfsontwikkelingsplan. H ie rb i j
kan het gaan om een plan voor

aanpassing van de bedrijfsopzet. Te
denken valt aan uitbreiding, om-
schakeling, beëindiging, of om ver-
betering van de bestaande s i t u a t i e .
Voor het Bedri jfsontwikkelingsplan
is 40 procent subsidie beschikbaar
rot een max imum van ƒ 600,-.

Naast de sch r i f t e l i j ke rapportage
bespreken de SEV- of DLV- advi-

seurs de analyses en de uitgewerkte
plannen uiteraard met u door.
Voor combinaties van hiervoor ge-
noemde p lannen gelden kortingen
op de eigen bijdrage. U kunt zich
voor het project opgeven bij het
secretariaat van het projectbureau
van WCL De Graafschap, telefoon
0314 - 625 000, of rechtstreeks bij:
• Bedrijfsadvisering SEV-GLTO

0314-626262
• DLV rundveehouderij

0314-624477
• DLV varkenshouderij

0314-624515

tal BIM-plannen.
Daarnaast kan een

beperkt aantal
ondernemers advies

krijgen omtrent
vernieuwende activi-
teiten zoals op het
gebied van recrea^-

tie, biologische
landbouw of een
nieuwe tak.(Ook

kunnen agrariërs die
voor een ander be-

roep kiezen begelei-
ding krijgen richting

arbeidsmarkt. We
verwachten veel

belangsteHmg van
boeren en boerin-
nen, dus wie het

eerst komt.,.'

Bevordering Agro-toerisme

Vooral de verrassende afwisseling
van bossen en landbouwbedrijven
in het landschap maken De Graaf-
schap erg aantrekkelijk voor toe-
risten en recreanten. Het aantal
verblijfsvoorzieningen kan echter

nog beter.

R
ecreatie op de boerderij kan in

De Graafschap een aanvulling
betekenen voor het inkomen.
Daardoor kan deze tak bijdragen
aan de leefbaarheid van het platte-
land. Maar voor een goede opvang
van toeristen en recreanten bij
goede en slechte weersomstandig-
heden, zijn aanvullende voorzienin-

gen nodig.

Het project 'Bevordering Agro-
toerisme' adviseert en subsidieert
investeringen op het gebied van
kleinschalig kamperen, trekkershut-
ten, pensions en andere ontvangst-
mogelij kheden. Niet alleen de

voorziening zelf is daarbij belang-
rijk, maar vooral ook een zorgvul-
dige inpassing in het landschap.
Er zijn inmiddels meerdere aanmel-
dingen binnen. Van belang is nu
vooral dat gemeenten de benodigde
vergunningen afgeven. Hiermee
moet ook bij de subsidie-aanvraag
en de planning van de uitvoering
rekening worden gehouden.
Voor meer informatie:

S.P.A., Zelhem (zie colofon)

Verwevenheid:
dé kracht

van de Graafschap

Landgoederen z i j n gezichtbepalcnd
Graafschap, /.c z i j n /o mooi dankzij genera-

ties-lange zorg van hoeren, bosbouwers en

landgoedeigenaren.

Kenmerkend voor een landgoed is de ver-
wevenheid van landbouwgronden, hossen,
lanen en waterlopen met cul tuurhis tor ische
opstallen als boerderijen met landgoed-
lu iken , bui tenplaatsen en kastelen. Het is een
ri jk geheel van planten en dieren.
Het geeft s t ruc tuur aan het landschap en

heelt met z i j n bewoners aantrekkingskracht
op fietsers, wandelaars en anderen.

De van vele kanten verlangde ins tandhouding
kan alleen maar slagen als het landgoed als
'bedrijf een positief rendement haalt.
Daarom zijn de volgende maatregelen en
ontwikkelingen in WCL de Graafschap van
belang:

• Het streven van de landbouw om in even-

wicht met zijn omgeving te produceren
moet met allerlei projecten worden onder-

steund; bijvoorbeeld de produktic van algen
in de dunne fractie van varkensmest.
Extracten van algen kunnen hoogwaardig in
de cosmetica- en voedsel industrie worden
toegepast.
Bovendien mag de landbouw op landgoede-
ren niet getroffen worden door onterechte
regelgeving als de depositiewetgeving.

• Landgoedbedrijven moeten gehonoreerd

worden voor de waterzuiverende functie van
hun bossen. Dankzij het wegzakken van
regen- en condenswater in een schone

bodem, wordt de grondwatervoorraad regel-
matig aangevuld. Hieruit wordt goedkoop
drinkwater gemaakt.
Ook zal het langer vasthouden van gebieds-
eigen water in watergangen de verdroging
tegengaan. Dat heeft voordelen voor de
landbouw, bosbouw en de drinkwatervoor-
ziening.

• Landschapsondcrhoud, zoals het afzetten
van houtwallen en hakhoutbosjes, kan nu
ondersteund worden door beheersovereen-
komsten in het kader van de Relatienota.

• Het herstel en beheer van cultuurhistorische
elementen zoal.s l u iken aan boerderijen en
landhuizen, kan worden ondersteund door
een apart project.

• Flexibeler beheer van een landgoedbedrijf

met zijn verschillende funct ies wordt
mogelijk als het ook op het gebied van de
ruimtelijke ordening als een geheel wordt
beschouwd.

Kortom, en zijn flinke nieuwe kansen voor de
landgoederen. Dankzij WCL de Graafschap
ontstaat er extra beweging. Dat is nuttig voor
het hele gebied!

E. Gelderman,
Natuurschoonivet-
Landgoedeigenaar

Lid Stuurgroep

WCL de Graaf-

schap
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Voetbal

Vorden l - Loenermark l
Vorden moest winnen om aansluiting
met de kopgroep te houden en om de Ie
plaats in de 2e periode titel van
Loenermark over te nemen. Vorden be-
gon zoals de laatste weken aanvallend. In
de 7e minuut kopte Mare van der Linden
op aangeven van Jan Groot Jebbink via de
binnenkant van de paal in het doel van
Loenermark: 1-0. Hiermee trachtte
Loenermark de bakens te verzetten.
Marinho Besselink moest een paar maal
handelend optreden om Loenermark
van de gelijkmaker af te houden. Na
ruim een halfuur spelen gaf Rob
Enzerink een schitterende pass op Peter
Hoevers. Peter kon ongehinderd op doel-
man Schiphorst aflopen. Doelman
Schiphorst was kansloos: 2-0. Vorden
drong steeds feller aan. In de 40e minuut
strafte Mark Sueters geklungel in de ach-
terhoede van Loenermark genadeloos af:
3-0. Vlak voor rust scoorde Alexander
Kruk van Loenermark tegen door een
foutje van Marinho Besselink: 3-1.
Loenermark wilde wel, maar was mach-
teloos. In de 52e minuut scoorde Mare
van der Linden uit een scrimage: 4-1.
Loenermark liet het hoofd nu hangen. In
de slotfase brachten Rob Enzerink en
Mark Sueters de stand op 6-1.

Uitslagen zaterdag 29 maart
Vorden BI - Halle BI 10-1; Vorden B2 -
Harfsen BI 2-2; Markelo C2 - Vorden Cl 1-
10; Vorden Dl - Eefde Dl 1-1; Be Qiiick El
- Vorden El 2-1; SHE El - Vorden E2 1-3;
Vorden E3 - Warnsveldse B. E7 10-3;
Vorden Fl - AZCF2 1-1; Vorden F2 -
Dierense B. Fl 0-5; Warnsveld F5 -Vorden
F3 2-2.
Uitslagen 2e Paasdag
Vorden l - Loenermark l 6-1; Vorden 2 -
Enter 3 0-0; Vorden 3 - Eibergen 4 6-0;
Dierense B. 5 - Vorden 4 2-2.

Vorden l - Warnsveldse Boys l
Gelijk in de Ie minuut kreeg Peter
Hoevers een goede scoringskans. Zijn
schot werd gestuit door de rechtsback.
Vorden zocht met snelle kombinaties het
doel van Warnsveld op. Mare van der
Linden kreeg 2x achter elkaar een unieke
kans om de score te openen. Hij kon de
bal niet goed onder kontrole krijgen zo-
dat het feest niet doorging. Doelman
Ron Metselaar van Warnsveld wist hier-
na enkele schoten van Rob Enzerink op
fabelachtige wijze uit het doel te ranse-
len. Aanvallend kwam Warnsveld de Ie
helft niet uit de voeten. Vorden verzuim-
de om de kansen te benutten. Na de thee-
pauze bleef Peter Hocvers geblesseerd in
de kleedkamer achter. Voor Vorden aan-
vallend toch een aderlating. Ronnie de
Beus was zijn vervanger. Met zijn snel-
heid stichtte Ronnie de Beus onrust in de
achterhoede van Warnsveld. Achtereen-
volgens kregen Mark Sueters en Mare
van der Linden goede scoringskansen.
Steeds vonden zij de sterk keepende
Metselaar op hun weg. Een kwartier voor
tijd juichte de Vorden-aanhang op een
daverend schot van Mark Sueters. Zijn
schot stuitte echter via de onderkant van
de lat het veld weer in. In de laatste mi-
nuut lobde Rob Enzerink de bal over
doelman Metselaar. De bal viel echter op
het net, in plaats van in het net.
Warnsveld mag blij zijn met dit puntje.
Zondag speelt Vorden in Twello tegen
koploper V. en K.

Uitslagen
Vorden Al - Witkampers Al 0-2;
Keijenborg BI -Vorden BI 0-8; Brummen
B2 - Vorden B2 2-2; Vorden Cl - Go Ahead
C2 4-2; Vorden Dl - Oeken Dl 1-7; Vorden
El - Wilh. SSS El 1-5; Warnsveld E5 -
Vorden E2 2-4; Zutphania El - Vorden E3
0-4; Vorden Fl - Erica Fl 4-3; Brummen F2
- Vorden F2 4-0; Vorden F3 - AZC F3 1-7.
Vorden l - Warnsveldse Boys l 0-0;
Vorden 2 - AZC 2 1-0; Vorden 3 - Sp. Neede
3 1-0; Steenderen 3 -Vorden 4 2-7; Vorden

5 - Voorst 3 4-0; Zutphania 6 - Vorden 6 0-
3.

Programma
Socii Al - Vorden Al; Vorden BI - Markelo
BI; Wilh. SSS B3 - Vorden B3; Vorden Cl -
Loenermark C2; Erica Dl -Vorden Dl; Sp.
Eefde El - Vorden El; Vorden E2 - Almen
El; Vorden E3 - Brummen E4; Oeken Fl -
Vorden Fl; Vorden F2 - Gazelle Nwl. Fl;
Zutphania Fl - Vorden F3, V. en K. l -
Vorden l; Enter 3 - Vorden 2; Sp. Lochem
4 - Vorden 3; Vorden 4 - Dierense B. 5;
Zutphen 3 - Vorden 5; Vorden 6 -
Hercules.

Baakse Boys - Rat t i
Afgelopen zondag heeft Ratti Baak het
zeer moeilijk gemaakt. Baak wist uitein-
delijk nipt met 1-0 te winnen.
De eerste helft ging gelijkmatig op, zo-
wel Baak als Ratti verzuimde om te sco-
ren. Ratti zorgde voor een sterke dekking
zodat Baak zeer moeilijk in het spel
kwam. Echte kansen werden ook niet
weggegeven.
In de openingsfase van de 2e helft kreeg
Ratti 2 kansen, helaas stonden de paal en
de keeper in de weg. Baak kwam hierna
goed terug en wist in de 78e minuut de
bevrijdende goal te scoren. Ratti probeer-
de nog wel om de 1-1 te forceren maar de
voorhoede kreeg de bal er niet in.
De einduitslag was dan ook 1-0 in het
voordeel van Baak.

AGOW-Ratti 3-0
Afgelopen zondag moesten de dames
naar Apeldoorn. Door blessures en wer-
kende dames kon de trainster maar 10
dames opstellen. Hierdoor moesten de
Rattidames de burtoaspelval telkens toe
passen en dit gi^P voortreffelijk; de
AGOW-dames stonden vele malen bui-
tenspel. In de 30e minuut ging een mid-
denvelder van AGOW alleen door en al-
leen op de keepster af, zij scoorde 1-0. Dit
was tevens de rustsjMid.
AGOW zette na dewit 2 wisselspeelsters
erin. Eén van hen nam de vrije rol op
zich. Zij moest vele malen gestopt wor-
den. Maar zij was het die op een gegeven
moment 2-0 scoorde. De buitenspelval
toepassen werd steeds zwaarder. De keep-
ster van Ratti had enkele keren een goe-
de redding en de voorhoede kreeg ook
nog enkele kansen: Carla, Jessica en
Gerda waren dicht bij een doelpunt. De
invalster Okki raakte geblesseerd en ook
AGOW moest met 10 speelsters verder.
Zij werd aan de kant weer opgelapt en
kwam het veld nog weer in. Ook zij scoor-
de nog een keer: 3-0. Zondag moeten de
dames thuis tegen Oeken.

Uitslagen
Ruurlo Al - Ratti Al 0-2; Erica '76 C2 -
Ratti Cl 2-2; Ratti Dl - SVBV Dl 1-2; Sp.
Eibergen E2 - Ratti El 7-1; Ratti Fl -
Reunie F2 5-6.
Ratti Al - Dicpenheim Al 1-0; Rietmolen
BI - R atti BI 3-2; Ratti Cl - Baakse Boys Cl
\A\ Reunie D2 - Ratti Dl 0-0; SSSE El -
Ratti El 5-0; Ratti Fl - Sp. Neede F2 1-2.

Programma
Ratti BI - RKZVC BI; Ratti Al - DEO Al;
Wilh. SSS C3 - Ratti Cl; Ratti Dl - KI.
Dochteren D2; Ratti El - SVBV El; Sp.
Lochem F3 - Ratti Fl; Labor 6 - Ratti 5.
Ratti l - KI. Dochteren 1; Warnsveldse
Boys 4 - Ratti 2; Ratti 3 - Baakse Boys 4;
Ratti l (dames) - Oeken 1.

Uitslagen Socii
Socii A - Ruurlo A 6-0; Noorddijk C - Socii
C 1-4; Socii E - Warnsveldse Boys E 0-1;
Warnsveldse Boys F - Socii F 1-4.
Gorssel - Socii 2-2; Kotten 2 - Socii 2 1-3;
Sportclub Brummen 5 - Socii 4 2-4; Socii
5 - SCS 4 1-0; Socii 6 - Erica '76 10 0-10.

Programma Socii
Socii 3 - Baakse Boys 3.
Socii A - Vorden A; Socii C - Halle C;
Warnsveldse Boys E - Socii E; Socii F -
Oeken F.

Socii - Steenderen; Socii 2 - Diepenheim
2; Baakse Boys 3 - Socii 3; Socii 4 -
Dierense Boys 6; Klein Dochteren 4 - Socii
5; Pax 9 - Socii 6.

Volleybal
Dames Dash 2 pakt de "IJsselcup"
Zaterdag heeft het Dikke Konten Team
(Dash 2) de "IJsselcup", de districtsbeker
van district IJsselstreek van de
Nederlandse Volleybal Bond, gewonnen.
De wedstrijd werd in Hengelo gespeeld
tegen de dames van DVO uit Hengelo.
Ondanks het feit dat DVO een thuiswed-
strijd speelde waren de supprters van het
Dikke Konten Team in aantal en in la-
waai veruit in de meerderheid. De negen
meiden (l was verhinderd) van het team
speelden geconcentreerd en de eerste set
werd gewonnen met 15-5. Ook de tweede
set was een makkie, het werd 15-2. De
derde set begon door wat foutjes aan
Dash zijde met een achterstand, maa al
gauw kon dit weer omgezet worden in
een voorsprong en zo konden de derde
set ook in winst omzetten 15-10. Een ver-
diende overwinning, een beker en een
wisselbeker waar nu ook eindelijk de
naam van Dash op komt te staan. Een
compliment is op de plaats voor de wijze
waarop DVO deze finales had georgani-
seerd.
Na afloop werd de overwinning met het
team en supporters gevierd.

Bridge
BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 2 april.
Groep A: 1. dne Elzen/v. Manen 58.7%; 2.
mv/hr Polstra 55.9%; 3. v. Burck /
Costermans 55.0%.
Groep B: 1. v.d. Vlugt / Gille 59.0%; 2.
Hartman / Hooyveld 55.5%; 3. Bonman /
Snel 54.2%.

M o t o r s p o r t
De Vordense motorcTub "De
Graafschaprijders" hield zaterdagmid-
dag een crosswedstrijd op het eigen
"Delden-circuit". Ondanks de minder
gunstige wecrsomstandigh^kn lag de
baan er fraai bij. Na aflooHhegen de
winnaars in de diverse klassen bloemen
aangeboden die door bloemenhuis
Dijkerman gratis beschikbaar waren ge
steld.
De uitslagen waren als volgt: Klasse rek-
reanten: l Johan Braakhekke, Barchcm
37 punten; 2 Johannes van Kempen,
Zutphen 35; 3 Andre Schoenaker,
Warnsveld 32; 4 Henk Hellcgers, Vorden
24; 5 Wim Schoemaker, Warnsveld 23
punten. Klasse 60 CC: l Koen Berenpas,
Warnsveld 40 punten. Klasse 125 CC: l
Harold Groot Roessink, Vorden 37 pun-
ten;2 Arno Linnenbank, Vorden 35; 3 Jan
Groot Enzerink 32 punten. Klasse Super:
l Stephan Braakhekke, Vorden 40 pun-
ten; 2 Marcel Bulten, Vorden 32; 3
Winand Hoenink, Vorden 32 punten.

Duivensport
De Vordense postduivenvereniging P.V.
Vorden is het seizoen zondag begonnen
met een wedvlucht vanaf Lommei over
een afstand van circa 120 kilometer. De
uitslagen waren als volgt: C.Bruinsma
1,4,10,12,14,19; AA Jurriens 2; J. Meyer
3,16,20; A en A Winkels 5,8; M. Olicslager
6,13,17; T. Wesselink 7,15,18; E.Bruinsma
9; H. Stokkink 11.

Dammen
Gelders kampioenschap
sneldammen voor teams

Dostal l en 2 zijn vrijdag uitgekomen in
de hoofd- en eerste klasse van het
Gelders kampioenschap sneldammen
voor viertallen. Beide teams stonden na 5
ronden aan kop met de maximale score,
maar daarna ging het collectief verkeerd.
Dostal l verloor volkomen onnodig met
5-3 van Huissen. Nina Janskovskaja ging
door de vlag terwijl ze bezig was met de
winnende zet. De laatste wedstrijd tegen
Vriendenkring Nijmegen werd vervol-
gens ook verloren met 6-2. Op bordpun-

ten kon nog net de tweede plaats worden
bereikt.

Postal 2 verliep hel cviuIcT. In de 6e ron-
de stond Aa l UMI op het programma, het
team dat in de districtssneldamcompeti-
tie ook al 2x over Dostal 2 zegevierde.
Ook nu weer en wel met 6-2. De laatste
ronde werd verloren met 5-3 van PDC
Putten, welk team de Vordenaren nog
voorbij stak op de eindstreep.

Volleybal
Dash heren l
Zaterdag 5 april speelde Dash de be-
langrijke wedstrijd in en tegen Heeten.
Als Dash in de promotieklasse zou wil-
len blijven, mocht het hier niet nog
eens verliezen. De eerste set startte
voortvarend. Een 3-1 achterstand werd
keurig omgebogen in een 8-3 voor-
sprong. Heeten wist niet goed om te
gaan met de diepe service van Dash
waardoor hun aanval niet goed uit de
verf kwam. Dash raakte op drift en liep
uit naar 14-6. Op dat moment bleek de
vechtlust waar Heeten bekend om staat
nog wel degelijk aanwezig. Dash moest
toestaan dat de stand 14-14 werd.
Uiteindelijk wist Dash de set met 16-14
voor de poorten van de hel weg te sle-
pen.

In de tweede set kon Dash geen mo-
ment het niveau van de eerste berei-
ken, en Heeten kon met 15-8 de stand
in sets gelijk brengen. De pass lag nau-
welijk nog bij het net, wat spelverdelen
Robert Ellenkamp weinig mogelijkhe-
den bood om de Heetense verdediging
te verrassen.
De derde set bood Dash het beste van
zijn spel. Met name de middenaanval
en de aanvalscombinaties liepen zo
goed, dat de blokkering van Heeten
niet meer wist waar ze aan toe was.
Aanvallend konden vooral Gerwin
Wiegman en Joost Vrieler indruk ma-
ken. Gedurende de hele set hadden de
Vordenaren een voorsprong van onge-
veer vier punten. Via 6-3 en 11-8 werd
de eindstand 15-11 voor Dash.
De vierde set werd professioneel uitge-
speeld. In voorafgaande wedstrijden
liet Dash het hoo'fd nog wel eens han-
gen, alsof het genoegen nam met één
punt. Tegen Heeten was daar geen spra-
ke van.
Nog steeds was Dash overtuigend de
beste van de twee teams. Dash kwam
vrij snel op voorsprong en via 8-4 werd
het 14-4 voor de Vordenaren. Op deze
stand ontpopte zich een strijd om het
laatste punt. De al eerder genoemde
vechtlust van Heeten stak de kop weer
op, en Dash deed er maar liefst twee
servicerondjes over om het beslissende
vijftiende punt te scoren: 15-6.

Deze 3-1 overwinning op middenmoter
Heeten was de derde in dit seizoen
voor Dash eerste sinds 7 november
1996, toen Side Out met 3-0 klop kreeg.
De drie behaalde punten doen Dash
weer een plaatsje stijgen en DSC is de
nieuwe rode lantaarndrager.
Volgende week is laagvlieger SV
Harfsen te gast in Vorden. Deze voor-
laatste wedstrijd in de competitie is
zeer belangrijk, en heren l hoopt u
dan ook te zien om hen aan te moedi-
gen.

Uitslagen
Side Out l - Dash 3 dames 3-1; Side Out
5 - Dash 5 dames 3-0; Overa 3 - Dash 6
dames 0-3; Heeten l - Dash l heren 1-3;
Devolco 2 - Dash 2 meisjes b 3-0; s.c.
Gorssel - Dash l meisjes c 3-0; Dash 2 -
DVO l dames 3-0; Dash 4 - Side Out 4
dames 3-0; Widaco - s.v. Wilp jongens 3-
0; Dash 3 - s.v. Voorwaarts heren 3-0;
Dash l - DVO l meisjes B 3-0;
Dash/Sorbo - Havok dames 0-3.

Programma
s.v. Wilp - Widaco jongens; Vios 3 -
Dash 4 dames; Arke/Pollux 2 -
Dash/Sorbo dames; Dash l - Vios l
meisjes B; Dash l - s.v. Harfsen l heren;
Dash 2 - s.v. Wilp l heren; Dash 7 - WSV
5 dames; Dash 6 - v.v. Lettele dames;
Dash l - se. Gorssel l meisjes C.
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project

Gebiedsperspectief bijna
door ambtelijke molen

Begin april kwam de stuurgroep bijeen voor het vast-

stellen van het Gebiedsperspectief en de bijbehorende

commentaarnota. Bij het ter perse gaan van deze krant

waren de details daarover nog niet bekend. Volgens plan

zullen ook Gedeputeerde Staten van Gelderland en de

minister van LNV zich nu snel over het plan uitspreken.

Daarna is het Gebiedsperspectief definitief.

I n januari organiseerde de stuur-
groep vijf voorlichtingsavonden

over het ontwerp-Gebiedsperspec-
tief voor WCL-De Graafschap.
Ongeveer 500 mensen bezochten
deze avonden, luisterden, en stel-
den kritische vragen: hoe zit het
met de vrijwilligheid, met eventuele
vernattingsschade, en hoe is de

relatie met het Begrenzingenplan
voor De Graafschap? De sfeer was
echter positief: we gaan op zoek
naar kansen voor bedrijfsontwik-

keling, en naar extra subsidiemoge-
lijkheden. Ook deze geluiden
waren die avonden te horen.

Schriftelijke reacties
Tevens reageerden 57 personen en
organisaties schriftelijk op het

Vrijwilligheid voorop

Het Gebiedsperspectief heeft
geen 'publiekrechtelijke' sta-

tus. Planner» die uit het Gebieds-
perspectief voortkomen kunnen
daardoor alleen met vrijwillige
medewerking van de betreffende
bewoners worden uitgevoerd.
Van dwang is geen sprake. Wel
geeft het plan aan waar het extra
geld dat de WCL-status met zich
meebrengt, ingezet kan worden.

ontwerp-Gebiedsper-
spectief. De reacties
ware*n zeer divers:
meedenkend en in- *
stemmend, maar ook"
kritisch. Alle reacties
zijn inmiddels ver-
werkt in een commen-

taarnota. Deze ver-
meldt de antwoorden^^
van de Stuurgroep op de schrifte-
lijke reacties, en de -soms herziene-
beslissingen. Deze beslissingen zijn
verwerkt in een definitieve versie
van het Gebiedsperspectief.

Definitieve vaststelling
Bij het ter perse gaan van deze
krant was de Stuurgroep nog niet
bijeen geweest om de commentaar-
nota en het Gebiedsperspectief vast
te stellen. Ansjenet van Reeuwijk,

tot voor kort ambtelijk secretaris
van de Stuurgroep, over de vaststel-
ling: 'Ondanks de vele reacties die
we ontvingen verwacht ik niet dat
deze het ontwerp-Gebiedsperspec-
tief fundamenteel zullen wijzigen.
De visie van het plan wordt bli jk-
baar breed gedragen. Wel wordt
het Gebiedsperspcctief op een aan-
tal praktische punten aangepast.
Zo wordt ondermeer de kansen-
kaart - voor het beoordelen van
subsidie-aanvragen - verbeterd.'

De stuurgroep WCL De Graaf-
schap heeft het ontwerp-

Gebiedsperspectief WCL De
Graafschap vastgesteld op
21 november 1996. Doel van dit
Gebiedsperspectief is om een
beeld te geven van de gewenste
ontwikkeling voor het landelijk
gebied, voor de komende S tot
10 jaar. Daarbij gaat het vooral om:
• behoud en versterking van

waardevolle zaken in het gebied
in combinatie met een duur-
zame land- en bosbouw;

• het verminderen van de
spanningen tussen land- en
bosbouw, natuur, landschap en
recreatie.

Culturele erfenis goed bewaren

Uitvoering
Ondertussen worden verschillende
onderdelen van het Gebiedsper-
spectief al uitgevoerd. De projecten
voor 1997 die in deze krant worden
beschreven, geven daarvan een goed
beeld.

Inmiddels heeft de Stuurgroep aan
veel organisaties de oproep gedaan
om projecten voor 1998 in te die-
nen (zie elders in deze krant). De
sluitingstermijn daarvoor nadert
met rasse schreden.

voor karakteris-
tieke bouwsels, ornamenten en
natuur-elementen op het platte-
land neemt toe. Anderzijds zijn er
veel graanmijten, bakhuisjes,
vensterluiken, en monumentale
bomen die door ouderdom of
gebrek aan onderhoud dreigen te
verdwijnen.

H et project 'Cultuurhistorisch
onderhoud' bindt daarom de

strijd aan met de tand des tijds.
Hoogstamboomgaarden, leilinden,
boerentuinen, leilindes en boeren-
hagen zijn vaak prachtig om te
zien. Maar de bewonderende pas-

sant beseft zelden hoeveel tijd en
energie het snoeien, schoffelen of
bladruimen vergt. Datzelfde geldt
voor het onderhouden van gevel-
tekens, luiken, bakhuisjes, graan-
mijten en hooibergen. Daarom gaat
een cultuurhistorische onderhouds-
ploeg eigenaren ondersteunen.
Na het inventariseren van objecten
en het aanschaffen van materiaal
kan de onderhoudsploeg aan de
slag. Dit project wordt getrokken
door de Agrarische Bedrijfsverzor-

gin§

Meer informatie: S. P.A. Zelhem

(zie colofon)

LNV keurt 14 WCL projecten goed

Veel reacties op
Begrenzingenplan

Het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij heeft
voor 14 WCL-projecten, inge-
diend voor het uitvoeringsjaar
1997, subsidie toegezegd. Voor
acht andere projecten is nog
geen beslissing genomen, of is
de beslissing negatief. Het Minis-
terie verstrekt in totaal ƒ 1,3 mil-
joen.

Het begrenzingenplan De Graaf-
schap leverde 114 reacties op.
Ze zijn gevarieerd van aard. Som-
mige reacties tonen bezorgdheid
over de vrijwilligheid van het plan.
Andere doen dat over de waarde-
vermindering van gronden.

D
aarnaast vallen de volgende drie
groepen reacties op:

• Veel reacties bevatten een verzoek
voor uitbreiding van de begrensde
gebieden;

• Een aantal reacties geeft bezorgd-
heid aan over de beperking van
het uitrijden van mest;

• Ook waren er verzoeken om ook
beheersovereenkomsten op terrei-
nen van natuurbeschermingsorga-

nisaties te mogen afsluiten.

Deze, en alle andere vragen en
bezwaren, worden op dit moment
verwerkt in een commentaarnota.
In mei of juni 1997 zal het begren-
zingenplan worden vastgesteld.

G
oedgekeurd zijn de volgende
projecten:

1 Resultaatbeloning vermindering
mineralenverliezen

1 Stimuleren verminderen
mineralenverliezen

1 Cursussen mineralenbeheer
1 Stimuleren gebruik beregenings-
planner

' Toekomstgericht ondernemen

• Onderzoek verbetering
verkaveling

• Cursus loopbaanbegeleiding
agrarische vrouwen

• Bescherming monumentale
bomen

• 't Poppink: beschermen en
ontwikkelen van natuurwaarden

• Stimuleren geïntegreerd
bosbeheer

• Cultuurhistorische
onderhoudsploeg

• Bevorderen agrotoerisme
• Accommodatie paarden-

evenementen
• Cursus integraal waterbeheer

Van een aantal van deze goed-
gekeurde projecten vindt u op
verschillende plaatsen in deze
krant een uitgebreider beschrij-
ving.

Op zoek naar
betere verkaveling

Landbouwpercelen binnen het
gebied van WCL De Graafschap
zijn vaak sterk versnipperd. Dat
belemmert de landbouw in haar
ontwikkeling. Het project 'Onder-
zoek Verbetering Verkaveling'
speurt naar mogelijkheden om de
verkaveling te verbeteren.

H et huidige inzicht in de bestaan-
de situatie is onvoldoende.

Ook over verbeteringsmogelijk-
heden als kavelruil of botrderij-
verplaatsing is te weinig bekend.
Het project springt hierop in. Zo
zal het Staringcentrum een globale
cultuurtechnische inventarisatie
uitvoeren.
levens worden verbeteringsmoge-

lijkheden onderzocht. Een kavel-
rui lcommissie draagt zorg voor
coördinatie en uitvoering.
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Stimuleren
Verminderen
Mineralenverliezen

Het nieuwe mest- en mineralen-

beleid (MINAS) betekent dat het
mineralenoverschot op veel
bedrijven verder omlaag moet.
Vooruitziende veehouders bezin-
nen zich daar nu al op. Het project
'Stimuleren Verminderen Minera-
lenverliezen' helpt hen daarbij.

Vooral op bedrijven met varkens,
kippen-of een hoge rundvee-

bezetting /.al het stikstofoverschot
op termijn moeten dalen. Veehou-
ders kunnen daar ondermeer bij de
volgende keuzes al rekening mee
houden:
- zal ik een nieuwe jongveestal

bouwen?
- moet ik grond of melkquotum

kopen?
- moet ik nu al een mestafzetcon-

tract afsluiten voor een overschot
dat ik pas over drie jaar heb?

- welke kant moet ik op met de
fokkerij?

Mineralen begeleiding
door DLV
Verstandige antwoorden krijgt u
pas als eerst de gegevens voor uw
bedrijf goed op een rij staan. Heeft
u nog geen mineralenboekhouding,
dan kan DLV die alsnog voor u
opstellen. Hiermee, en met uw
financiële boekhouding, bepaalt
DLV welke verbeteringen er
binnen de bestaande bedrijfsvoering
mogelijk zijn. Vaak levert dit ad-
viezen op die zowel de mineralen-
balans als uw inkomen verbeteren.
Tenslotte zoekt DLV naar verschil-
lende aanpassingen waarmee uw
bedrijf aan de komende milieueisen
zal voldoen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de
Mineralenbegeleiding door DLV
en het WCL-project 'Stimuleren
Verminderen Mineralenverliezen',
neem dan contact op met DLV
Rundveehouderij Zelhem,
tel. 0314 - 624 477 of met het
S.P.A., tel. 0314-625000

Bescherming voor monumentale bomen

Alleenstaande bomen fungeren
kvaak als monument. Ze bepalen

het landschap, totdat ze de geest
geven. Soms gebeurt dat te vroeg
als gevolg van beschadiging door
vee en machines, of door gebrekkig
onderhoud. Het project 'Bescher-
ming Monumentale Bomen' wil

voortijdige ondergang van solitaire
bomen in Vorden en omgeving
voorkomen. Daartoe wordt voor-
lichtings- en lesmateriaal gemaakt.
Ook worden bomen verzorgd en
onderhouden, of zonodig verplant
of geadopteerd.

project

Resultaatbeloning Vermindering
Mineralenverliezen

Veehouders in het gebied van ^
WCL De Graafschap kunnen
vrijwillig deelnemen aan een belo-
ningssysteem voor het verlagen
van hun fosfaat- en stikstofverlie
zen. Met het betreffende sys
toetst de overheid de waarde van
de voorgestelde heffingen en
premies op mineralenverliezen.

Op l januari 1998 wordt het
Mineralenaangiftesysteem (MI-

NAS) verplicht voor veebedrijven
met meer dan 2,5 gve per hectare.
Bedrijven met een fosfaatoverschot
betalen dan ƒ 2,50 per kg voor de
eerste 10 kg boven de verliesnorm
van 40 kg P2O5. Nog hogere ver-
liezen worden beboet met ƒ 10,-
per kg. In het jaar 2000 daalt de
fosfaat-verliesnorm naar 35 kg
P2O5.
Voor stikstof bedraagt de heffing
ƒ 1,50 per kg boven de verliesnorm
van 300 kg N. In het jaar 2000
daalt deze norm naar 275 kg N.
Om een juist beeld van het effect
van deze heffingen te krijgen toetst
de overheid het systeem in verschil-
lende gebieden. WCL de Graaf-

schap is daar een van. Deelname is
voor boeren leerzaam en financieel
interessant.

Geen heffing, wel premie
Gedurende een periode van twee
jaar kent de overheid premies toe
bij vermindering van het mineralen-
overschot. De overheid legt in deze
periode geen heffing op. Ook wor-
den bedrijven die al een laag mine-
ralenoverschot hebben, beloond
voor hun prestaties. Nevenvoordeel
is dat deelnemers hun kennis over
de mineralenstroom op hun bedrijf
vergroten. Tevens kunnen ze door
een betere benutting van organi-
sche mest en vermindering van het
kunstmestgebruik hun bemestings-
kosten optimaliseren.

Sluitingstermijn nadert...
Oproep projecten

WCL De Graafschap
1998

l lange maand is aan veel orga-
Wnisaties die in de Graafschap

actief zijn, gevraagd om ideeën
en projecten voor 1998 in te
dienen. We zoeken projecten die
passen in de WCL-gedachte:
geïntegreerd, duurzaam en
streekeigen ontwikkeling van de
landbouw, bosbouw, natuur,
cultuurhistorie, recreatie en
toerisme. De sluitingsdatum
voor het indienen van project-
voorstellen, 28 april, staat nu
vlak voor de deur!
Dus: Mocht u ideeën hebben
voor projecten, neem dan
contact op met uw belangen-
organisatie of met het project-
bureau WCL De Graafschap,
Paul Scesing, tel. 0314 - 625 000.

project

Cursus
mineralen beheer

LI

os van het project 'Resultaat-
beloning' (/ie hiernaast) kunt u

deelnemen aan de cursus Mineralen-
beheer. Hierin krijgt u zicht op de
mogelijkheden om op uw bedrijf
het mineralenoverschot te vermin-
deren. Het cursusprogramma
omvat de volgende zeven dagdelen:
1 MineralenbdMtr als onderdeel

van mUieuzo^rachtergrond
mineralenboekhouding;
registratie en uitwerking;

2 Regelgeving, het Mineralen-
aangifte-syste^ri MINAS; ver-
gelijken van^^Mgen mineralen-
balansen van 1996 en 1997;

3 Maatregelen voor het eigen
bedrijf; opstellen van een
mineralen reductieplan;

4 Bemesting, mestaanwending;
5 Voeding en voedervoorziening;
6 Economische gevolgen van

maatregelen;
7 Excursie

De kosten voor deelname bedragen
ƒ 100,- per deelnemer

Interesse? Bel het S. P. A.
tel. 0314 - 625 000

project

Cursus Integraal Waterbeheer

Hoe kunnen we meer verantwoord
omgaan met het water in ons
gebied? Dat is de centrale vraag
tijdens de cursus Integraal Water-
beheer. Deelname is gratis.

Excursie
Plattelandsontwikkeling

H

Ü
denkt dat uw idee voor een
extra tak op uw bedrijf niet

uitvoerbaar is? Neem dan deel aan
de excursie plattelandsontwikke-
ling. Daarbij maakt u kennis met
ondernemers die soms vreemde,
maar succesvoile neventakken
binnen hun bedrijf haalden.
AGRON en S.P.A. organiseren
op donderdag 19 jun i een excur-
sie naar vijt bedrijven. Elke deel-
nemer kan die dag met drie van

de volgende v i j f neventakken
kennis maken:
• agrarisch natuurbeheer
• ballonvaart
• kaasmakerij en eetgelegenheid
• mini-camping
• paardenpcnsion en manege

Aanmelden bij: AGRON,
afdeling Cursus Onderwijs,
tel. 0314 - 324 975, of bij het
S.P.A., tel. 0314-625000

et belang van goed water -schoon,
nie t teveel en evenmin tewcinig-

wordt steeds meer onderkend.
Waterschappen, natuurbeheerders
en boeren z i j n er bewust mee bezig.
Zo leveren boeren door eff ic iënter
gebruik van kunstmest, organische
mest en gewasbeschermingsmidde-
len een belangrijke bijdrage aan de
verbetering van de kwali tei t .
Waterschappen proberen water
beter in het gebied vast te houden,
en gemeenten binden de str i jd aan
met riooloverstorten.

In ons gebied worden veel verschil-
lende watcrtnaatfegelen gebundeld
in het plan voor Integraal Water-
beheer Oost-Gclderland (IWOG).

De uitvoering van deze plannen
verloopt moeizaam.
Om zowel landbouw, natuur- en
milieuorganisaties en waterschaps-
bestuurders en -medewerkers te
informeren over de problematiek
wordt een cursus Integraal Water-
beheer opgezet. De cursus streeft
naar:
• het opzetten van een passend en

verantwoord waterbeheer in het
gebied zowel voor landbouw als
natuur;

• het verbeteren van de communi-
catie tussen boeren, natuur- en
waterbeheerders;

• het zoeken van winstsituaties voor
beide partijen met betrekking tot
waterbeheer;

• Het bewust leren omgaan met
water op bedrijfsniveau (zowel
kwaliteit als kwantiteit).

Aanmelden of informatie: S.P.A.
tel. 0314 - 625 000
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Deze Informatiekrant van

WCL De Graafschap wordt viermaal

per jaar gratis, huis-aan-huis in het

WCL-gebied verspreid.

Heeft u geen exemplaar ontvangen

(bijvoorbeeld doordat een sticker

op uw brievenbus duidelijk maakt

dat u geen gratis materiaal wenst),
dan kunt u een exemplaar opvragen

bij het projectburo van WCL De

Graafschap.

Projectburo
WCL De Graafschap
Het projectburo van WCL De

Graafschap maakt deel uit van het

Servicecentrum Plattelands-

ontwikkeling Achterhoek (S.P.A.):

Servicecentrum Plattelands-
ontwikkeling Achterhoek
Paul Seesing
Ambachtsweg 9,
7021 BT Zelhem.
tel 0314-625000
fax 0 3 1 4 - 6 2 3 5 2 1

Secretariaat
WCL stuurgroep
Het secretariaat van de stuurgroep
is niet in Zelhem gevestigd, maar in
Arnhem:

Secretariaat stuurgroep
WCL De Graafschap
Mw. A. Pancras

Provincie Gelderland
Afd. Landelijk Gebied

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

tel 026 - 359 95 61

fax 026 - 359 94 80

Van Ansjenet
naar Annette

A nsjenet van Reeuwijk, ambtelijk
secretaris/projectleider van WCL

De Graafschap, aanvaardde onlangs
een andere baan binnen de provin-
cie. Dit heeft tot gevolg dat ik sinds
l februari het project WCL De
Graafschap trek. Hiervoor werkte
ik vooral aan het provinciaal beleid
voor de landbouw in geheel
Gelderland. Ik vindt het daarom
uitdagend om nu in één gebied heel
breed bezig te zijn. Bezig zijn bete-
kent bijvoorbeeld het secretariaat
voeren van de Stuurgroep De
Graafschap, en zorgen dat projec-
ten van de grond worden getrok-
ken. En wat belangrijker is: zorgen
dat ze worden uitgevoerd. Mijn
motto hierbij is: niet regelen vanuit
Arnhem, maar vooral vanuit en met
de streek.

l

Annette
Pancras



Modekoopjes
T-Shirt norm.

14,95

:r::̂

dames
polo
shirt
norm.
35,00

k**®*

kinder
sweater
norm. 25,00

damei
broek
cotele
norm.
59,95

49?5

19?5

kinder
stretchbroek
norm. 29,95

19?5

fashion

mode voor het héle gezin
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-
AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

RIETDEKKERSBEDRIJF

Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

Luxaflex
Plissé&Duette

C o l

De oplossing voot alle m o e i l i j k e r amen ,

uitstekend geschikt voor erkers, dakramen

en serres. Verkr i jgbaar in talloze stof-

kwal i t e i t en , van t r ansparan t tot verdui-

s terend, in vele kleuren en dessins.

Verschillende becliemngsvormen m o g e l i j k ,

onderde len kleurgecoördinccrd en een-

j-i voudig te reinigen. Met TOPAK co.iting

voor op inn . i l c reflectie v,m l i ( h t en warmte .

THEMA:

Blijf
bij ons
Heer

Jeugddienst
Datum zondag 13 april 10.OO uur

in de Remigiuskerk

Voorganger Tob de Bordes uit Epse

Koor Joysingers uit Dinxperlo

Van de jeugd
voor de jeugd

mmïïm«,I;IL»

OTÏDÉE^

&
S
O

In plaats van één stempel per beste-
ding van f 25,- krijgt u nu liefst TWEE
stempels op uw spaar kaart. Dat bete-
kent dubbel zo snel die 25 piek kor-

ting bij elkaar sparen. Voor maar 20
stempeltjes heeft u die al te pakken.

De at tic1 loopt tot en met 29 april '1()(>7
dus kom snel zoveel mogelijk vootdeel

opdoen.

xaecos

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21
Hengelo (Cld.)
Telefoon (0575) 4(> 40 00

DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo

Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694



Mode koffietijd bij
Modecentrum Teunissen
Vrijdag en zaterdag aanstaande
houdt Modecentrum Teunissen
weer de mode-koffïetijd. In een ge-
zellig uurtje koffiedrinken krijgt u
de mode te zien van dit voorjaar. De
koffie wordt geserveerd aan kleine
tafeltjes, waarop allerlei lekkere
dingetjes staan. Ondertussen tonen
mannequins en dressmen u de bes-
te modellen van de verschillende
collecties van Modecentrum Teunis-
sen. Mode voor de man en voor de
vrouw van deze tijd. Er zal aandacht
worden besteed aan jonge vrijetijds-
kleding en aan de mode voor de
meer geklede momenten. De mer-
ken Gerry Weber, Bianca, Fran-
kenwalder, Rosner, Essentio, Ravens

voor de dames en Lord Hamilton,
New Bondstreet, Melka voor de he-
ren, staan garant voor een bijzon-
der informatief gebeuren.

Als speciale gast in Mode-koffïetijd is
uitgenodigd Wiljo Kuenen van
Keurslagerij Eggink, die u laat kenni-
smaken met een nieuwe specialiteit
van het huis en u enige informatie
geeft omtrent de nieuwe trends in de
keuken.

De koffietijden vinden plaats op vrij-
dagmiddag, zaterdagochtend en zater-
dagmiddag. Voor de tijden verwijzen
we naar de advertentie in dit blad.
Reserveren is gewenst.

Donorcodicil,
van levensbelang

"Nosing & Tasting" van Schotse
whisky s in Wijnhuis Vorden
Whisky, een drank met een avon-
tuurlijke, stoere klank, maar die
fluweelzacht kan zijn, geeft ons bij
vele gelegenheden iets om van te ge-
nieten. Op donderdagavond 17 april
organiseert Wijnhuis Vorden een
originele "Nosing & Tasting" van
Schotse whisky's. Snuffelend en
proevend proberen we dan iets van
de mysteries rond whisky te ont-
rafelen. Het programma wordt ver-
zorgd door de heer E. Boermans,
van Moët-Hennessy Nederland, im-
porteur van o.a. Glenmorangie.

Na een korte inleiding zal een video-
presentatie de ambachtelijke wijze van
het distilleren laten zien, het produce-
ren van een distillaat met behulp van
de ingrediënten die de distillateur ter
beschikking staan, graan, zacht en zui-
ver water, turf en veel rust om zijn
schepping te laten rijpen. Na deze in-
leiding komen de "sniffers" op tafel, de
karakteristieke tulpvormige proefgla-
zen, die de verscheidenheid aan geu-
ren voorzichtig prijsgeven. Met onze
ogen, neus en mond leren wij de ver-
schillen tussen een "blend" en "malt"
kennen. De invloed van jarenlang rij-

ping op eikehouten vaten, die in op-
slagplaatsen direct aan de kust liggen
beïnvloedt geur en smaak. De jongste
malt whisky die wij proberen is 10 jaar
oud, de oudste 18 jaar. Ook wij maken
kennis met whisk^^die een speciale
"finishing" gekref^i hebben. Deze
whisky wordt de laatste twee jaren van
de in totaal 12 jaren durende rijping
van oude eiken bourbonvaten overge-
goten in oude port-, sherry- of madei-
ra va ten.

Tijdens de proeverij krijgt u alle gele-
genheid vragen te stellen. Tussen de be-
drijven door worden de smaakpapillen
ook gestreeld door passende hapjes. De
prijs van deze avond bedraagt f 30,-.
Hiervoor ontvangt elke deelnemer,
naast de presentatie, een "snifter", het
gewilde tulpvormige proefglas, de te
proeven whisky's en bijbehorende hap-
jes. In de winkel aan de Burgemeester
Galleestraat liggen inschrijfformulie-
ren. Er is slechts een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. De aanvragen
worden behandeld in volgorde van bin-
nenkomst. Voor meer informatie kan
men terecht bij Willum van Loon,
Wijnhuis Vorden (55 13 91).

AGENDA
APRIL
ledere dag:

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

9 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

9 Bridgeclub BZR Vorden in het
Dorpscentrum

10 HVG dorp Ringmiddag in de
Herberg

12 Voorjaarsconcert Dorpscentrum
Vorden

12 ANBO natuurwandeling onder lei-
ding vanaf't Olde Lettink, info
551597

14 Bridgeclub Vorden in het
Dorpscentrum

15 Soos Kranenburg, spreker zorgver-
zekeraar OostNederland

15 NCVB Vorden
16-18 Plattelandsvrouwen Handwerk-

tentoonstelling
16 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 Bridgeclub BZR Vorden in het

. Dprpscentrum

16 HVG dorp Lezing over Portugal
16 Welfare handwerken Wehme
17 PCOB in De Wehme met de heer

Peppelman op jacht
17 HVG Wildenborch, Mevr.

Boersbroek orchideeën
17 Bejaardenkring Vorden
19 Plattelandsvrouwen stekjes ruil-

markt
20 Klootschiettournooi K.S.V. Kapel

Wildenborch
21 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
21 Vrouwenclub Medler - Zonnebloem
23 Plattelandsvrouwen ééndagsbc-

stuur
23 HVG Wichmond J. Marijnissen
23 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
24 Plattelandsvrouwen doe-middag
24 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
25 ANBO, lezing en klankbeeld 'die-

ren en plantenleven in de
Zwitserse Alpen' in 't Stampertje

27 HSV de Snoekbaars. Senior-
wedstrijden

27 Vorden Zingt in de Dorpskerk
28 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum

Puzzelen op een tandem

Nu het voorjaar weer aanbreekt denkt men weer aan fietsen, buitenontspanning. Party-
Restaurant De Smid in Keyenborg organiseert puzzeltochten op een tandem.
De tandems staan weer klaar, de nieuwe puzzelrit is uitgezet, het plezier is aan u. Zeer ge-
schikt voor verenigingen, clubs of personeelsavonden vanaf 20 personen. Voor inlichtingen
tel. 0575461293.

ADV! :N KOS1 GE D
NI ADV !N

KOSl Ml

F= nllerhand
in 't Saksenland

Het rooster in Delden (O). (FOTO AUTEUR)

In de historie vormen de kerken een belangrijke bron van informatie.
Maar tegelijkertijd roepen ze ook allerlei vragen op over het hoe en
waarom. Komen bepaalde gebruiken voort uit het christendom, hei-
dendom of folklore? Waarom worden bij het begraven de klokken ge
luid? Om de mensen op de begrafenis attent te maken? Of stamt het
uit een ver verleden toen het een middel was om de boze geesten en
duivel te verdrijven. Waarom begroef het ene volk zijn doden in ko-
lossale graven (hunebeden) terwijl anderen hun doden verbrandden
(urnen). Wat we wel weten is dat sinds de middeleeuwen in ons ha-
maland begraven de gewoonte was.
Eerst in de kerk, als daar geen ruimte meer was ook om de kerk. Dat
had tot gevolg dat men rond dat kerkhof een omheining aan moest
brengen die het vee belette het kerkhof op zijn kop te zetten. Dat vee
liep immers los in zo'n dorps- of stadsgemeenschap. In de poort van
zo'n omheining werd een rooster aangebracht. Ongeveer zoals een
wildrooster die we van de Veluwe kennen. Daar kon het vee niet over-
heen zonder er met de poten in te geraken. Of was het tegen de dui-
vel met zijn bokkepoten?
Op een tekening die Jan de Beyer in 1743 van de dorpskern van
Vorden maakte is ook duidelijk een afscheidingsmuur met poort om
de kerk te onderscheiden. Of hier ook een rooster in zat is niet te
zien. Zo'n rooster is nog wel te zien bij de kerk in Delden (O). Ook in
Havelte schijnt nog zo'n rooster aanwezig te zijn. Op de foto het roos-
ter in Delden (O).

H.G. Wuliink.



Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE (0575)

551519

HEEFT U IETS TE VIEREN?
Dan met het hele stel lekker uit eten!

Met onze uitgebreide drie-gangen-keuzemenu's van 39,50 en 49,50 kan iedereen
alle kanten op. Want bij de Rotonde kan iedereen kiezen uit de hele kaart. Ook al is
uw gezelschap 20 man. Tenslotte wil de een liever vis eten en de ander liever bief-

stuk. Zo maakt u het iedereen naar de zin. En het is heel gezellig zitten in de alkoof!
Informeer maar eens vrijblijvend.

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

ONDERHOUD KAN OOK
IN FLEURIGE KLEUREN

Misschien zijn uw huis en uw bedrijfspand
aan onderhoud toe.
Denk eens aan een karakteristieke kleurenkeus.
We maken graag een persoonlijk advies voor u.
En natuurlijk zorgen we voor kwaliteitswerk.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo (Gld.), Zelhemseweg 21, tel. (0575) 46 40 00
Zelhem, tel. (0314) 62 19 98

DISBERGEN ZONWERING
l servicegericht • klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
• uitvalschermen - knikarmschermen • horizontale en verticale lamellen
• rolluiken • horren • hordeuren • dei o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

l SNELLE LEVERTIJD
$i908 \ Demonstratie in onze showroom

l na telefonische afspraak
Tel./fnx 0575-461425

k floseweg 17, Hengelo (Gld)
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GRATIS kopje koffie
Tijdens ons tuinfes-
tijn vele aanbiedingen

Door de week zijn wij vanuit alle richtingen goed te
bereiken

ORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

John Langenberg Car Trading
in- en verkoop occassions

Biedt nu aan:
• Audi 80,1.9 TD, 92, zw., l.m.velgen
• Nissan Micra, 1.3i 16V Super S,

94, zw.,sunroof
• Fiat Uno, 70 S.i.e., 91, 5-drs. d.bl.
• Opel Calibra, 2.0i, 4 x 4
• Seat Ibiza, 1.5 SL, 87, sunroof, gr.
• Honda Prelude, 81, sunroof, wit

f 16.950,-

f 16.500,-
f 6.500,-

op aanvraag
f 1.700,-
f 2.000,-

Binnenkort verwacht (prijzen op aanvraag)
Renault Clio, 1.4i, Graffitti, 12-93, rood, 5-drs.,
zeer luxe, veel opties
Ford Escort, 1.6i 16V, Limited Edition, 96,
rood, ZPH luxe uilvoeiiinj

Steeds wisselende voorraad. Alle auto's APK gekeurd.
Geopend ma. t/m za., ook op zo. na tel. afspraak.

Inr. mogelijk. U vindt ons op het nieuwe industrieterrein aan de
AMBACHTSWEG 12 IN VORDEN - TEL. (0575) 55 37 71

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Kleine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
Riezenweg 5 Ulft (0315) 640022
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LAMINAAT

3 jaar garantie

f29?

Loche-n
Parket $ Tapijt

open wo. t/m za.
(Centrum) tel. (0573) 258952

Donor-codicil,

van
levensbelang

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Op maandag 14 april 1997
start Hondenschool 'Klein Weetink'

te Velswijk weer met de

NIEUWE
HONDENCURSUS
Inschrijving staat open voor: puppy's,
beginners en gevorderden 1 + 2,
behendigheids- en fly-ball baan.

Inlichtingen en opgave:
Lucia Mullink, tel. (0314) 62 23 61

Ap Peters, tel. (0314) 64 14 36

Uw huis is de schilder woord.
schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOE1 BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

Nu in de aanbieding;
. * ';•'• • - -4^H H& *** ••*>• • . - ':I<HIHH ffiBBBiüMiiifirx •* ^^^^^^

Slaapkamertapijt
"Rimini"
400 breed, op jute rug.
In groen of
blauw. Nu

Tapijt "Rabitt
In beige/groen,
400 breed,
op foam rug.
Van 89,-. Nu

Kamerhoog gordijn
ount Turner" 270 hoog

Keuze uit 30 kleuren
Van 92,25 p>mtr

79?*
Vinyl "Sky"

Keuze uit 24 kleuren
op 200 breed. Van 47,50

Woonkamer shag tapijt
"Nobel". Kleur mint .
400 breed, op jute rug.
Van 149,-. Nu

400 breed van 95.- voor 79^0

Enorme keus in
porket/laminaatshop!

Zutphenseweg 24
3SS! Tel. 0575-551514

f.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O_ mm _, _ — _ _ mm a m w i •



Op zondag 16 maart kreeg Sociï 4 weer nieuwe kleding van zijn sponsor Veehandel Henk Meulenbrugge. Staande
van links naar rechts: sponsor Henk en Thea Meulenbrugge, Jan Schieven, Henk Garritsen, Vincent Eulink, Gerard
Garritsen, Frank Nieuwenhuis, Gerrit Weenk, leiders Benno Bokkers en Nol Nieuwenhuis. Zittend van links naar
rechts: Jos Peters, Bart Leverink, Gerben Wolbrink, Gaston Besselink, Gerard Besselink, Henk Verstegge en Herman
Rutgers.

Slank-Klub gaat op zoek
naar overgewicht
Iedereen kent wel mensen die gebukt
gaan onder gewichtsproblemen en met
wisselend succes allerlei mogelijke dië-
ten volgen om uiteindelijk toch weer
terug te vallen in het oude eetpatroon.
Mevrouw E. van Amelsvoort, oprichter
van de Slank-Klub, pakt overgewicht
echter bij de basis aan. Zij ziet de oor-
zaak van een verkeerd eetpatroon die
per liggen. 'Als je gewichtsproblemen
van mensen wilt oplossen, dan moetje
beginnen met het luisteren naar je
cliënt. Luisteren en analyseren waar-
om hij of zij te dik is. Is het sleur? Of
zijn er andere rede'nen waarom men te-
veel eet? In veel gevallen schuilt er na-
melijk een echt probleem achter de
eetlust en dan ben je er niet met een
dieet. Zo'n probleem vraagt om een an-
dere benadering', aldus mevrouw Van
Amelsvoort.
Ze weet waar ze over praat. Jarenlang
kampte ze met overgewicht tot ze ont-
dekte dat ze een emotionele eter was.

Waren er problemen dan ging ze eten.
Door een studie psychologie kreeg ze
inzicht in haar manier van denken en
leven. Ook kwam ze erachter dat onge-
veer alle afslankclubs uitsluitend naar
de weegschaal k^ii en niet naar de
mens erachter. Voor haar een reden om
de Slank-Klub op te richten.
'Onze filosofie van werken is gebaseerd
op eerlijk zijn en luisteren naar de
cliënten. We vertojten niet wat wel of
niet mag, maar l̂ §en de verantwoor-
delijkheid bij de mensen zelf. We geven
voorlichting over voeding, eetpatronen
en de mogelijkheid deze te veranderen.
We vertellen welke problemen kunnen
ontstaan en geven geen diëten maar
menu's mee. Deze zijn zo samenge-
steld dat er producten op staan die vrij-
wel dagelijks in alle huiskamers op ta-
fel komen'. De menu's bevatten gemid-
deld zo'n drieduizend calorieën en
worden opgesteld door een diëtiste die
aan de club verbonden is. Ze gelden
steeds voor zeven dagen. De wekelijkse
bijeenkomsten van de Slank-Klub wor-
den geleid door groepsleiders die zelf
weten wat het is om dik te zijn. 'En is
er na verloop van tijd sprake van terug-

val, dan kan men altijd weer binnen-
stappen. Al is het alleen maar om even
te kletsen en een kop koffie te drin-
ken', aldus mevrouw Van Amelsvoort.
Wie meer wil weten of lidworden van
Slank-Klub kan terecht bAnj Beheer
Slank-Klub, Maatdijk 4, 7695 BE Brucht
tel. (0523) 231571. (Zie ook advertentie)
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Jaarvergadering GLTO
Op de zeer goed bezochte jaarvergade-
ring van de Afdeling Warnsveld van de
GLTO zei voorzitter G. Hissink dat dit
waarschijnlijk de laatste vergadering is
van deze afdeling in verband met de
op handen zijnde fusie tussen de afde-
lingen Vorden en Warnsveld. De nieu-
we afdeling gaat dan op in één grote
landelijke vereniging zonder rang,
stand, of religie, wat moet leiden tot
een nog betere belangenbehartiging.
In de tweede helft van september zal
de openingsvergadering zijn en wordt
de leden gevraagd hun fiat te geven
voor de fusie.
Het nieuwe bestuur zal uit 11 personen
bestaan. Tevens meldde de voorzitter
dat het oude bestuur nog tot 31 de-
cember aanspreekpunt blijft voor de le-
den, waarna op l januari 1998 de nieu-
we vereniging van start gaat. Verder
werd afscheid genomen van 3 districts-
bestuursleden en bedankte de voorzit-
ter hen voor al het goede werk dat ze
gedaan hebben zoals overleg met de ge-
meente over zaken als bestemmings-
plan wijziging buitengebied, milieu-
wetgeving en het ammoniakreductie-
plan. Na het formele gedeelte werd de
avond voortgezet met een gezellige
barbecue.

Opbrengst collecte
De Simavi-collccte in Vorden heeft een
bedrag opgeleverd van f3790,45.

Motorclub 'Hamove'
houdt kroegentocht
op 19 april in Hengelo
Auto- en Motorvereniging Hamove
houdt op zaterdagavond 19 april in sa-
menwerking met zes horecagelegenhe-
den in Hengelo een puzzelwedstrijd.
Deze kroegentocht heeft plaats in het
kader van het 60-jarig bestaan van de
club. De Egelantier, Hotel Leemreis,
Hotel Langeler, De Zwaan, 't Hoekje en
Zaal Wolbrink doen mee aan dit initai-
tief van de Hamove.
Aan de bar van de zes bedrijven kan
men bij aankoop van een consumptie
een kaart krijgen waar in totaal de zes
firmastempels op verzameld moeten
worden. Verder dienen er allerlei op-
drachten worden uitgevoerd. De kaar-
ten met de antwoorden en de stempels
kunnen bij de zes zaken worden inge-
leverd. De hoofdprijs van de tocht is
een geldbedrag van duizend gulden.
De trekking hiervan heeft plaats op
zondag 27 april tijdens de jaarlijkse
races op de Varsselring. Het bestuur
van de Hamove verwacht zaterdag-
avond 19 april veel deelnemers aan de
ze ludieke wedstrijd. Zie ook adverten-
tie.

Bloemen voor biljarters

Bij büjartvereniging KOT Vorden zijn dit seizoen twee teams poulewinnaar geworden van de C5-klasse. Op 13 maart won KOT 6 met 9-0 van CCDA 6.
Een week later trok KOT 4 aan het langste eind door met 9-0 van la Moy 5 te winnen. Beide teams zijn bij clublokaal café Uenk door het bestuur met bloemen onthaald.



Ha move
Race Kroegen Tocht
Zaterdagavond 19 april a.s.

aanvang 20.30 uur

In 6 Hengelose Horeca
gelegenheden houdt

H AM O V E ter gelegenheid
van het 60-jarig jubileum

een puzzelwedstrijd
met een hoofdprijs van ƒ 1000,--

Zie voor verdere informatie het
bericht hierover elders in deze krant.

e tandems staan
voor u klaar.
De puzzeltopht is

Tandem
eeivaetieve manier

Kerkstraat U
Keijenborg
Tel (0575) 4612 93

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID

Verkeersschool Oortgiesen en verkeersschool Voskamp gaan
samenwerken en bieden je zo nog meer mogelijkheden!
Met de grootst mogelijke zorg aan jouw opleiding, een
persoonlijk lesrapport, een eigen theoriecéntrum met de
modernste middelen,-proef-theorie-examens, enzovoorts

helpen Verkeersschool
Oortgiesen e h

Verkeersschool
Voskamp je op
de goede weg
naar al jouw

rijbewijzen!

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

V E R K E E R S S C H O O L

TEL. 0575-54 30 44
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Advantage for you
Met de juiste bespanning meer energie.
Met de juiste grip meer stuurkracht.

Dit zijn de twee meest essentiële onderdelen van uw racket.
Beide leggen de basis voor optimaal tennisplezier en zullen
blessures voorkomen.

Selecteer nu een van onze Pacific aanbiedingen, doelgroeps-
gewijs samengesteld voor competitie, toernooi en recreant.

Bij twijfel omtrent een nieuwe bespanning kunt u uw racket
eerst gratis laten controleren op onze multitest com-
puter.
Alle essentiële onderdelen worden doorgemeten:
hardheid bespanning, stijfheid racket, balanspunt en gewicht.

Profiteer nu voor een optimaal tennisseizoen.

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 19 96

Voor absolute winnaars!

JSU*SÏS8

Te koop:
Nieuwe ISEKI
professionele gazonmaaiers
diverse uitvoeringen eventueel met
2 versnellingen wielaangedreven
voor speciale netto-prijzen.

H. ENSERINK
Telefoon (0575) 55 26 36 na 18.00 uur

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 19 96

TON OSKAM, paragnost
geeft te Ruurlo

cursus
parapsychologie

3 avonden, april/mei
Inschrijving/info: tel. (0573) 45 11 00

De vakverven van Sigma Coatings dekken beter en
hebben een langere levensduur. U bent uiteindelijk
dus voordeliger uit.

PROFESSIONELE VERF
KOOPT U BIJ DECO HOME

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
Teletoon (0575) 46 40 00

DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON



WEEKENDAANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN
IN WEL 30 SOORTEN

Calorie-arm en goed voor 12 royale punten

LENTEVLAAI
'n bavaroisevlaai met een heerlijke frisse vulling

5O
nu voor maar f 17,'

WEEKEN DTAARTJ ES
in diverse smaken

95
voor f s;

KERSEN-ROOMFLAPPEN
royaal gevuld

Nu 4 halen en de 5e
GRATIS
Tip van de week:

HACKFORT VOLKOREN
'n gezonde oase in onze welvaartswoestijn

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL - TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 7 APRIL T/M ZATERDAG 12 APRIL 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

GEKRUID GEHAKT
MAGERE RUNDERLAPPEN
VARKENSPOULET
VARKENSBRAAOSTUK

1 kilo van f 10.90 voor 6,98

1 kilo van f 19.90 voor 13,98

1 kilo van f 13.90 voor 9,90

1 kilo van f 13,90 voor 10,90
UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

GRANNYSMITHHANDAPPELEN
SPERZIEBONEN
SOEPGROENTE
PEKA AARDAPPELSCHIJFJES

1.5 kilo van f 4,50 voor 3,50

500 gram van 12.98 voor 1,98

zak 150 gram van f 1,49 voor 0,98

met spek en ui, 1 kilo van 14.98 voor 3,98
DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING

VOOR OP UW BOTERHAM:

Sni/verse Vergeer kaas

EXTRA BELEGEN KAAS i kilo van f 15.90 voor 11,98

SNIJVERSE VLEESWAREN

LEVERROLLADE 100 gram van 2.19 voor 1,39

VAN MA. 07/04 T/M ZA 26/04 1997 WEER EEN SPETTERENDE
WAARDEBONFOLDER MET EEN TOTAALKORTING VAN F 45.-.

EEN GREEP HIERUIT:

GALA ROODMERK KOFFIE . 2 pakken a 500 gr. totaal 12,58 nu met bon f 3. korting

2 BLIKJES UNOX UNO SOEPEN div. smaken a 320 gr. totaal 3,38 nu met bon f 1.50 korting

2 ZAKKEN DUYVIS PINDA'S div. smaken a 200 gr. totaal 3,98 nu met bon f 1.- korting

kaas uienstokbrood a 0,03 nu met bon 12.- korting

keukenrol a 3,99 nu met bon f 1.50 korting

1 PAK PAIN MINUTE
1 PAK LOTUS MAESTRO
1 PAK BAKKER BORREL- OF
SATÉH GEHAKTBALLETJES 200 gr. a 2,79 nu met bon f l, korting

1 PAK COBERCO LUCHTIG TOETJE div. smaken. 11tr a 2,49 nu met bon f 1. korting

1 BAKJE ABEE SNACKSALADE div. smaken 200 gr. vanaf 1,99 nu met bon < 1.- korting

Hebt u geen waardebonfolder ontvangen vraag bij één van onze kassières.
3 WEKEN LANG (MA. 07/04 T/M ZA 26/04 1997)
STERKE KORTINGEN OP COSMETICA ARTIKELEN:

NIVWHAIRSPRAY
NIVEA MOUSSE
ORAL-B TANDENBORSTELS

ME TOTAL of
1ESH TANDPASTA

BADEDAS BADSCHUIM

CIWTE
TbWFRE

bus 250 ml of

bus 150 ml van f 6.49 voor

per stuk van f 4.79 voor

4,87 (25% korting)

3,59 (25% korting)

2,69 (25%Wng)statube a 75 ml van 13,59 voor

flacon 750 ml van f 7.99 voor 5,99 (25% korting)

Bij een tekort aan aktie-artikelen, kunt u een tegoedbon bij de «leeswaren-
afdeling vragen. Deze bon is 1 week geldig na datum.

Uw spaarkaart al ingeleverd? Voor meer informatie hierover zie de folders in
de vitrinekast. Deze kast staat voor in de winkel waar u binnenkomt.

Openingstijden:
maandag van
dinsdag van
woensdag van
donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

Denk aan de aktiviteiten

rondom Hemelvaart.

Thema; "Hengelo staal

voor een paal"

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.

Donor-codicil,
van levensbelang

Voorleeswedstrijd
In Ruurlo werd afgelopen zaterdag een
voorleeswedstrijd gehouden in de
Luifel. Het betrof verhalen en gcdich
ten in het dialect die niet door de deel-

nemers zelf geschreven waren. In de
rubriek gedichten werden mevrouw
Van Zantvoort en de heer Graaskamp
uit Vorden respectievelijk eerste en
tweede. Bij de voordracht van de verha-
len behaalde de heer H. Klein Krancn-
barg uit Hengelo de eerste prijs.

"Ik heb
de ideale plek

gevonden"

Huren geeft je alle ruimte

De Boer en Voortman
winnen mini en halve
achtkastelenmarathon
De heer De Boer uit Rotterdam heeft af-
gelopen zondag de tiende achtkastelen
minimarathon op zijn naam geschre-
ven. Hij liep de dertig kilometer in een
tijd van 1.41.33. Op de tweede en derde
plaats eindigden respectievelijk Hein
Moorman uit Doetinchem en Edwin
van de Loop uit Oss. Bij de dames ging
Elise Freriks uit Diepcnheim als eerste
over de finish in een tijd van 2.04.13.
De organisatie van de achtkastelenmi-
nimarathon was zoals elk jaar in han-
den van de plaatselijke VW. In totaal
deden er 577 deelnemers mee aan het
loopfestijn in Vorden. Dit aantal over-
trof alle verwachtingen. Volgens Ernst
te Velthuis heeft de organisatie onge-

looflijk veel geluk gehad met het weer.

"Toen ik zondagochtend de route aan
het uitzetten was, had ik nog mijn be-
denkingen. Maar het was echt fantas-
tisch weer om te lopen. Alles blij elkaar
mogen we niet klagen. De Achtkaste-
lenloop is perfect verlopen", aldus
Ernst te Velthuis.
Naast de minimarathon van dertig ki-
lometer werd er zondag ook een halve
marathon en een wedstrijd over tien
kilometer gelopen. Op de halve mara-
thon werd Gerrit Voortman uit Dalen
de winnaar in een eindtijd van 1.11.25.
Anette Voets uit Apeldoorn won de
wedstrijd bij de dames. Zij liep de halve
marathon in 1.28.49. Op de tien kilo-
meter werd Albcrt van der Ziel uit
Zandeveer de winnaar in een tijd van
33.41. Dayene Luyerink uit Needc werd
eerste bij de dames. Haar tijd was
42.30.


	CVO15-09-04-1997
	CVO15-09-04-19971
	CVO15-09-04-19972

