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Mevrouw Tolkamp:
"Afscheid met pijn in het hart

"Truus Tolkamp geeft de sleutel over aan Roland Lieverdink".

Mevrouw Tolkamp (beter be-
kend als "Truus van de Tuunte")
heeft afscheid genomen van
'Tuunte Fashion en Reinders
Mode B.V. Afscheid, zoals zij zelf
omschrijft, met pijn in het
hart. Gedurende bijna 21 jaar
was zij het gezicht van het
Vordense filiaal van de Tuunte.

Op 30 september j.l. was haar
"officiële" laatste werkdag en
droeg zij de functie van filiaal-
manager over aan dhr. Roland
Lieverdink.

Tijdens een gesprek dat wij in
maart 1999, naar aanleiding van
een verbouwing met haar hadden,
kondigde mevrouw Tolkamp haar
vertrek reeds aan. Bij die aankon-
diging met een toch wel totaal an-
dere invalshoek.

Ze zei toen: "Mijn man Gerard gaat
in het jaar 2000 met de VUT en
aangezien wij beiden toch wel een
drukke baan hebben, stop ik er te
gen die tijd ook mee. Dan kunnen
we samen nog van een heleboel
dingen gaan genieten".

Het heeft allemaal niet zo mogen
zijn. Het afgelopen voorjaar over-
leed dhr. Tolkamp, vrij onver-
wachts. Mevrouw Tolkamp: Toch
bleef ik bij mijn standpunt er bij
Tuunte een punt achter te zetten.
Intussen was ook dhr. Lieverdink
reeds in Vorden begonnen, met de
bedoeling dat hij per l oktober de
taken van mij zou overnemen. De
laatste maanden hebben mij diver-
se mensen aangeklampt met de

vraag: blijf je nog bij de Tuunte
werken of ga je wat anders doen.
Nu voor mij een goeie gelegenheid
alle mensen die ik jarenlang in de
winkel als klant heb gehad, te be
danken voor het in mij gestelde
vertrouwen", zo zegt Truus Tol-
kamp.

Wat ze " achterlaat" is iets waar ze
met een goed gevoel op terug kan
kijken. "Tuunte Fshion en Rein-
ders Mode B.V." telt in totaal 25 fi-
lialen. Daarvan zijn de filialen in
Wierden, Winterswijk en Vorden
de oudste. Het filiaal in Vorden
scoort hoog. Qua omzet op de
tweede plaats! Daar is Truus Tol-
kamp terecht trots op.

In de loop der jaren (en ook tijdens
haar afscheid) heeft ook de direc-
tie van het bedrijf zich zeer waar-
derend over haar uitgelaten.

BIJ TOEVAL TUUNTE
Mevrouw Truus Tolkamp is overi-
gens bij toeval bij Tuunte terecht
gekomen. Zegt ze over die periode:
" In november 1979 was ik bij t'
Pantoffeltje om met een kennis
een drankje te nuttigen. Op dat
moment bedankte dhr. Huyskes
(een van de directeuren van de
Tuunte) het personeel van het Vor-
dense filiaal voor hun inzet. De
vrouw van dhr. Huyskes en een
nicht van mij, zag me zitten en
vroeg, zeg Truus er is een vacature
in Vorden. Die baan is precies ge
schikt voor jou. Een week later
volgde een gesprek met de Huysk-
es en was de zaak beklonken".

Het Tuunte filiaal in Vorden heeft
in de afgelopen 20 jaren toch wel
een flinke assortimentsverandering
ondergaan. Alhoewel, toen Truus
kwam, een zeer goeie heren-
afdeling en die is er nog steeds.
Daarnaast huishoudelijke artikelen,
speelgoed, fietsattributen. Zelfs
nog een afdeling grammofoon-
platen en cassettebandjes en niet
te vergeten een afdeling schoenen.

Een bedrijf dat mee wil in deze tijd,
past zich voortdurend aan de markt
aan. Intussen was dhr. Rootinck,
de schoonzoon van dhr. Huyskes,
met de leiding belast en stond hij
een universeel assortiment voor alle
Tuunte filialen voor ogen. (Een paar
jaar geleden ontstond er een samen-
werking met Reinders Mode B.V en
veranderde de naam in "Tuunte
Fashion en Reinders Mode B.V.)

In 1989 vond in Vorden wederom
een verbouwing plaats, hetgeen
onder meer inhield dat de schoenen-
afdeling het veld moest ruimen.
"Voor mij persoonlijk erg jammer,
want ik vond de schoenenverkoop
heel leuk", zo zegt Truus Tolkamp.
In 1991 deed de computer haar
intrede met als gevolg een betere
voorraadbeheersing. Intussen was
de functie van Truus, toen nog
cheffin geheten, vervangen door
het beter klinkende "filiaalma-
nager", een baan van 40 uren per
week. Toch wel hard werken in
huize Tolkamp. Veel dingen op el-
kaar afstemmen.

Truus: "We hebben vier kinderen,
Gerard een baan waarbij hij dage

lijks lang van huis was en dan ik
full-time bij de Tuunte. Hoe druk
Gerard ook was, wanneer hij eer-
der thuis was, dan stond bij mijn
thuiskomst het eten op tafel. Ik
kijk daar met veel dankbaarheid
op terug".

Sinds enkele dagen is het "Tuunte
boek" dus voor haar gesloten en
probeert zij straks toch weer een
andere draad op te pakken. Inmid-
dels heeft ze ook een computer
aangeschaft. "Echter voorlopig
even niets, maar de tijd aan de kin-
deren en zeven kleinkinderen be
steden", zo zegt ze. Zoals hierbo-
ven omschreven is Truus Tolkamp
inmiddels opgevolgd door dhr.

Lieverdink (25 jaar) en thans nog
woonachtig in Winterswijk.

Aan hem de toch lang niet gemak-
kelijke taak de tweede plaats te
consolideren. "Ik hoop deze omzet
inderdaad vast te houden en streef
naar een paar procenten meer. We
hebben een kledinglijn voor het
gehele gezin.

Nog steeds een prachtige collectie
herenkleding. Het zou leuk zijn
wanneer er wat dat betreft meer
"kerels" komen winkelen. Meestal
zijn het de dames die komen", al-
dus Roland Lieverdink die terloops
nog even wijst op de regio- functie
van het Tuunte filiaal in Vorden.

Opbrengst collecte
Nierstichting
De in Vorden gehouden collecte
voor de Nierstichting behaalde het
mooie resultaat van ƒ 11.232,50.
Het comité bedankt alle gevers

voor hun bijdrage. Ken speciaal
woord van dank gaat uit naar de
collectanten die /ich hebben inge-
zet voor dit goede doel.

Snijbloemenactie
"De Vogelvriend"
De Vordense vogelvereniging "De
Vogelvriend" organiseert op 11 en
12 november de jaarlijkse vogel-
show in het Dorpscentrum te Vor-
den. Om de onkosten voor deze
tentoonstelling te dekken en de
bevolking van Vorden gratis toe
gang te kunnen geven om het
prachtige kweekresultaat te laten
zien, houdt "De Vogelvriend" weer
de jaarlijkse snijbloemen verkoop-

actie. Op vrijdag 13 en zaterdag 14
oktober zullen de leden van "De
Vogelvriend" de bewoners van de
gemeente Vorden bezoeken en de
bloemen te koop aanbieden. Op
vrijdag in het buitengebied en op
zaterdag binnen de bebouwde
kom. De leden van "De Vogel-
vriend" hopen op een groot sup-
port van de Vordense bevolking
om deze actie te laten slagen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 oktober 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 oktober 10.00 uur ds. A. Hagoort. Maaltijd van de Heer
met kinderen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 oktober 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. HA
Koolhaas, Geesteren.

RJC kerk Vorden
Zondag 15 oktober 10.00 uur Eucharistieviering, Wereld miss iedag.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 oktober 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering.

Weekendwacht pastores
15-16 oktober past. H. Jaspers, Zutphen, tel. 52 70 80.

Weekenddienst huisartsen
14-15 oktober dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.

Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen. wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
14-15 oktober D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streefcziekenhuis Het Spittaal, poyerhoekseweg 8. tel. (0575)
592592, Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18,45-19.30
uur. Kinderafdeling vOOr ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Haitbewakmg en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uu r (na overleg). Kraam-
afaeiing 10.30-11.30,15.30- 16.45 en 18:45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en óp woensdag-; zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15:45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.

Politie tel. 0575-551230 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdagvan 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12^00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem. teL 0573-299299 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
0573-299298.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld),

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zclhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16130 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575-
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

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

Begrafenisdienst mcldadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
2030 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdagvan 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-^15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsoncmüannering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafelt je-di-k-je info/aanvraag ma. t]m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
I lobbyen op maandag-, woensdag-en donderdag van 9,00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.R.v.Q.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

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

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-152020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

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

• Vrijdag en zaterdag snij-
bloemen van De Vogelvriend
Vorden kopen

• Als de wijn is in de man,
weet de Wereldwinkel er
meer van

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Opvang voor asielzoekers
zoekt met spoed: een vrijwilli-
ger t.b.v. fietsenwerkplaats. Tel.
COA 0575-556294

• Pure Aloe Vera producten
voor in- en uitwendig gebruik.
Jannie Nijkamp, Lochemseweg
10a, Warnsveld, tel. 0575-
521316 of 553632

• Verse snijbloemen van ei-
gen land verwerkt in bossen
en boeketten. Vanaf nu ook
kalebassen, chrysanten, zon-
nebloemen en andere snuiste-
rijen J. Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

• Te koop: mountainbike
merk American Eagle, 1 jaar
oud, zeer goed onderhouden,
prijs f 825,-. Tel. 0575-553775

• Privé conversatieles En-
gels in Zutphen. Tel. 0575-
546396

• Vogelvereniging De Vogel-
vriend houdt een snijbloemen-
actie in Vorden, vrijdag en za-
terdag komt men met snij-
bloemen bij u langs

• Te koop: Ford Fiësta 1.31
b.j. '94, Smokestone Limeted
Edition, eerste eigenaar, 47.000
km. Tel. 0575-462779

• Kom bij de knutselclub!
We leren allerlei technieken en
maken mooie dingen. Gratis
kijkles. Tel. 554488

• Najaarsfolder van Fair Trade
gemist? Ga snel kijken naar
voor de nieuwste artikelen bij
de Wereldwinkel!

• Snijbloemen van de vogel-
vereniging De Vogelvriend Vor-
den

• Geboren 24-8-2000 . . . mijn
geesteskind 'Alles gaat voor-
bij'. Wilt u het kind bewonde-
ren? Er aan ruiken? Het in
handen nemen? Hebt u, na het
proeven van dat andere gees-
teskind 'Een boer is niet van
gister' een lekkere nasmaak?
Gedacht toen ... zo lust ik er
nog wel een? Bent u vergeefs
naar de winkel geweest? Draai
dan nu ons telefoonnummer
0575-551602 en wij zorgen dat
u dit nieuwe boek, vol 'eigen-
wijsheid' voor minder dan ee n
dubbeltje per blz. thuis krijgt.
Henk Graaskamp

• Gevraagd: eikels. 15 cent
per kilo. Beperkte aanlevering.
Drukkerij Weevers, Nieuwstad
30, Vorden (achteringang)

• Te koop: wasmachine +
droger f 350,-. Telefoon 06-
53787503

Oliebollenactie
van de Ned. Hervormde kerk

Wichmond

op vrijdag 13 oktober

WARM AANBEVOLEN

Muziekvereniging Jubal
en de

Bargkapel
geven een

Concert
i.v.m. het 50 jarig bestaan van

muziekvereniging Jubal en wel op

Zaterdag
11 november
om 20.00 uur

In het St. Ludgerusgebouw in Vierakker.
De entree bedraagt f 10,-
incl. 2 consumptiebonnen.

Tevens nodigen wij iedereen uit
die onze muziekvereniging een warm

hart toedraagt op onze receptie
op zaterdag 28 oktober

van 15.00 t/m 17.00 uur in het
St. Ludgerusgebouw in Vierakker.

Perzik-kwarkvlaai
4 A95

groot f 5fM

klein

Kersenvlaai

•ff50
klein i i m

Nieuw nieuw nieuw nieuw

seasons notenbrood

nu voor

lekker bruin brood met o.a. tarwe, rogge,
sojazemelen, lijnzaad, sesamzaad en

zonnepftten

nu

Elke donderdag
45

5 broden vanaf |O«
Diverse vlaaien

vraag er naar in de winkel

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

hagelwitte
BLOEMKOOL
per stuk

boordevol sop . . . dubbel rode
GRAPEFRUITS
10 voor

rijk aan caroteen . . . veldverse
BOSPEEN
per bos
bomvol vitamines

TOMATEN
hele kilo

van de chef...
VERSE GROENTESALADE
200 gram

even bakken of wokken!
BAKMIX
500 gram

lekker en vlug klaar

AARDAPPEL/
GROENTESCHIJFJES
500 gram

versgesneden

SNUBOONTJES
400 gram

Zij die het weten
blijven van onze rauwkost eten!

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
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Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

G/do

Hij is geboren op 3 oktober
2000.

Marcel en Ina
Beumer-Rossel

Het Elshot 7
7251 CB Vorden
Telefoon 0575-554492

De één had een jongen
gedacht.
De ander een meisje verwacht.
Maar aan die wens kon ik mij
niet storen.
Ik ben op 7 oktober 2000 als
jongen geboren.

Damon

Lengte: 52 cm.
Gewicht: 3700 gram.

Henk en Carla Teerink

Brinkerhof 30
7251 WR Vorden
Telefoon 0575-551185

Carla en Damon rusten van
12.30 tot 15.00 uur

De mens is een wandelend
wonder.
Enig, uniek en onvervangbaar.

Vandaag, 8 oktober 2000, is
om 11.59 uur onze dochter ge-
boren

Kyra

Haar gewicht is 3750 gram en
zij is 54 cm lang.

Freek & llonka Jolink

Molenweg 6
7223 DN Baak
Telefoon 0575-442013

Laat het ons even weten,
als je beschuit met muisjes
komt eten.

Als je zonder veel gepraat
anderen helpt met woord en
daad.

Graag willen wij langs deze
weg iedereen bedanken voor
de overstelpend vele en hart-
verwarmende bewijzen van
medeleven, in welke vorm dan
ook, die wij mochten ontvan-
gen tijdens haar ziekte en na
het overlijden van mijn geliefde
vrouw, onze moeder, oma en
dochter

HENNIE
GOTINK-AALDERINK

Het is fijn te voelen en te weten
dat Hennie niet alleen voor ons
maar ook voor velen zoveel
heeft betekend.

Jan Gotink
Bea en Mari

Jeffrey
Raymon

Marcel en Cynthia
D. Aalderink-Heijink

Leesten-Zutphen,
oktober 2000

In ons verdriet om het heen-
gaan van onze dierbare moe-
der en oma

GRIETIEN
BAANK-HENDRIKSEN

mochten wij uw hartelijk mede-
leven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze
oprechte dank.

Familie Baank

Vorden, oktober 2000

* Op vrijdag 20 oktober 2000 om 10.00 uur gaan wij |
trouwen in het gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

Om 11.15 uur wordt ons huwelijk kerkelijk bevestigd
in de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 16, Wichmond. •

U bent van harte welkom op onze receptie van 17.00
tot 18.30 uur in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vorden.

Hubert Bremer & Heidi Straatman

't Menkhorsterslag
Lankhorsterstraat 31

7255 LC Hengelo

s«®s~«®®ss«~ • - - —

Op zaterdag 21 oktober zijn wij 121/2 jaar
getrouwd.

Jan en Gerry Berenpas

Dat willen we vieren.
Wie met ons mee wil feesten is van harte
welkom vanaf 20.00 uur in café-restau-
rant 'De Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

Tot ziens!

| 'de Scheurhorst'
Ij; Hekkelerdijk 14 J

7207 DB Zutphen

l J
| v

Toch nog onverwacht is overleden onze vader en opa

HENDRIK WILLEM LINDENSCHOT
WEDUWNAAR VAN J.H. LINDENSCHOT-BLOM

op de leeftijd van 91 jaar.

Doorwerth: Wim en Christel

Deventer: Joke en Martin

Doorwerth: René en Willem

Zutphen, 4 oktober 2000

Correspondentieadres:
W. Lammers
Tuinlaan 13, 6865 VD Doorwerth

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Haar leven was vol kracht,
ondanks alle lasten,
genieten was haar motto.
Wij zullen haar missen.

In dankbare herinnering aan haar rijke en tevreden le-
ven delen wij u mee, dat van ons is heengegaan onze
lieve moeder en fijne oma

WILLEMINA ANTONIA
NORDE-GROTENHUIJS

MIENEKË
WEDUWE VAN JOHAN NORDE

op de gezegende leeftijd van 88 jaar.

Duisburg-Ruhrort
* 30 maart 1912

Zutphen
t 8 oktober 2000

Johan Norde
Alie Norde-Oortgiesen

Linette en Ronald
Hugo

Hans en Monique

Correspondentieadres:
Burg. Galléestraat 10
7251 EB Vorden

U wordt uitgenodigd in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden op donderdag 12 oktober om 10.30 uur, alwaar
u voor aanvang van de dienst van 10.00 tot 10.20 uur
afscheid kunt nemen.

Om 11.30 uur zal de teraardebestelling plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te con-
doleren in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

Om je vingers bij
a£te likken,

\>^r

î ~*-v'

3 bief stukken
Bratwurst in
Blatterteig, per stuk
hacheevlees,
(met gratis uien en
kruiden), 500 gr.

pepercervelaat,
700 gr.

3 kogel-
biefstukken

_ gebraden
ƒ 98 runderrollade,

700 gr.

beenham,
WO gr.

herfstsalade,
700 gr.

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

Hartelijk dank voor uw hartverwarmende belangstel-
ling bij de opening van 'Anthony's Country Store'.

Uw aanwezigheid, uw vertrouwen, uw kaarten, bloe-
men, planten, cadeaus worden door ons zeer gewaar-
deerd en hebben ons gesterkt in deze door ons onder-
nomen stap.

Mijn dank gaat ook uit naar al diegenen die zo meege-
leefd en meegewerkt hebben om dit tot stand te laten
komen. Zonder hen zou het niet zijn wat het nu gewor-
den is.

'r tegen an, zou Toon gezegd hebben.

Nogmaals onze hartelijke dank en tot ziens bij

Anthony's Country Store
Berty Schurink-Meenink
Floran en Ernst

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis IV VOOIM in Kelde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelljksplechtigheid
+~ recepties en (Imiilolts)party s

+- próduktpreseniaties
+~ vergaderingen en congressen

«• besloten diners
«• bnmislmis op hel landgoed

Huis De Voorst
hinnenweg 10,7211 MA liefde
Td.:(0575) vi ri 5 i / 5 l tf >()
Fax: ( 0575 ) 51 JS 05
i : ma i l : huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?

• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak o] kom naar ons kantoor

een

ï»

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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



B ULLETIN vORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren buTgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12*00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10,00 uur
en volgens afspraak.

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

Openingstijden politie-
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stokken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

'R EGIOTAXIRIJDT!

Sinds l oktober 2000 kunt u gebruik maken van de regiotaxi. U heeft uit-
gebreide informatie thuis gekregen. Bent u uw folder kwijt, bel dan met
de gemeente voor een nieuwe.

DE REGIOTAXI IJSSELSTREEK IN HET KORT.

- Regiotaxi IJsselstreek rijdt vanaf l oktober elke dag van 's morgens
06.00 uur tot 's nachts 24.00 uur.

- U reserveert een rit door tenminste één uur voor vertrek te bellen
naar nummer: 0900 - 8015

- Wilt u overstappen op trein of bus: dan belt u twee uur van tevoren
om de rit te bestellen.

- Bij het reserveren van een rit moet u doorgeven hoe laat en waar u
moet worden opgehaald, hoeveel personen er reizen en waar u naar
toe moet.

- De centralist spreekt met u af hoe laat u wordt opgehaald en wat
de rit kost.

- De Regiotaxi kan tien minuten voor of tien minuten na de afge-
sproken tijd komen.

- U betaalt contant (het liefst gepast) aan de chauffeur. Strippenkaar-
ten, abonnementen en OV-jaarkaarten zijn niet geldig.

- U kunt maximaal 5 openbaar vervoerzones reizen tegen het tarief
van ƒ 2,-. Vanaf de 5e zone betaalt u ƒ 2,- per kilometer.

- Heeft u een Wvg-indicatie, dan reist u voor ƒ 0,80 per zone (maxi-
maal 5 zones).

NZAMELEN GROF SNOEI- EN TUINAFVAL OP
17 OKTOBER 2000

Op dinsdag 17 oktober 2000 kunt u grof snoei- en tuinafval aanbieden. In
de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg wordt het
snoei- en tuinafval huis-aan-huis opgehaald. Woont u in het buitenge
bied, dan moet u even bellen. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 13 oktober
2000. Het telefoonnummer is (0575)545646 en is bereikbaar van
09.00 tot 1230 uur en van 13.00 -16.00 uur.

U moet op de volgende spelregels letten:
- uiterlijk 07.00 uur moet het afval aan de weg staan
- takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter
- takken gebundeld met touw aanleveren
- bundels niet zwaarder dan 25 kg
- totale volume maximaal 2 m3
- bladafval alleen in speciale gft-zakken
- geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm
- Snoei- en tuinafval aan de openbare weg plaatsen.
Houdt u zich niet aan deze spelregels, dan neemt Berkel Milieu uw afval
niet mee.

Is uw snoeiafval niet weggehaald en heeft u zich wel aan de regels ge
houden, bel dan uiterlijk woensdag 18 oktober de Afval-InformatieLijn
van Berkel Milieu (0575)545646.

E WETHOUDER EN HET MILIEU

Directeur Joke van Kranenburg van Polycomp (links) en wethouder Henk
Boogaard.

De term 'milieuzorg' is bij de meeste bedrijven geen vreemd begrip meer.
Afgelopen week bracht milieuwethouder Henk Boogaard een bezoek aan
Polycomp Rubbercompounds op industrieterrein Het Werkveld.
Het Vordense bedrijf heeft het milieu hoog in het vaandel staan en zelfs
een convenant ondertekend met het ministerie van Economische Zaken
en de Nederlandse Vereniging van Rubberfabrikanten.

In dit convenant verklaart Polycomp op een zo milieuvriendelijk moge
lijk wijze te werken. Naast het gescheiden inzamelen van afval gebruikt
de Vordense onderneming bijvoorbeeld uitsluitend natuurstroom. Ofte
wel energie uit schone bronnen als zon, wind en water.

Een gedeelte van de energie die Polycomp gebruikt wordt opgewekt door
de zonnecollectoren die op het dak van het bedrijf staan.

ERGADERINGENRAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het ne
men van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 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. Commissieleden kunnen u vra-
gen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag
17 oktober om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de
agenda staat:
- begroting 2001 en Meerjarenbeleidsplan 2001 - 2004
- najaarsrapportage.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op
woensdag 18 oktober om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:
- begroting 2001 en Meerjarenbeleidsplan 2001 - 2004
- voorzieningen huisvesting onderwijs 2001
- reserve afvalstoffenheffing
- ontwikkelingstraject samenwerking sector kinderopvang
- naj aars rapportage.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 18 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:
- begroting 2001 en Meerjarenbeleidsplan 2001 - 2004
- Verordening rioolrechten 2001
- Samenstelling gemeentelijke monumentencommissie en wijziging ge

meentelij ke monumentenverordening
- Aanwijzen beschermd monument buitenplaats "het Enzerinck"
- Reserve afvalstoffenheffing
- Najaarsrapportage.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- begroting 2001 en Meerjarenbeleidsplan 2001 - 2004
- verordening rioolrechten 2001
- samenstelling gemeentelijke monumentencommissie
- huisvesting onderwijs 2001
- reserve afvalstoffenheffing
- ontwikkelingstraject samenwerking sector kinderopvang

SPREEKRECHT
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp
aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen
heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen.
U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.

IEUWLID GEMEENTELIJKE MONUMENTEN-
COMMISSIE

Namens de vereniging "Oud Vorden" hebben, sinds de instelling in 1984,
twee van haar leden zitting in de gemeentelijke monumentencommis-
sie. De heer Ir. J. van Beek heeft zijn lidmaatschap van de commissie
beëindigd. De vereniging "Oud Vorden" stelt nu de heer B. Bekman, voor-
malig hoofd van de afdeling gemeentewerken en inwoner van Vorden,
voor als zijn opvolger.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de heer Bek-
man als lid van de gemeentelijke monumentencommissie te benoemen.

ANWTfZEN BUITENPLAATS HET ENZERINCK ALS
MONUMENT

De bestaande beschrijvingen van, als Rijksmonument aangewezen, bui-
tenplaatsen zijn in het algemeen erg beknopt en beschermen meestal al-
leen het landhuis en een eventueel aanwezig koetshuis en/of bouwhuis.
Deze buitenplaatsen omvatten vaak meer beschermenswaardige zaken,
zoals een park, (zicht)lanen, een grachtenstelsel, dienstwoningen, boer-
derijen en andere bouwwerken (bijvoorbeeld tuinornamenten).

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg werkt sinds enkele jaren aan
de herziening van de beschrijving van deze buitenplaatsen. In december
1997 startte de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de procedure voor
het eerste complex in Vorden, buitenplaats 'de Wiersse'. Nu volgt het
tweede complex: het Enzerinck. Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om een positief advies te geven aan de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg om deze buitenplaats op de Rijksmonumen-
tenlijst te plaatsen.



UISVESTING ONDERWIJS 2001

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen voor nieuwbouw, uitbreiding en groot
onderhoud. De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld voor het bouwen van een lokaal voor de Kraan-
vogel en een zesde lokaal voor de Vordering.

De Dorpsschool heeft door het stijgen van het aantal leerlingen grote behoefte aan een zevende lokaal. Burge-
meester en wethouders stellen de raad voor om (93.000,— beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een nood-
lokaal bij de Dorpsschool.

AMENWERKING SECTOR KINDEROPVANG

Burgemeester en wethouders stellend de gemeenteraad voor om een bedrag van ( 30.000,— beschikbaar te stel-
len voor de begeleiding van een onderzoekstraject naar samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de kin-
deropvang. Peuterspeelzalen, kinderopvang en de gemeente hebben een intentieverklaring ondertekend om te
onderzoeken in hoeverre zij kunnen samenwerken.

ESERVE AFVALSTOFFENHEFFINGm~
In de gemeentekas zit een bedrag van ƒ 365.000,— aan reserve afvalstoffenheffing. De gemeenteraad heeft ge
zegd dat dit bedrag aan de Vordense inwoners uitbetaald zou moeten worden. Omdat er ongeveer 3400 perce
len zijn waar huisvuil wordt opgehaald, zou dit een eenmalige belastingverlaging betekenen van ongeveer
ƒ 100,—. Burgemeester en wethouders willen het scheiden van afval optimaliseren. Uit proeven is gebleken dat
de landelijke doelstellingen voor het gescheiden inzamelen van afvalstoffen nog niet worden gehaald. Dit kost
eerst geld, maar op langere termijn kan dit leiden tot een daling van de Afvalstoffenheffing. Zij stellen de ge
meenteraad voor om de reserve in stand te laten. In 2001 betaalt u al wel een lager tarief voor het ophalen van
het afval.

LGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE POLITIEKE PARTIJEN NAAR AANLEIDING VAN
DE BEGROTING 20O1 EN HET MEERJARENBELEIDSPLAN 2OO1 - 2OO4

De politieke partijen geven hun visie over de begroting 2001 en het meerjarenbeleidsplan. De belangrijkste pun-
ten staan in deze uitgave van Gemeentebulletin. Als u belangstelling heeft voor de intgrale teksten van de po-
litieke partijen, dan kunt u deze inzien in het gemeentehuis. Ook kunt u tegen betaling van de kosten kopieën
krijgen.

CDA
Enkele opmerkingen uit de algemene beschouwing:
* Met de 60 km- maatregelen: rode fietsstroken en plateaus is het gelukt enkele gevaarlijke routes duurzaam

veilig te krijgen: minder snel en niet meer aantrekkelijk voor sluipverkeer en snelle rijders. Jammer genoeg
is de Wildenborchseweg een racebaan gebleven. PvdA en WD wilden deze weg niet duurzaam veilig!

* Het CDA wil een onderzoek naar de mogelijkheid van een soort "kerkpad" tussen de Broekweg en het dorp
Wichmond om de veiligheid van langzaam verkeer te verhogen

* De Stichting Slachtofferhulp heeft gevraagd om een een subsidieverhoging van een kwartje per inwoner.
Waarom gaat het college hier niet op in?

* Het verzoek van de Scouting om een bijdrage in de nieuwbouw van hun accommodatie aan de Hilferinkweg
verdient een positieve benadering

* De Reconstructiewet zal heel ingrijpend gaan worden. In ons gebied, uitermate geschikt voor recreatie en toe-
risme, zal de landbouw in een krimpscenario terechtkomen. De gemeente zal moeten inzetten op compen-
satie voor die landbouw en dat kan o.a door versterking van toerisme en recreatie.

* De gemeente had al initiatieven kunnen (laten) ondernemen om meer toeristische wandel- en fietsroutes te
(laten) ontwikkelen.

* (Toeristische) bewegwijzering laat nog op zich wachten.
* Er moet een helder omschreven economische beleidsvisie ( met speerpunt toerisme) komen zodat voorko-

men kan worden dat een bedrijf met een "vuile"uitstraling op het bedrijventerrein kan worden toegelaten,
(slibopslag).

* Onderzoek naar een regionaal bedrijventerrein tussen de VHS-gemeenten.
" Aanleg van een extra parkeervoorziening voor o.a. fietstoeristen aan de Bevoorradingsweg met een verwijzing

bij de VW.
* Op korte termijn investeren in een internetsite: voor een toerist blijkt Vorden op het web nog niet te bestaan.
* Er zal in 2001 een beslissing vallen over een fusie met 3, 4 of 5 buurgemeenten: alle informatie- en commu-

nicatiemiddelen moeten worden ingezet om de burger te informeren en te horen: een internetsite is ook eeri
goed middel daartoe.

* Het CDA wil een gemeentelijk monumentenbeleid blijven voeren en daarbij behoort een subsidiebudget. Het
budget op F. O,— zetten wijzen we af.

* Afschaffing van de hondenbelasting is vorig jaar al bepleit door het CDA. Maatregelen tegen de overlast wor-
den toch niet echt genomen.

* Het teveel aan geïnde afvalstoffenheffing (in '99 en '00) moet worden teruggegeven aan de burger.
Wilt u de volledige tekst? Tel 551157 of a.h.boers@hetnet.nl

PARTIJ VAN DE ARBEID
Vernieuwing
Voor de PvdA-fractie is de rode draad in het Meerjarenbeleidsplan 2001 - 2004 en in de begroting voor 2001 een
steeds duidelijker wordende vernieuwing. Hiermee bedoelen we natuurlijk in de eerste plaats de verdere ont-
wikkeling van de samenwerking met Hengelo en Steenderen. Wij vinden dit van het grootste belang. Niet als
doel in zich zelf, maar omdat het nieuw beleid mogelijk maakt, met meer efficiency, betere dienstverlening,
hoger opgeleide ambtenaren en op de lange termijn kostenbesparing. Uiteindelijk profiteert de burger hiervan
en dat is toch waar het om draait! Ook geeft het beleid van de afgelopen twee jaar grotere helderheid en meer
structuur te zien en lijkt wat betreft de financiële situatie de trend te zijn omgebogen. Dit alles maakt het mo-
gelijk de spaarzamere middelen daar in te zetten waar zij het meest nodig zijn, niet in de laatste plaats voor
hen die in de moderne maatschappij het minst delen in de toegenomen welvaart.

Samenwerking Vorden-Hengelo-Steenderen en verdere ontwikkelingen
Twee jaar geleden is besloten dat Vorden, Hengelo en Steenderen gingen streven naar optimale samenwerking
waarbij fusie niet op voorhand uitgesloten was. Dit is met enthousiasme en zorgvuldigheid aangepakt. De
PvdA-fractie Vorden vindt dat dit proces beslist niet kan en mag worden vertraagd. Er wordt nu een onderzoek
ingesteld naar de effecten van een fusie, niet alleen tussen Vorden, Hengelo en Steenderen maar eventueel uit-
gebreid met Hummelo-Keppel en/of Zelhem. De uitkomst van dit onderzoek zal verstrekkende gevolgen heb-
ben, niet in de laatste plaats in financieel opzicht. De PvdA-fractie dringt er dan ook op aan dat op korte ter-
mijn wordt aangegeven wat de verdere financiële gevolgen en verwachtingen zijn, wat het hele fusietraject gaat
kosten en waar financiële voordelen te behalen zijn. Verder vinden wij het van groot belang, dat er op korte
termijn en met grote zorgvuldigheid aandacht wordt besteed aan voorlichting over dit onderwerp.

Duurzaam veilige wegen
Vanaf l mei 2001 krijgen fietsers van rechts voorrang. Dit betekent dat onder andere bij herinrichting van we-
gen goed gekeken moet worden wat echt veilig is. De potentieel gevaarlijke kruispunten en de al getroffen
maatregelen in het buitengebied moeten steeds worden geëvalueerd, wij zullen dit goed in het oog houden.

De Brede School
De Brede school wil de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten door een samenhangende aanpak van
schoolse en sportieve, culturele en andere buitenschoolse activiteiten. De PvdA-fractie zal dat dan ook graag
steunen. Hiervoor zijn bij het Rijk subsidiemogelijkheden maar van de gemeenten wordt wel een eigen inves-
tering gevraagd. Wij gaan er van uit dat er alles aan wordt gedaan om te kunnen delen in subsidies.

Sporthal
De PvdA-fractie betreurt het dat de privatisering van de sporthal nog
steeds haar beslag niet heeft gekregen en dat dit zelfs niet vóór januari
2001 wordt verwacht. Wij verwachten dan ook dat het college zich hier-
voor tot het uiterste zal blijven inzetten.

Werk en inkomen
In het wetsvoorstel Fonds Werk en Inkomen worden uitkeringen en mo-
gelijkheden om werk te krijgen gebundeld. De PvdA-fractie juicht dit van
harte toe. Immers, deelnemen aan het arbeidsproces betekent meer mo-
gelijkheden om te delen in de welvaart.
Maar er zullen altijd mensen blijven voor wie deze weg niet meer open
staat. Wij denken daarbij aan die groep werkzoekenden in Vorden die
nu, met de krappe arbeidsmarkt van dit moment, nog een beroep moe-
ten doen op een bijstandsuitkering.
De PvdA-fractie vraagt dan ook aan het college mogelijkheden te creëren
voor extra maatregelen in het kader van de Bijzondere Bijstand, met na-
me voor éénoudergezinnen.

Reconstructiewet
Wij zien met belangstelling de resultaten tegemoet van het overleg tus-
sen de WCL-gemeenten over projecten in het kader van de Reconstruc-
tiewet, die immers een samenhangende aanpak van natuur, milieu en
landbouw mogelijk moet maken. Wel blijft de vraag wat dit de gemeen-
te zal gaan kosten.

Milieubeleidsplan en Milieuprogramma
Bij het nieuwe Milieubeleidsbeleidsplan wordt uitgegaan van een inte-
grale aanpak en bovendien is vanaf de eerste opzet geprobeerd burgers
en belangengroepen bij het proces te betrekken. Deze opzet is geslaagd.
De nadere invulling van het Milieubeleidsplan en het Milieuprogramma
2000 - 2003 zullen wij nauwlettend en met grote belangstelling volgen.

Bouwvolume
Aangezien het helaas zeer waarschijnlijk is dat er voor een langere pe-
riode geen bouwvolume voor uitbreiding meer beschikbaar komt, is het
des te belangrijker dat er getracht wordt van de provincie bouwvolume
te verkrijgen voor inbreiding en bijzondere projecten.

Onroerend Zaak Belasting (OZB)
Gezien de algehele financiële situatie vindt de PvdA-fractie een verho-
ging van de Onroerend Zaak Belasting van 10% onvermijdelijk.

Afvalstoffenheffing
De kosten van afvalverwerking zijn gedaald. Maar een aantal zaken, zo-
als de kraakperswagen voor oud papier, het mogelijk verder gescheiden
inzamelen en het eventueel invoeren van tariefdifferentiatie zijn nog
niet in de begroting en de tarieven verwerkt. Het lijkt ons dan ook wen-
selijk dat bij de vaststelling van de tarieven wordt uitgegaan van de wer-
kelijk te verwachten kosten.

Hondenbelasting
Wij kunnen wel instemmen met de afschaffing van de hondenbelasting,
gecompenseerd door een extra verhoging van de OZB. Wel blijft de vraag
of in de gemeenten waar we eventueel mee gaan fuseren hondenbelas-
ting geheven wordt. Het lijkt ons niet wenselijk deze belasting nu af k
schaffen om ze over enkele jaren weer te moeten invoeren.

Afsluiting
De PvdA-fractie heeft een positief beeld van de Begroting 2001 en het
Meerjarenbeleidsplan 2001 - 2004, maar wij onderstrepen het belang van
een afgewogen, doelmatig en doorzichtig beleid op alle gebieden.

DE WD OVER DE PLANNEN VOOR 2001
Te veel betaalde afvalstoffenheffing terug naar de burgers
Gebleken is dat over 1999 een ruim ƒ 165.000,- te veel aan afvalstoffen-
heffing door de burgers is betaald. De WD fractie vindt dat dit geld te-
rug moet worden betaald. Te meer naar het zich laat aanzien dat over
2000 opnieuw een enorm overschot zal ontstaan. Als in de toekomst de
kosten voor het ophalen en verwerken van afval niet opnieuw extreem
gaan stijgen zal ook het in 2000 te veel ontvangene terug moeten naar de
bevolking. Deze meevaller, ca ƒ49,- gemiddeld per gezin, kan er in ieder
geval voor zorgen dat volgend jaar de gemeentelijke lasten niet al te veel
stijgen al moet wel rekening worden gehouden met een stijging van de
onroerendzaakbelasting met 13% en een verhoging van de rioolbelasting
met ƒ 45,- Daar staat dan weer tegenover dat de hondenbelasting afge-
schaft kan worden.

Verkeersveiligheid
De gemeente Vorden heeft de laatste jaren op vele plaatsen in de ge
meente verkeersremmende maatregelen genomen in de vorm van drem-
pels. De WD-fractie vindt dit niet in alle gevallen de goede oplossing. Wil
je snelheid van het verkeer beperken dan zul je die meer moeten con-
troleren. De WD-fractie vindt dan ook dat daarvoor beter apparatuur
kunt aanschaffen, waardoor op grotere schaal snelheidscontrole moge-
lijk is dan nog meer drempels in het buitengebied. Want wil dit middel
werkelijk effectief zijn dan zullen er nog veel drempels moeten komen.
En dat is niet alleen maar hinderlijk, maar dan maak je het ook nog
moeilijker voor de brandweer en het ambulancevervoer.

Slachtofferhulp
Een misdadiger wordt in Nederland in de watten gelegd. Maar owee als
je het slachtoffer bent. Dan laat de overheid je vaak in de kou staan. De
stichting slachtofferhulp doet tenminste nog haar best om slachtoffers
te helpen. De WD-fractie vindt dan ook dat het college van B&W zich
hier niet zo formeel had moeten op stellen en deze stichting ruimhartig
had moeten benaderen. De WD-fractie zal in ieder geval tijdens de ko-
mende begrotingsbehandeling een beroep op de raad doen om alsnog
een subsidie toe te kennen.

Welstand
Mensen die een huis willen bouwen moeten zelf kunnen bepalen hoe dat
huis er uit ziet. Voor de WD-fractie is hier de bemoeizucht van de wel-
standcommissie een doorn in het oog.
Men vindt kennelijk dat "deskundigen " beter kunnen bepalen wat mooi
is. Dit onder het mom dat de huizen van nu monumenten van de toe
komst moeten worden. Als of er al een welstandcommissie bestond toe
ons gemeentehuis werd gebouwd.

De WD-fractie vindt dan ook dat de mogelijkheden die de wet biedt om
welstandstoezicht af te schaffen zoveel als mogelijk moet worden benut.



Een nieuwe openbare school ? Een nieuwe sporthal?
De komende jaren staan er op het gebied van het onderwijs grote veranderingen aan te komen. Dit zou wel
eens kunnen betekenen dat er een nieuwe openbare basisschool zal moeten worden gebouwd Of deze op hui-
dige locatie moet komen is voor de WD-fractie nog maar de vraag. Ook aan de sportzaal mankeert nog wel het
een en ander. Waarom deze zaken niet combineren en op de plek waar nu de sporthal staat een nieuwe school
bouwen en elders in de gemeente een nieuwe sporthal? Bovendien zou de ruimte die in het dorp vrij komt ge
schikt gemaakt kunnen worden voor economische activiteiten en zo mogelijk voor woningbouw door inbrei-
ding.

Blijft Vorden Vorden?
Er zal de komende jaren veel veranderen op bestuurlijk gebied. Misschien worden we wel samengevoegd tot
een grotere gemeente. Onderzoek zal uit moeten wijzen welke richting het uit zal moeten gaat. Gaan we sa-
men met alleen Hengelo en Steenderen of komen Hummelo en Keppel en Zelhem er ook nog bij. De WD-frac-
tie is voor een grote gemeente. Dit omdat zij vindt dat een grotere gemeente de steeds maar meer en moeilij-
ker wordende taken aan te kunnen. En in de toekomst zal nog meer op de gemeenten af komen. Wil je dan
nog een rol van betekenis spelen dan moet je ook weer niet tot de kleinste behoren, maar een sterke platte-
landsgemeente zijn tussen Doetinchem en Zutphen. Maar verder blijft Vorden gewoon Vorden.

D66
* Samenwerking, fusie VHS gemeenten met mogelijke uitbreiding van de gemeenten Zelhem en Hummelo

Keppel.
Beheersing van de begroting, kosten, vooral daar waar het gaat om vele PM posten

* Rekening houden met nota bezuinigingen 1999-2002
* Aanpak van grote werken combineren zodat de burger zo min mogelijk last heeft van werkzaamheden in zijn

directe omgeving
* Mogelijk een verhoging van de toeristenbelasting om kosten t.b.v. toeristische activiteiten mede te dekken
* Afschaffing van de hondenbelasting, in combinatie met een OZB verhoging van 3%
* Verlaging van de reinigingslasten op basis van de kostprijs
* OZB verhoging met 10 %
* Huisvesting van de gemeentelijke organisatie is een grote zorg
* Privatisering van de Sporthal, versnellen en effectueren
* Geen verhoging van de kosten Muziekschool
* Monumentenbeleid uitvoeren, afbouw van de subsidie op termijn, niet nu volledig schrappen.
* Vooruitschuiven van kostenposten mogen niet leiden tot verhoging van die kosten of tot voor burgers ge

vaarlijke/onveilige situatie met name daar waar het gaat om wegen, openbare verlichting e.d.
* Blijven verzetten tegen bouwen van bungalows op terrein van Wientjesvoort.

OUWAANVRAGEN

Plaats
Vierakkersestraatweg 38,
Vierakker
Hamsveldseweg
ongenummerd

Biesterveld 98
Ruurloseweg 71
Het Hoge 68
Deldenseweg l

aanvrager Inhoud datum ontvangst

C.C.M. van Nispen tot Sevenaer Veranderen koetshuis/woonhuis 29-09-2000

AAM. Schotman en
N. Groot Jebbink
J.W. Rietman
J.W. Berenpas
R.W Enzerink

bouwen dubbele woning
met carport/bergruimte
bouwen bergruimte/ volière
bouwen melkstal
Vergroten woning

Vereniging Natuurmonumenten Verbouwen boerderij

02-10-2000

03-10-2000
03-10-2000
04-10-2000
04-10-2000

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening in het koetshuis.

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats
de Leuke l
Raadhuisstraat 22

Monumenten
Plaats
de Leuke l

Meldingen bouwen
Plaats
Komvonderlaan l

aanvrager
T.C. van Dorsten
O.M.RX. Rondeel

aanvrager
T.C. van Dorsten

Inhoud
Verbouwen boerderij
Bouwen bergruimte

Inhoud
Verbouwen boerderij

vrijstelling
overgang agrarische naar woondoeleinden

aanvrager
G.J. Beerning

Inhoud
Bouwen bergruimte

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

/W,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en de openbare bibliotheek van Vor-
den, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 13 oktober tot en met 23 november 2000, ter inzage het besluit op de
aanvraag van:
naam aanvrager: de heer J.W. Wolters
adres: Heidepolweg 2
woonplaats: 7251 HT Vorden
adres van de inrichting: Heidepolweg 2
voor: het uitbreiden van de bestaande inrichting met een mestbassin van

400 m2

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en
ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerp-

besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te

brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 24 november

2000. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een ver-
zoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terin-
zagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 13 oktober tot en met 9 november 2000 ter inzage
een melding artikel 8.19 van de heer J.W. Berenpas, Ruurloseweg 71, 7251
LB Vorden, voor het bouwen van een carrousel-melkstal, op het perceel
Ruurloseweg 71 te Vorden.

ELLEN VANEEN PAARDEKASTANJE NIEUWSTAD l
TB VORDEN

Mevrouw WE. Voortman-van Veldhuizen verzoekt burgemeester en wet-
houders een vergunning voor het vellen van een paardekastanje op het
perceel Nieuwstad l te Vorden.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunning te verlenen,
zonder oplegging van een herplantplicht.
Gezien de standplaats, de omvang en de leeftijd van de boom passen bur-
gemeester en wethouders op de behandeling van dit verzoek de openba-
re voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet be
stuursrecht toe.

Van 12 oktober 2000 tot en met 9 november 2000 liggen de aanvraag en
de ontwerp-beschikking ter inzage op de afdeling gemeentewerken van
het gemeentehuis (boerderij). Kopieën van deze stukken kunt u tegen
betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos. Be
langhebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag
en de ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrek-
ken burgemeester en wethouders bij de definitieve beslissing.

WEEDE FASE DUURZAAM VEILIGE INRICHTING
VIERAKKERSESTRAATWEG

Op het voornemen verkeersmaatregelen te treffen op de Vierakkers-
estraatweg ten zuiden van de Koekoekstraat, hebben burgemeester en
wethouders acht reacties ontvangen.
Naar aanleiding van zowel de inspraakreacties als het advies van de com-
missie bestuur, middelen en gemeentewerken zijn alternatieven onder-
zocht en beoordeeld, waaronder versmallingen en 'slingers' in de weg.
De hellingen van de plateaus zullen op verzoek van de noodhulpverle
ning en het openbaar vervoer wat minder steil worden.
Er komt geen plateau ter hoogte van het Groene Kanaal. De grens van de
bebouwde kom van Wichmond schuift op van de Beckenstraat naar de
Baakse Beek. De uitvoering van de werkzaamheden begint in het voor-
jaar van 2001.

PREEKUUR WETHOUDER DJ. MULDERIfE -
MEULENBROEK

Wethouder Mulderije is op donderdagen 12 en 19 oktober niet in de ge
legenheid spreekuur te houden. U kunt altijd bellen voor het maken van
een afspraak.

OORRANG IN HET VERKEER

Voorrangsregels in het verkeer zijn lang niet altijd bij iedereen bekend.
In bepaalde situaties vindt men het ondin'delijk of er nu wel of geen voor-
rang verleend moet worden.

Veel ongevallen ontstaan dan ook doordat één van de betrokkenen de an-
der geen voorrang verleent.
In Gelderland vallen hierdoor per jaar meer dan 2000 slachtoffers, met
name veel fietsers en bromfietsers.
Voor enige duidelijkheid enkele voorrangsregels.

- Op kruispunten waar de voorang niet is geregeld met borden of ande
re tekens, hebben van rechts komende voertuigen voorrang, met uit-
zondering van fietsers en bromfietsers. Vanaf l mei 2001 gaat dit ver-
anderen en hebben alle bestuurders van rechts voorrang, dus ook fiet-
sers en bromfietsers.

- Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. Afslaand verkeer
moet dus iedereen die op dezelfde weg rechtdoor gaat, voor laten gaan,
ook voetgangers.

- Op woonerven hebben alle bestuurders van rechts voorrang, dus ook
fietsers en bromfietsers.

- Een overstekende voetganger op het zebrapad heeft altijd voorrang. Dit
geldt al vanaf het moment dat de voetganger op het punt staat over te
steken.

- Binnen de bebouwde kom heeft een openbaar vervoer bus voorrang bij
het verlaten van de bushalte, zodra het linker knipperlicht dit aan-

• geeft.
- Op de meeste rotondes is de voorrang geregeld met borden. Let dus

goed op deze borden.
- Ook haaientanden op de weg geven aan wanneer er voorrang verleend

moet worden.

Maar voorang mag u nooit nemen, voorrang moet u krijgen. Let daarom
op of uw medeweggebruiker u wel voorrang verleent. Voorkomen is ten-
slotte beter dan genezen.



Spaardog bij de
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De herfstvakantie staat voor de deur.

Zaterdag 21 oktober
gaan onze deuren speciaal voor jongeren tussen

O en 18 jaar open voor een grote spaardag!

iw één speciale dag helemaal
in het teken van Country en Western,

Dit betekent een dag vol met cowboys, indianen,
leuke activiteiten en andere verrassingen !

Vana$ 10.00 uur 's morgens tot 16.00 uur
}s middags zijn jullie van harte welkom

op de kantoren Heng^o} Steenderen eri Vorden.

Kom zaterdag 21 oktober en laatje verrassen!

Graafschap-West

Voor alle kille en koude dagen is de energiezuinige Zibro
Kamin kachel een uitkomst. In voor- en najaar kunt u de
centrale verwarming uit laten, 's Winters is het een prima
bijverwarming. Voortaan snel, voordelig en aangenaam
warm in uw woonkamer, keuken, studeer- of hobbykamer...
precies daar, waar u dat maar wilt. Een afvoer is niet
nodig. Zibro Kamin kachels branden op Zibro Plus (kerosi-
ne) en hebben een rendement van bijna 100%.
Uw dealer zal u de diverse modellen graag laten zien. U
voelt dan meteen de sfeervolle warmte.

Er ligt een brochure klaar en we steken de kachel ook graag
voor u aan.

V.O.F. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16-Vorden
Tel. 0575-551583

Zaterdag 14 oktober demonstratiedag van 10.00-17.00 uur.
Kom geheel vrijblijvend kijken en laat u uitgebreid informeren.

'7 van de week'W\
HALEN 1 BETALEN

32

18

UNOX SOEPEN 3iuiEN->2i>Ei»fN
blik £+
3 blik van 10,47 voor W*

UNOXKNAKS
blik
3 blik van 6,57 voor

3 HALEN -» 2 BETALEN

4.38

4.'99

99

98

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!
Openingstijden:

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

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

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

Op onze grote collectie

tuinverlichting
materiaal gietaluminium

geven wij t/m 25 oktober a.s.

10% korting
bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandagmorgens gesloten

een

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

YIAAI VAN DE WEEK

Herfstvlaai f 10,00

Advocaatsnit f 7,50

Victoriabrood 5,00

Koffiespeculaas f 4,75
9 stuks, gemaakt van

roomboter met stukjes amandel

^KJtznw&t

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



Passeren akte van toedeling
voor het landinrichtings-
project 'Hengelo-Zelhem'
Op maandagmorgen 9 oktober
is de akte van toedeling voor
de ruilverkaveling Hengelo-
Zelhem gepasseerd. Deze han-
deling vond plaats in het zalen-
centrum t Witte Paard, te Zel-
hem ten overstaan van mr. Pera,
notaris ter standplaats Zelhem.

Na voorlezing van de belangrijkste
tekstgedeelten is de akte van toe
deling ondertekend door de heren
B.W. Zemmelink en ing. FA Kor-
melink, respectievelijk voorzitter
en secretaris van de Landinrich-
tingscommissie. In zijn functie
van Rechter-commissaris voor de-
ze ruilverkaveling heeft mr. D. Ver-
gunst mede ondertekend. Een be-
langrijk verschil met de gebruike-
lijke aktepasseringen bij wijzigin-
gen in eigendomsverhoudingen is
dat de eigenaren en andere recht-
hebbenden in de ruilverkaveling
deze akte niet mede onderteke-
nen. De akte is namenlijk geba-
seerd op het door de Rechtbank te
Zutphen vastgestelde definitieve
plan van toedeling.

Deze aktepassering is een belang-
rijke mijlpaal in de ruilprocedure
van de gronden. Hiermee wordt de
nieuwe eigendomsituatie van de
gronden in de ruilverkaveling juri-
disch vastgelegd. In de akte van
toedeling zijn alle in het plan van
toedeling opgenomen rechten, zo-
als eigendom, erfpacht, hypotheek
en erfdienstbaarheden omschre-
ven. Deze akte is titelzuiverend.
Dit houdt in dat alle rechten die
voorheen bestonden en niet op-
nieuw in de akte zijn opgenomen,
zijn vervallen. Daarentegen kun-
nen nieuwe rechten zijn opgeno-
men. De ruilverkaveling Hengelo-
Zelhem heeft een oppervlakte
8510 hectare en is voornamelijk
gelegen in de gemeenten Vorden,
Hengelo en Zelhem. Met de kada-
strale toepassing van deze akte ko-
men er ongeveer 11.000 kadastrale
percelen te vervallen. Ruim 6800
kadastrale percelen zijn opnieuw
gevormd. Binnenkort krijgen de

rechthebbenden in het ruilverka-
velingsgebied door het Kadaster
een kennisgeving toegezonden
van de nieuw geregistreerde kada-
strale percelen.

Een kort informatief overzicht. In
1983 vond de stemming plaats.
Met een positieve uitslag besloten
de rechthebbenden tot uitvoering
van het landinrichtingsplan. In de
eerste jaren na de stemming zijn
veel grote werkzaamheden uitge-
voerd. Zo werd er in de eerste jaren
35 kilometer weg en 75 kilometer
waterloop aangelegd of verbeterd.
Ook werd er in die jaren een start
gemaakt met het verplaatsen van
uiteindelijk 11 bedrijven.

Er moest voor de uitvoering van
het plan veel grond worden aange-
kocht. Door de jaren heen is 350
ha grond verworven door Bureau
Beheer Landbouwgronden. Eind
jaren 80 bleek dat het oorspronke-
lijke landschapsplan van de ruil-
verkaveling niet acceptabel was
voor Staatsbosbeheer. Dit plan be-
stond uit vele kleine perceeltjes
die door hen moeilijk te beheren
zouden zijn. Er werd een planwij-
ziging doorgevoerd die in 1993
door Gedeputeerde Staten is vast-
gesteld.

Het gewijzigde landschapsplan
hield in aanleg van grotere land-
schapselementen veelal langs wa-
terlopen waardoor er een land-
schappelijke hoofdstructuur zou
ontstaan. Dat zelfde jaar is de
Landinrichtingscommissie begon-
nen met de zogenaamde wenszit-
tingen en het opstellen van het
plan van toedeling. Na veel passen
en meten werd in juni 1996 het
nieuwe plan van toedeling ter in-
zage gelegd. Een 706 bezwaren
werden ingediend. Na intensief
overleg werden nagenoeg alle be-
zwaren door de landinrichtings-
commissie zelf opgelost. 33 bezwa-
ren zijn opgelost door de Rechter-
commissaris en 12 bezwaren door
de Rechtbank.

Door de nieuwe toedeling is een
sterke verbetering van de verkave-
ling bereikt. Er zijn minder maar
grotere veldkavels en grotere huis-
kavels gevormd. De belanghebben-
den hebben de nieuwe percelen al
een of twee jaar in gebruik. Al
ruim een jaar lang worden er
werkzaamheden uitgevoerd die
nieuwe kavels voor de eigenaren
in gebruik aanvaardbaar moeten
maken. Binnenkort zijn deze wer-
ken afgerond. De afgelopen jaren
is er al een flinke start gemaakt
met de inrichting en aanleg van
landschapselementen, reservaten
en natuurontwikkelingsprojecten.
Totaal is in het plan van toedeling
186 hectare aan natuur en land-
schap toegedeeld. Hiervan is 101
hectare toegedeeld aan Staatsbos-
beheer voor landschapselemen-
ten, reservaten en natuurontwik-
kelingsterreinen. Het Geldersch
Landschap krijgt 37 hectare reser-
vaatsgebieden toegedeeld. De ge-
meenten Hengelo en Zelhem krij-
gen dorpsbossen toegedeeld met
een totale oppervlakte van 21 hec-
tare. Ook particulieren hebben
landschapelementen toegedeeld
gekregen. De oppervlakte hiervan
bedraagt 27 hectare. De eerste re
sultaten van de uitvoering van het
landschapsplan met name het on-
derdeel natuurontwikkeling zijn
veel belovend.

Al een vijftiental zeer zeldzame en
beschermde plantensoorten van
de rode lijst hebben een stand-
plaats op een aantal van deze per-
celen gevonden. Aan het recreatief
medegebruik is een bescheiden ex-
tra impuls gegeven door de aanleg
van fiets en wandelpaden Op
maatregelen om te komen tot ver-
dere verdrogingsbestrijding wordt
nog gestudeerd. In 2001 zal wel-
licht tot uitvoering kunnen wor-
den overgegaan. Het gebied wordt
hierover nog nader geïnformeerd.
Na uitvoering van alle werkzaam-
heden zal naar verwachting de
ruilverkaveling over 2 jaar ook fi-
nancieel worden afgerond.

Afrikaans aardewerk vindt weg
op expomarkt
Aan het begin van het najaar
heeft Wereldwinkel Vorden
weer veel nieuwe producten in
de winkel staan.

Zoals Thais keramiek voorzien van
een stijlvol Chinees gelukssym-
bool, leren tassen en portemon-
nees met Sanskrietmotieven uit
India en houtsnijwerk uit Ghana.
Maar ook nieuwe sieraden, bijzon-
dere kerstartikelen, houten speel-
goed en een heuse gong uit Viet-
nam. Een deel van dit nieuwe as-
sortiment staat afgebeeld in een
onlangs uitgekomen folder van
Fair Trade, de importeur van deze
eerlijke producten. We versprei-
den de folder in de kom van Vor-
den huis-aan-huis. Als u hem niet
ontvangt, liggen er nog enkele
exemplaren in de Wereldwinkel.
De producten in de folder zijn Fair
Trade producten. Fair Trade be
taalt de boeren en ambachtslieden
in de Derde Wereld een eerlijke
prijs voor hun producten. Ook on-
dersteunt zij hen op het gebied
van o.a. productontwikkeling en
bedrijfsvoering.
Neem het aardewerk uit Ghana.
Gemaakt door echte vaklieden die
de kunst van het pottenbakken
goed verstaan. Maar vaak sluit hun
idee van een mooi product niet
aan op de smaak van de westerse

Authentieke producten in een nieuw jasje.

consument. Zo brengen de Ghane
zen van oudsher zogenaamde Ad-
inkra-symbolen aan op tal van
voorwerpen. Maar dat doen ze zo
kwistig dat het de westerse consu-
ment niet aanspreekt. De interi-
eurspecialiste van Fair Trade advi-
seerde de pottenbakkers om de
Adrinka-symboliek bescheidener
en ingetogener als decoratie toe te
passen. Het resultaat is dat er, in
westerse ogen, stijlvolle producten
zijn ontstaan. Deze authentieke

Afrikaanse producten in een ver-
rassend nieuw jasje kunnen de
pottenbakkers wel verkopen op de
expomarkt. Wie kiest voor Fair
Trade haalt prachtige producten
in huis en biedt tegelijkertijd vak-
mensen in de Derde Wereld uit-
zicht op een beter bestaan.

De producten zijn verkrijgbaar bij
de Wereldwinkel aan de Raadhuis-
straat 6. De winkel is geopend van
maandag t/m zaterdag.

IVN - De natuur in oktober

Herfsttijloos
Iedereen kent hem wel: de roze
krokus die zonder groene bla-
deren in de herfst bloeit. Maar
kent u ook de geheimen van de-
ze merkwaardige plant?

Eerst maar eens de naam. Tijloos
wil zoveel zeggen als tijdloos, om-
dat in twee jaargetijden van deze
plant wat te zien is: in het voorjaar
de bladeren en in de herfst de
bloemen. De echte herfsttij loos is
een inheemse plant die uiterst zel-
den nog voorkomt op ruige krijt-
hellingen in Zuid-Limburg en in
natte graslanden in de uiterwaar-
den, de herfsttijloos die hier ver-
kocht wordt als droogbloeier en
tuinplant is een kweekproduct
van voorouders die afkomstig zijn
uit Turkije. Het is een merkwaar-
dig gezicht om uit een droge knol
in de vensterbank bloemen tevoor-
schijn te zien komen. Na de bloei
kan de knol in de tuin worden ge
poot In het voorjaar zullen de gro-
te tulpachtige bladeren tevoor-
schijn komen om reservevoedsel
voor de najaarsbloei te kunnen op-
bouwen. Als de bloemen verwelkt
zijn, trekt de hele plant zich terug

in de grond. Het vruchtbeginsel
rijpt onder de grond uit tot een
doosvrucht die pas in het voorjaar
met de bladeren boven de grond
komt. De plant is zeer giftig. In de
wei zullen paarden en koeien de
plant mijden. Geiten eten het blad
wel, maar het gif wordt in de melk
teruggevonden en kan zo toch nog
vergiftigingen veroorzaken. De
medische wereld heeft van het gif
nuttig gebruik weten te maken in
geneesmiddelen tegen jicht en
reuma, bronchitis en astma.

IVN-ACTIVITEITEN
Zondagmiddag 15 oktober: Groen-
lo-Eibergen, Wandeling door na-
tuurpark De Leemputten. Start op
de parkeerplaats tegenover de aan-
legplaatsen van de fietsen aan de
Winterswij kseweg (de weg van Ei-
bergen naar Meddo). Thema:
herfst, paddestoelen in waterrijk
gebied. Inl.: Henk Smeenk, tele
foon (0545) 26 14 97.
Insectentuin Ruurlo: open elke
vrijdagmiddag. Ingang aan de
Beatrixlaan, over de grasstrook
naast de Rehobothschool. Over
hommels, bloemen en veel meer.

Een warm plekje,
waar je ook bent
De nachten langer en de dagen
korter, dat betekent, dat men
het in huis aangenaam en extra
gezellig gaat maken. Dat kan
vooral door met een open
haard of kachel een sfeerplek te
creëren.

Maar in de moderne woning ken
en mag men niet zomaar een ka-
chel of open haard plaatsen.

Gelukkig is er nu de mogelijkheid
om overal die gezellige sfeer met
een kachel terug te brengen. Er
zijn kachels van "Zibro Kamin" die
zonder afvoer vrijwel overal zijn
neer te zetten.

Ze branden op de speciale zuivere
brandstof Zibro Plus en stralen een
geweldige warmte uit en hebben
een rendement van bijna 100%!

De tweetraps verbrander (een
echte TURBO), zet alle energie in
warmte om. Het brandstofver-
bruik van deze kachels is zo laag,
dat bijvoorbeeld een kamer van 15
m2 tot 40 m2 voor slechts 27 tot 65
cent per uur wordt verwarmd.

Door plaatselijk te verwarmen kan
de centrale verwarming in voor-

en naseizoen uitblijven waardoor
energie wordt bespaard.

Uiteraard is de kachel ook te ge
bruiken in ruimten waar men tij-
delijk warmte wenst. Of in de win-
ter als bijverwarming in serre's,
garages, (bij)keukens, stacaravans,
studeerkamers, etc..

Kachels hebben naast brandstof,
zuurstof nodig voor een goede ver-
branding. Normale ventilatie is bij
deze kachel voldoende. Alle kachels
van "Zibro Kamin" hebben boven-
dien een elektronische beveiliging
waardoor de kachel uitgaat als er
te weinig wordt geventileerd.

Deze en andere pluspunten heb-
ben geleid tot diverse officiële
keurmerken op de kachel. Zo heeft
de "Zibro Kamin" kachel het GS
keurmerk uit Duitsland, het NF
keurmerk uit Frankrijk en het
GOEDMERK uit Nederland.

Kom zaterdag 14 oktober informe
ren. Voor Voerden en omgeving
zijn deze kachels te zien en de
warmte te voelen bij Welkoop Vor-
den. Let ook op de speciale folder
die deze week bij u in de bus valt
(zie advertentie).

OKTOBER
Iedere dag:

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

11 NBvP/Vrouwen van Nu: de heer
Keikes

11 BZR Bridgeclub Vorden: Dorps-
centrum

11 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

12 HVG Wildenborch: Dinie Hid-
dink

14 Cosbo-Vorden: gezamenlijke se
niorenmiddag in Hotel Bakker

16 Bridgeclub Vorden: Dorpscen-
trum

16 HVG Wildenborch: Trudi Tol-
kamp

17 KBO: soosmiddag
17 De Wikke: volksdansen

18 BZR Bridgeclub Vorden: Dorps-
centrum

18 Welfare De Wehme: handwerk-
middag

18 HVG Vorden: ringvergadering
in De Herberg

18 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

19 Bejaardenkring: Dorpscentrum
21 St. Vriendenkring Klein Axen:

workshop hynotherapeute
21 Boekenbeurs in de Voorde
23 Bridgeclub Vorden: Dorpscen-

trum
24 NBvP/Vrouwen van Nu: koffie

middag
24 De Wikke: volksdansen
25 BZR Bridgeclub Vorden: Dorps-

centrum
25 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink



LAMINAAJ
KLIK-SYSTEEM

5 DESSINS - 12 JAAR GARANTIE
Beste koop Consumentengids

Nü tijdelijk O O 95
%^^^M /perm2

(zware woonkamerkwaliteit)

DELQSPANNEVOGEL
M E U B E L E N T A P I J T ' E N H U I S

DORPSSTRAAT 27 - RUURLO - (0573) 45 31 93
ruime parkeergelegenheid achter de winkel

r-iUURLOSEWEG 2 - HENGELO GLD - (0575) 46 14 84^

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00 RUURLO
OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di. t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.OOu. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

modekoopje
AKMO-
WORKS
fleece
sweater
mt. 92-176
norm. v.a. 27,50

stretch

mt. 128-164
norm. v.a. 42,50 NU:

b rOe K stretch
met omslag
mt. 116-176
norm. v.a 32,50 NU:

week 41-00
aanbiedingen
geldig t/m
22 oktober

TOOGSCHERM
(zware uitvoering)

79,50

vanaf nrV

diverse TUINVIJVERS

OPRUIMING!
Vorden
Telefoon (0575) 55 12 17



25 j aar in dienst, dagje uit met sportauto van de zaak

Jasper Zweverink van VelOCitaS in het IlieUW
meubelfabriek Bijenhof

Voor dhr. Jasper Zweverink en
meubelfabriek Bijenhof was en
blijft 18 september 2000 een
bijzondere dag. Al weer voor
de zesde keer in het 72 jarige
bestaan van de fabriek kon een
jubileum worden gevierd en
ook ditmaal ging dit niet onge-
merkt voorbij.

"Naast succesvol ondernemen,
waar duidelijkheid en goede com-
municatie onderling voorop
staan, blijven wederzijds vertrou-
wen, waardering en begrip tussen
werknemer en werkgever de basis-
elementen voor een langdurig
dienstverband", aldus Gerrit Bijen-
hof, directeur van meubelfabriek
Bijenhof. In zijn toespraak roemde
de directeur Jasper's vakmanschap
en betrokkenheid bij de ontwikke-
lingen van het bedrijf. Ook echt ie-
mand met de "Bijenhofpet op".

In de loop der jaren groeide Jasper
uit tot een volwaardige, allround
meubelmaker met een serieuze,
positieve instelling en altijd bereid
om oplossingsgericht mee te den-
ken.

Directie en personeel lieten deze
dag uiteraard niet ongemerkt
voorbij gaan. Zijn voorliefde voor
snelle auto's kennende werd de ju-
bilaris 's morgens thuis verrast
door al zijn college's die hem in

een formule-1 tenue op een ver-
sierde skelter zetten en hem zo be-
geleidden naar de fabriek. Naast
de versierde werkplek, een kleine
receptie en een waardebon van di-
rectie en personeel werd Jasper
met vrouw en kinderen een com-
plete verrassingsdag aangeboden.

De start van deze dag was voor Jas-
per spectaculair. Er stond bij zijn
werkbank geen mooi meubelstuk
maar een supersnelle AUDI TT.
"Helaas" moet hij enkele uren la-
ter bij de Rotterdamse havens de
sleutel weer inleveren om samen
met zijn gezin in hotel New-York te
gaan lunchen en per boot de Rot-
terdamse havens te bekijken. Om 4
uur stonden in Delft, op een van
de nieuwste en grootste indoor-
kartbanen van Nederland, enkele
karts voor de familie klaar.

Na al die G-krachten was het 's
avonds tijd voor een lekker hapje
eten en werd enthousiast terug-
geblikt op deze bijzondere dag.

Meubelfabriek Bijenhof, met als
kernactiviteiten: meubels en inte-
rieurs op maat, meubilair voor de
zorgsector en kerkmeubelen is
zuinig op meubelmakers als Jas-
per Zweverink en hoopt dan ook
nog lang gebruik te mogen maken
van zijn inzet, kennis en vakman-
schap.

Vakanties van het
Nationaal Reumafonds
Al meer dan 40 jaar organiseert het Nationaal Rfi?
vakanties voor reumapatiënten. De reizen staan vermeit! ïïi o;

vakantiegids.

U kunt deze gids bestellen via onze
afdeling reizen.

Telefoon 020-589 64 85

op werkdagen van 9,00 tot J7:00 uur

Nationaal Reumafonds

Bovenaan van links naar rechts: co-sponsor Adrie van Ark, Jemen Tijssen, RobEnzerink, leider Hans ten Elshof
en Huberto Eykelkamp. Onder van links naar rechts: René Nijenhuis, Erik Oldenhave, Gerrit Wenneker,
Dennis Wentink en Ronald de Beus. Hoofdsponsor Hannie Hendriksen was wegens werkaamheden verhinderd.

Velocitas, dat dit jaar in de
hoofdklasse uitkomt werd door
de KNVB met een nieuw "pro-
bleem" opgezadeld. Elk team is
verplicht om over een reserve
tenue te beschikken.

Gelukkig werden in hoofdsponsor
"De Herberg" en co-sponsor Klu-
vers een paar mensen bereid ge
vonden om het Vordense team van
dit tenue te voorzien. De eerste
uitwedstrijd in dit tenue werd met

een 3-6 overwinning gevierd (zie
elders in het Contact).

Fotograaf dhr. Henk Teerink was
zo vriendelijk om de foto te spon-
seren.

Nieuw in Vorden:

Anthony*s Country Store

Het is aan de Burgemeester Gal-
leestraat 22 wel even wennen.
Het voormalige "winkeltje" van
bakkerij Toon Schmink dat
thans is omgedoopt tot "Antho-
ny"s Country Store". Toon Schu-
rink die samen met zijn echtge-
note Berty brood en banket ver-
kocht, overleed eind april.

Voor mevr. Berty Schurink-Meenink,
brak een periode aan van "hoe ver-
der"? Zij stopte met brood en ban-
ket. Op gegeven moment stond er
in het tijdschrift "Landleven" een
advertentie waarin een verkoop-
adres voor artikelen van het merk
"Mongo" werd gevraagd. Mevr.

Berty Schurink pakte de telefoon
en na ampele gesprekken werd ge
realiseerd dat zij de verkoop ter
hand zou nemen.

Dezer dagen werd de winkel onder
grote belangstelling, voor het pu-
bliek open gesteld. Het assorti-
ment bestaat uit onder meer Wax-
jassen en Wax hats, Fleecetruien,
Engelse country truien, laarzen
e.d., kortom alles op het gebied
van het "buitenleven". Daarnaast
een assortiment cadeau- artikelen.

De winkel op zich is niet ver-
bouwd, maar heeft wel een com-
plete metamorfose ondergaan.

Wel is de herkenning met vroeger
hetzelfde gebleven te weten "de
gezelligheid". Dat was voorheen
ook het handelsmerk van de Schu-
rinks: gezelligheid. En als je de
winkel bekijkt is mevr. Berty Schu-
rink daar volkomen in geslaagd.

Bovendien wordt in samenwer-
king met Lammers Woonservice
meubels verkocht zoals bijvoor-
beeld leren fauteuils, vitrinekas-
ten, salontafels etc.

Ook is er een samenwerking met
Kettelerij Bloembinderij, waarbij
het accent wordt gelegd op plan-
ten voor "buiten".



VORDENSE WEEKMARKT

iedere vrijdag

0 3 MINI-CYCLAMEN

10 WINTERVIOLEN

O 3 VOSSEBESSEN

10,00

5,95

10,00

9,95

9,95

0 2 BOSSEN BLOEMEN

1 bos ROZEN è 20 st

Valeweide
Bloemen en planten

Kip
KARBONADE

10,00

Tam
KONIJN

8,75

LEVER, MAGEN
en/of HARTJES

4,95

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

Markten in: Wijhe, Schalkhaar, Lochem,
Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

/PEUTERBADSTOFPYJAMA'S
maten 74 t/m 116 slechts

MEISJESNACHTHEMDEN
jiet lange mouwen, div. soorten, vanaf

BADSTOF DAMES-
en HERENPYJAMA'S
mooie stevige kwaliteiten

vanaf 49f9S

STERKEN
nacht- en ondermode

ledere week op de markt
in o.a. Vorden en zaterdag Zutphen

harde en sappige
ELSTAR
5 kiio 5,00

rode
GOUDREINETTEN (per M

8,00

rood stovers
GIESER WILDERMAN
3 küo 5,00

BILDTSTAR
10 KIIO 4,00

ZOETE DRUIVEN
2,50

Fruithandel F. Huusken en in.

harde
DUITSE BROODJES
20 voor 5,00

gevuld
SPECULAAS
2 voor 5,00

roomboter super
KRENTENBOLLEN
10 voor 5,00

FRANS STOKBROOD, vers afgebakken
3 voor w,UU

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
MAGERE RUNDERLAPPEN

1 kg 10,95

RUNDERBRAADSTUK
1 kg 10,95

HAMLAP FRICANDO
1 kg 8,95

FILETLARJES
Naturel of gekruld 500 gram 7,95

KOOKWORST
per stuk nu 3,95

VERSE, DROGE of ROOKWORST
per stuk f 3,50 3 voor 10,00

Weekpakket
vleeswaren

ioogrCASSELERRIB 2,95

100 gr ambachtelijke ACHTERHAM 2,95 samen 8,85

100 gr BRETONSE ROLLADE 2.95 NU VOOR

Elke week op de markt in Vorden Uw vakslager DIJKGRAAF



Paddestoelen-
wandeling
Het paddestoelenseizoen is weer
aangebroken en zoals ieder jaar
zal het Wereld Natuur Fonds tij-
dens haar oktoberwandeling - dit-
maal op zondag 15 oktober - weer
ruim aandacht besteden aan dit
fenomeen.
Paddestoelen oefenen een aantrek-
kingskracht uit op velen. Dit

fc heeft bijna alles te maken met de
onbekendheid met deze 'kinderen
der duisternis'. In het verleden
werd er een link gelegd met hek-
serij en andere duistere zaken.
Tegenwoordig weten we er heel
wat meer van en zijn ze niet ge
heimzinnig meer, maar daarente-
gen bijzonder boeiend en vooral
kleurrijk. Onze ervaren natuur-
gids zal veel vertellen over hun
functie in de natuur, het waarom
van hun verbazingwekkende
groeikracht en andere wetens-
waardigheden en hij zal natuur-
lijk verschillende soorten laten
zien.
Ook dit jaar is weer gekozen voor
het paddestoelenrijke landgoed
het Waliën dat gelegen is aan de
weg van Warnsveld naar Lochem.
Start is bij de kruising van de we
gen Warnsveld/Lochem en Almen/
Vorden (bushalte Graafse kamp).
Aan de deelnemers wordt een be
scheiden bijdrage gevraagd.
Voor eventuele nadere info kan
contact worden opgenomen met
Job Teeuwen, Velhorst l, Lochem,
0575-431198.

Boekenbeurs
in Vorden
De Stichting veiling commissie
Vorden houdt op zaterdag 21
oktober aanstaande haar eerste
boekenbeurs. De commissie heeft
de laatste tijd vele mooie en waarde
volle boeken, alsmede gezellige
romans, kinderboeken, naslag-
boeken e.d. op kunnen halen. De
ze boekenbeurs wordt gehouden
in "De Voorde" achter de Dorps-
kerk.
Er is bovendien een oliebollen-
kraam en gedurende de gehele
dag staat de koffie klaar. De
opbrengst van de boekenbeurs is
bestemd voor de Dorpskerk in
Vorden.

Dames 2 neemt
koppositie in
De meiden van het tweede team
van volleybalvereniging Pelgrum
Makelaars / DASH hebben de eer-
ste uitwedstrijden gewonnen en
gaan aan kop in de competitie van
de eerste klasse. Het grotendeels
oude team is aangevuld met
Miranda Dinkelman, Regina Lefe
rink, Wilma Draayer en Joyce
Wentink en wordt getraind door
Jan Geels. De eerste wedstrijd uit
tegen KSV l begon erg rommelig
en de eerste set gaven de meiden
dan ook zelf uit handen.

Gelukkig wist het team zich goed
te herstellen en werden de laatste
drie sets redelijk eenvoudig ge
wonnen. Afgelopen zaterdag speel-
de het team de tweede uitwed-
strijd tegen Focus l in Hoog-Kep-
pel. Coach Gerrit Limpers had de
ze middag elf volleybalsters tot
zijn beschikking. De Ie set bood
Focus nog behoorlijk tegenstand
maar dankzij degelijk spel trok
Dash toch de set naar zich toe.
De tweede set startte de coach met
bijna een geheel ander team maar
ook deze meiden wisten vooral
door het goede blok de tegenstan-
der te overbluffen. De derde en
vierde set gingen simpel naar
Dash door veel punten te scoren
met harde opslagen en een goed
blok. Het team, dat gesponsord
wordt door Barendsen, gaat dus
met vertrouwen de eerste thuis-
wedstrijd aanstaande zaterdag te
gemoet. Dan speelt het team tegen
het altijd lastige Steenderense
WIK

Gery Groot
Zwaaftink
neemt cd op
De Vordense troubadour Gery
Groot Zwaaftink is op dit moment
druk bezig met de opname van
zijn nieuwe cd 'Ooit'. In totaal ko-
men er z'n zestien zelfgeschreven
nummers de cd. Het album wordt
opgenomen in de studio van Silver
Sound in Deventer. Gery Groot
Zwaaftink is erg tevreden over het
resultaat tot nu toe. "Het wordt
echt heel mooi", zegt hij.
De cd-presentatie is op zaterdag
25 november in de Hanzehof in
Zutphen.

Kaarsen versieren
een kunst apart
Onder leiding van mevrouw Olt-
hof uit Eibergen is er gelegenheid
een avond met deze kunst bezig te
zijn. Doopkaarsen, kaarsen voor
Kerst, Pasen of voor speciale ca-
deaus. Met symbolen kan veel ge
zegd worden. Mevrouw Olthof
neemt materiaal mee. Het is ook
mogelijk zelf een kaars mee te ne
men en die te versieren tijdens de
donderdag 12 oktober in de zaal
achter de kerk in Wichmond te
houden avond.
De organisatie is in handen van de
commissie vorming en toerusting
van de kerken.

Deel opbrengst
Bazar Ark naar
slachtoffers
Enschede
De "Bazar Ark" welke zaterdag in
het Achterhuus bij de Gerefor-
meerde Kerk werd gehouden,
heeft ruim 3900 gulden opgeleverd.
Een deel van de opbrengst gaat
naar het Centrum Pastorale Na-
zorg voor de slachtoffers van de
vuurwerkramp in Enschede. Het
betreffende centrum is enkel ge
speciliaseerd voor de geesteüjke
nazorg.

De rest van het geld is bestemd
voor de Gereformeerde kerk in
Vorden. Dit geld zal in het "potje"
gestopt worden, waaruit het on-
derhoud van de kerk wordt be
taald. "Bazar Ark" wordt georgani-
seerd door een commissie van de
plaatselijke Gereformeerde kerk.
Van vroeger uit werd de opbrengst
aangewend om de rentekostenvan
de kerk te drukken. Geleidelijk
aan is dit veranderd en wordt het
geld mede gebruikt voor andere
goede doelen, zoals dit jaar voor
de slachtoffers in Enschede.

GLTO bijeenkomst
De GLTO-afdeling Vorden-Warns-
veld-Zutphen belegt maandag 16
oktober een bijeenkomst in Hotel
Bakker. Voor deze avond heeft het
bestuur 2 sprekers van de Dumeco
groep uitgenodigd te weten de
heren T. Pronk en P. van Balkom.

De heer Pronk is hoofd verkoop
binnenland en verantwoordelijk
voor de verkoop van koeien en var-
kensvlees naar afnemers binnen
Nederland. De heer van Balkom is
hoofd aanvoer varkens en houdt
zich bezig met de prijsstelling voor
varkens binnen de Dumeco groep.

De heer Pronk zal deze avond in-
gaan op het belang van kwaliteit
van vlees en de wensen van vlees-
inkooporganisaties. Hij zal ook in-
gaan op het prijstraject tussen wat
de boer ontvangt voor zijn varkens
en wat uiteindelijk de consument
in de winkel betaalt. De heer van
Balkom zal inzicht geven in de
prijsopbouw die uiteindelijk leidt
tot een uibetalingsprijs voor de
boer. Er bestaat die avond tevens
gelegenheid tot het stellen van vra-
gen aan de inleiders.

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken 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

Me/. A. Brink, Willem Alexanderlaan 8, tel 55 38 08

De redactie

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Qauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter yanVollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, telefoon 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetin Khof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Me/. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, telefoon 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, telefoon 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
bnkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, telefoon 55 34 08

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, telefoon 55 34 24

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, telefoon 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
DeSteege
HetGufik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u
er echt

bij horen?

Dan kunt u niet buiten een echt
plaatselijk blad

Naam.

Adres:

Postcode:

Woonplaats'

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

f40-

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

|̂O
PQ



www.pelgrum.nl

Ervaren en enthousiast.
Persoonlijken professioneel.
U bent bij ons aan het goede adres voor:

• Bemiddeling bij aan- en verkoop van uw woning

met bouwtechnokeuring en SGWN- garantieverzekering

• Taxaties voor diverse doeleinden

• WOZ-taxaties

Zie voor interessante objecten ook onze interactieve fotopresentatie in de

etalage van ons kantoor. U kunt ons bellen voor meer informatie of een afspraak.

Ook kunt u gerust even binnenlopen. Een kopje koffie staat voor u klaar!

Uw contactpersoon:

UdoHeij. lid NVM Wonen

W o n i n g m a k e l a a r s

Zutphenseweg 29. 7251 DG Vorden

T 0 5 7 5 - 5 5 5 5 55. F 0575-55 36 97
email: pelgrum@pelgrum.nl

www.pelgrum.nl

Comfortabel en
energiezuinig wonen

• E.G.F.
• zonneboileractie huur
• CV-ketel
• voorlichtingsbus

Bezoek ons op: vrijdag 13 oktober 14.00-20.00 uur
zaterdag 14 oktober 09.00-16.00 uur

Kraus
ONTWERPERS EN BOUWERS VAN uw BADKAMER • DaKwerk • Installatie

Pollaan 46 • Zutphen • 0575-513931

Sanitair

Voor advies en prijsopgave van:
• E.G.F.-verhuur CV-ketel
• E.G.F.-verhuur zonneboileractie
• aanschaf CV-ketel
• E.P.A.-voor energie/prestatie/advies
voor de woning met 25% subsidie

• E.P.A.-adviseur aanwezig

Voorlichtingsbus van E.G.F./Nuon aanwezig
voor advies en verhuur.

Bij aankoop of huur van CV-ketel
GRATIS klokthermostaat ter waarde van

uw adviseur
Bram Lammers

Zutphenseweg 27, 7251 DG Vordcn
Tel. (0575) 55 19 39. fax (0575) 55 2' 61

INGJtoGROEP

prolink.nl

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrff
V4N
DK3«Ml

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk
Internat Di*nst*n

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleidingen
Cursus Internet basis
(3 avonden)
- start woensdag 18 oktober

Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- vrijdag 20 oktober
- vrijdag 17 november
- dinsdag 19 december
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 7 december
Cursus Website-beheer
- vrijdag 3 november
- vrijdag 15 december
Cursus HTML-pro
- vrijdag 27 oktober
- vrijdag 24 november .
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december

Meer info: www.prolink.nl

Prolink punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

partner van AstSü'ff i
. l !••»,•»....,•.»•

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl

Uitnodiging Algemene Vergadering van
Rabobank Graafschap-West
Rabobank Graafschap-West houdt op donderdag 26 oktober 2000 haar jaarlijkse Algemene Vergadering.
De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden en begint om 20.00 uur.

Verkorte agenda

Opening
Notulen vorige vergadering
Jaarrekening 1999
Decharge
Wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement
Benoeming leden Bestuur en Raad van Toezicht
Mededelingen en rondvraag
Pauze
"Leven en werken in een genetwerkte samenleving"; confronterende, maar vooral ook
humoristische presentatie door trendwatcher Rob Creemers.

De volledige agenda, de notulen van de vorige Algemene Vergadering, de jaarrekening 1999, de tekst van
de voorgestelde wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement en de overige stukken liggen
vanaf heden voor de leden ter inzage op onze kantoren.

Het Bestuur

Coöperatieve Rabobank Graafschap-West U.A.

Eik jaar legt de Rabobank

haar boeken ter inzage

or aan haar leden.

De leden kunnen kennis*

nemen van de resultaten

en het beleid mede sturen.

Deze openheid, niet alleen

naar de leden maar naar de

hele samenleving, vloeit

voort uit de coöperatieve

grondslag van de Rabobank

en bepaalt haar denken en

Rabobank



Bridgen

BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen van woensdag 4 oktober.
Groep A: 1. Van Burg/Hendriks
66,3%; 2. Klaasen/Mouwen en 3.
mevr./de heer de Bruin 59,6%.
Groep B: 1. Dam/Vredenberg
66,7%; 2. De Jonge/v.d. Berg 60,4%;
3. mevr./de heer Speulman 56,3%.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 2 oktober.
Groep A: 1. dames Warringa/Rossel
63,7%; 2. echtpaar Hoftijzer 62,5%.
Groep B: 1. heren Polstra/den Elzen
61,1%; 2. dames den Ambtman/
Thalen 59,0%.
Groep C: 1. echtpaar Speulman
55,0%; 2. dames Groot Bramel/
Reindsen 53,8%.

Voetbal

VORDEN - LOCHEM 2-2
Vorden heeft zich afgelopen zon-
dag in de slotminuten laten veras-
sen door Lochem. Het dacht de vol-
le winst binnen te halen, maar
moest tenslotte genoegen nemen
met een punt. De publieke belang-
stelling was groot. Men was niet
voor niets gekomen, want beide
teams legden een aardige pot voet-
bal op de mat.
De opening was voor Lochem, het-
geen al snel resulteerde in een
voorsprong. Bij een combinatie
door het midden ontstond een
misverstand in de verdediging van
Vorden en dat betekende 0-1.
Geleidelijk aan kwam Vorden be-
ter in het spel en creëerde het zich
ook kansen. Lochem leek zijn
kruit in de eerste minuten van de
wedstrijd te hebben verschoten.
Zodra de voorste lijn werd bereikt
was het gevaar ook geweken, want
de Vordense verdediging gaf geen
enkele kans weg. In de 25e minuut
bediende Rutger Wullink de vrij-
staande Ronnie de Beus, die de bal
onberispelijk achter doelman Nij-
man deponeerde 1-1. Een minuut
later was het weer de Beus die al-
leen voor de keeper kwam, doch
die wist tot twee keer toe de bal
met kunst en vliegwerk uit zijn
doel te werken. Ook een afstand-
schot werd bekwaam door de
keeper uit de bovenhoek getikt.
Vorden speelde in deze fase van de
wedstrijd Lochem finaal van de
mat. Het wachten was op een doel-
punt. In de 40e minuut kwam
Vorden op de verdiende 2-1 voor-
sprong door Dennis Wentink.
Sandor Verkijk omspeelde zijn te-
genstander en wachtte tot Wen-
tink in de positie kwam om de bal
binnen te tikken.
In het begin van de tweede helft
herstelde Lochem zich weer enig-
zins en golfde het spel over en
weer. Zowel Lochem als Vorden
creëerden zich kansen. De beste
kans was nog voor Rutger Wullink
die de bal juist over zag gaan. Een
punter van Dennis Wentink werd
door de keeper verkeerd inge-
schat, maar zag tot zijn geluk de
bal nipt overgaan. Na twintig mi-
nuten voetbal in de tweede helft
nam Vorden het hef weer volledig
in handen. Vorden kon over de
rechterflank steeds vrij op komen
en na het inbrengen van Ronald
Visser werd de Lochemse verdedi-
ging bovendien op snelheid uitge-
speeld. Vorden speelde een gewon-
nen wedstrijd, maar had niet gere-
kend op het beruchte slotoffensief
van Lochem. In de laatste minuten
van de wedstrijd werd de ploeg uit
Lochem door het publiek nog een
keer opgezweept en zowaar met
succes. Een bal kwam op gelukki-
ge wijze uit de kluts voor de voeten
van de Lochemspits en deze kon in
de 88e minuut de 2-2 binnentik-
ken. Dennis Wentink had pech
toen hij in blessuretijd een vrije
trap van 25 meter op de lat knalde.
Dat was tevens het laatste wapen-
feit in deze pittige, maar faire
wedstrijd. De talrijke bezoekers
hebben kunnen genieten van een
leuke pot voetbal.

Uitslagen 7 oktober
Vorden Dl -Witkampers Dl 1-7
Vorden D2 - Oeken Dl 1-10
Gaz. Nieuwl. D3 - Vorden D3 2-6
WHCZ E2 - Vorden El 9-1
Vorden E2 - Brummen E3 1-10
Vorden E3 - Erica E4 1-2
Gaz. Nieuwland Fl -Vorden Fl 1-5
Vorden F2-WHCZ F3 50
AlmenFl-Vorden F3 1-1
Vorden F4 - Eefde F2 2-1
Warnsv. Boys F5 -Vorden F5 2-2

Be Quick Al - Vorden Al afg.
De Hoven BI -Vorden BI 8-0
Vorden Cl - Voorwaarts C3 3-3

Uitslagen 8 oktober
Vorden l - Lochem l 2-2
Vorden 2 - Grol 3 1-3
Vorden 3 - Zutphen 2 1-2
Lochem 6 - Vorden 4 2-2
Wolversveen 3 - Vorden 5 3-6

Programma 14 oktober
Vorden Dl -Victoria Boys Dl
AZCD2-Vorden D2
Vorden D3 - Eefde D2
Vorden El - Warnsveldse Boys E2
Zutphen E2 - Vorden E2
Gaz. Nieuwland E5 - Vorden E3
Vorden Fl - Warnsveldse Boys Fl
Gaz. Nieuwland F2 - Vorden F2
WHCZ F5-Vorden F4
Vorden F5 - Erica F2

Vorden Al - Witkampers Al
Vorden BI - Harfsen BI

Programma 15 oktober
Eibergen l - Vorden l
Ajax B.-Vorden 2
Lochem 3 - Vorden 3
Vorden 4 - Ruurlo 5
Vorden 5 - Eibergen 7

RATTI l - DE HOVEN l
Na vorige week knullig de punten
bij Anadolou te hebben gelaten,
kon Ratti vol aan de bak tegen De
Hoven. Door ziektes en blessures
moest Antoon Peters nog wel
schuiven in de opstelling. Ratti
nam echter direct vanaf het begin
het initiatief. Dit resulteerde in
een aantal kleine kansen. Met na-
me Ratti-spits DouDou miste de
juiste scherpte. De Hoven kon
daardoor meer in het spel komen,
dit mede omdat Ratti, De Hoven
meer ruimte gaf om te combine-
ren. Het was dan ook De Hoven dat
op voorsprong kwam door laco-
niek verdedigen van Ratti. Ratti
was even de kluts kwijt, waardoor
De Hoven zelfs uit kon lopen tot 0-
2. Het was de jonge ploeg van Rat-
ti dat we initiatief weer terug kon
pakken. Oscar Overbeek had op de
rand van het zestienmetergebied
de bal en zag geen medespelers
vrij staan. Daarom slalomde hij
zelf langs een aantal tegenstan-
ders en rondde fraai af.
In de rust zette Antoon Peters de
jongens opnieuw op scherp. De
Hoven wist echter toch op 1-3 te
komen. Het was opnieuw Ratti dat
niet bij de pakken neer ging zitten.
Ferdy Klein Brinke maakte zijn
naam als goalgetter waar en be-
wees Ratti een goede dienst. Een
pass van Antoine Peters werd koel-
bloedig door hem afgerond. Even
later was het opnieuw Ferdy Klein
Brinke die doel trof, 3-3. De Hoven
zette nog wel aan, maar wist niet
te scoren. De eindstand (3-3) was
dan ook een terechte afspiegeling
van de wedstrijd. Een goede pres-
tatie van de jonge ploeg van Ratti.
Volgende week staat de belangrij-
ke wedstrijd (thuis) tegen Cupa op
het programma.

Progr. zaterdag 14 oktober
Ratti 5 - DZC '68 5
Ratti BI - SHE BI
Socii Cl - Ratti Cl

Programma zondag 15 oktober
Ratti l - Cupa l
Ratti 2- Haaksbergen 3
Erica '76 10 - Ratti 3
Longa '30 10 - Ratti 4
Den Dam l - Ratti l (dames)

SOCII
Uitslagen
Baakse Boys Al - Socii Al 2-3
Groen Wit C5 - Socii l IA
Socii El - DZC '68 E 6-4
Socii E2 - Keijenborgse Boys E 2-2
EGGVF-SociiFOS

Socii l - Anadolu '90 7-3
Socü 2 - SHE 2 3-4
Socü 3 - Be Quick (Z) 4 1-3
Be Quick (Z) 6 - Socü 4 0-6
Drempt Vooruit 5 - Socii 5 6-5

Haven l - Socii l
Dierenburgse Boys 3 - Socii 2
Epse3-Socii3
Socii 4 - Gorssel 5
Socii 5 - Dierenburgse Boys 5

Progr. pupillen 14 oktober
Socü Fl - DZC Fll
H en K El - Socii El
Steenderen E2 - Socü E2

Progr. junioren 14 oktober
Socü Cl - Ratti Cl
Socü Al - Columbia A2

Programma 21 oktober
A en C junioren vrij
A en F pupillen 4 tegen 4 toernooi.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
De zaalvoetbalvereniging Velocitas
speelde vrijdagavond de uitwed-
strijd tegen UNI uit Nijmegen. Dit
team is net als Velocitas vorig jaar
gepromoveerd, maar staat na 3
wedstrijden zonder punt onder-
aan. Leider Hans ten Elshof kende
voor de wedstrijd wat personele
problemen. Rob Enzerink en Erik
Oldenhave moesten geblesseerd
van de kant toekijken, maar de in
de gebroeders De Beus waren hier
goede vervangers voor aangetrok-
ken. Zonder tot grootse daden te
komen nam Velocitas snel een 0-2
voorsprong. Dennis Wentink
scoorde 0-1 na een goede actie van
Ronny de Beus, die zelf op aange-
ven van Wentink de 0-2 binnen
kon tikken. In plaats van goed
door te drukken liet Velocitas de
teugels wat vieren, en het was net
zo snel weer 2-2. Te slap verdedi-
gen werd door de aanvallers van
UNI genadeloos afgestraft. Voor de
rust kwam het Vordense team
door een prachtige treffer van Ro-
nald de Beus nog wel op voor-
sprong. Hij nam een inbal van
broertje Ronny in één keer uit de
lucht, en op het harde schot had
de keeper geen antwoord. In de 2e
helft probeerde Velocitas wel een
paar tandjes sneller te gaan voet-
ballen, maar dat kwam er niet
echt uit. Sterker nog, UNI kwam
weer zeer gelukkig langszij. Verde-
diger Jeroen Tijssen tikte bij de éne
speler de bal voor de voeten weg,
waarop het speeltuig pardoes voor
de voeten van een andere aanval-
ler viel. Toen was er voor doelman
Gerrit Wenneker ook geen redden
meer aan.

Na deze tegentreffer maakte Velo-
citas het karwei eigenlijk simpel
af. De tegenstander zat er condi-
tioneel behoorlijk doorheen, en
hier werd dankbaar van geprofi-
teerd. Ronny de Beus maakte met
een mooi schot 3-4. UNI probeerde
nog wel wat aan te vallen, maar
kreeg geen noemenswaardige
kans meer, terwijl Velocitas simpel
naar 3-6 counterde. Dennis Wen-
tink en Ronald de Beus waren ver-
antwoordelijk voor deze treffers.
Dit was ook de eindstand omdat
paal en lat meer Vordense treffers
tegen hield. In een zeer zwakke
wedstrijd won de minst slechte
ploeg, want dat Velocitas een stuk
beter kan, daar was iedereen het
over eens. Toch werd er in de nieu-
we uit-tenue's weer niet verloren
en blijft men ongeslagen. Vrijdag-
avond speelt Velocitas in sporthal
't Jebbink tegen De Tegenparty uit
Deurningen.

RTV presenteert goed
op N.C.K.
De wielerclub RTV Vierakker-
Wichmond scoorde goed op het
Nationaal Clubkampioenschap
te Dronten. De B-ploeg, renners
van 14 t/m 16 jaar behaalde een
zeer goede 27e plaats.

Ze reden met 4 knapen: Bart Bese-
mer, Paul Wolbrink, Hans Brugge
man, Michael Groeneberg naar
een mooie eindtijd 49.14.29 uur
over 36,7 km. Een gemiddelde
snelheid van 44,721 ze waren hier-
mede alle regioclub's voor.

De training hiervoor werd ver-
zorgd door Wim Bosman uit
Warnsveld. Ook de A-ploeg van de
RTV reed bovenverwachting met
de renners Edwin Zeevalkink, Pe-
ter Makkink, Arive Kornegoor,

Martijn Verstege, Jan Weevers en
Martin Weijers werd de 28e plaats
behaald.

Er stonden meer dan 100 club's
aan het vertrek. Voor dit evenement
werd vele malen getraind en ach-
teraf niet voor niks, dit gebeurde
o.l.v. Rudi Peters. Ze behaalden een
eindtijd van 1.05.21.47 uur over
52,8 km. Er werd gereden met een
gemiddelde van 48.472. Ook in de
A-categorie was de RTV veruit de
sterkste regioclub.

De RTVër Arne Kornegoor uit Baak
tekende voor het komende seizoen
een contract voor de amateur-
formatie van Han Vaanhold Tegel-
toko-Löwik. Hij rijdt dus in 2001 in
de topcompetitie voor amateurs.

Eerste 4-0 overwinning
Makelaars Pelgrum/Dash
Vorige week verspeelde het eer-
ste herenteam van Makelaars
Pelgrum/Dash nog na drie ge-
wonnen sets de vierde. Afgelo-
pen zaterdag wisten ze in de
eerste thuiswedstrijd van het
seizoen tegen Side Out l uit
Zutphen wel de volle winst te
pakken.

Trainer Johan Boerman voerde in
vergelijking met de eerste wed-
strijd één wijziging door in de ba-
sisopstelling. Middenspeler Her-
man Ellenkamp nam de plaats
over van Hans Leunk. Verder speel-
den Herman Vlogman, Sander
Spaarwater, Daan Vrieler, Arjan
Bikkel en Robert Ellenkamp. De
eerste set werd voortvarend ge-
start. De Vordenaren bouwden
snel een voorsprong op van vijf
punten. Met name de gevarieerde
en daardoor gevaarlijke service
bracht Side Out in de problemen.
Hierbij moet wel worden opge-
merkt dat de Zutphenaren door
blessures niet konden beschikken
over een echte spelverdeler. De bal-
len die wel over het net kwamen
werden goed verwerkt door veel
snelheid in de aanvallen te leggen.
Halverwege de eerste set sloop de
gemakzucht echter het veld in.

Makelaars Pelgrum/Dash speelde
minder geconcentreerd en kon
niet verder uitiopen. Door het ral-
lypoint-systeem, waarbij elke rally
een punt oplevert, bleef de voor-
sprong wel behouden. De setwinst
ging daardoor met 25-14 naar de
Vordenaren.

In de tweede set stuurde coach
Mark Droppers, die op de basisop-
stelling na de vrije hand van de
trainer heeft, dezelfde zes man-
nen het veld in. Het verloop van de
tweede set was tot halverwege ge-
lijk aan de eerste. Een kleine voor-

sprong werd verspeeld en Mark
Droppers moest met time-outs in-
grijpen. De set ging daardoor met
miniem verschü van twee punten
toch nog met 25-23 naar Make-
laars Pelgrum/Dash.

Tussen de tweede en derde set
greep de coach in en wisselde Her-
man Ellenkamp voor Hans Leunk.
Gezien het spelbeeld en verloop
van de set in punten veranderde er
weinig. De Vordenaren trokken
ook deze set naar zich toe met 25-
19. De 3-0 voorsprong was een feit,
maar de heren konden de weelde
ervan eerder dit seizoen niet ver-
dragen. In deze thuiswedstrijd
werd alles op alles gezet om nu
wel de volle vijf punten te pakken.
Spelverdeler Richard Bijenhof, die
de vorige wedstrijd vanwege een
blessure aan zich voorbij moest la-
ten gaan, nam de positie van Ro-
bert Ellenkamp over. En met suc-
ces. De wedstrijd werd afgesloten
met 25-20. De eerste 4-0 overwin-
ning in de historie van Makelaars
Pelgrum/Dash heren l was een feit.
Met de vier punten uit de eerste
wedstrijd komen de heren op ne-
gen en stijgt het team naar alle
waarschijnlijkheid op de ranglijst.
Voor aanvang van de wedstrijd be-
klede men een gedeelde 3e positie.

Trainer/speler Johan Boerman, die
nog herstellende was van griep,
was achteraf redelijk tevreden.
We hebben beter gespeeld dan in
de eerste wedstrijd, door de bal
sneller rond te spelen en meer te
variïren met de opslag. Alleen zakt
de concentratie en daarmee het
spelpeil gedurende de sets weg.'
Met deze korte analyse in het
achterhoofd zal Makelaars Pelgrum/
Dash volgende week in Lochem
tegen Avanti aantreden. De eerst
volgende thuiswedstrijd is op 28
oktober tegen Vollverijs.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Naar aanleiding van het artikel
in Gelders Dagblad en Contact.
Onderwerp: Bouwplan 172 va-
kantiebungalows WientjesvoorL

Uit deze artikelen maak ik op dat
de burgemeester voor het huisjes-
park (wijk) is en hij heeft het dan
ook over genietende westerlingen
en over stankcirkels met varkens
die minder stinken bij huisjes als
dan bij tenten of zo iets. Klare taal
en er niet omheen draaien wil ik
lezen en horen van onze burger-
vader, zo van. "Beste burgers, het
gaat en draait om geld. 172x (semi)
permanent wonen is 172 gras-
maaiers verkopen, geld, dus goed
voor de middenstand, geld, werk-
gelegenheid, geld, 172 groene con-
tainers, 172 grijze containers, geld

en tot slot nog meer boodschap-
pende terreinwagens in het dorp,
geld. Goed voor het dorp, goed
voor u !!!!!

Komt er dan nooit een einde aan
groter en meer, Lochem vreet aan
de ene zijde van een uniek groen
gebied en Vorden aan gene, Jammer!

Op camping Wientjesvoort heeft
menig 'westerling' met hart en
ziel genoten van onze Vordense
rust en natuur, maar helaas een
camping is waarschijnlijk finan-
cieel niet aantrekkelijk voor een
projectontwikkelaar. 172 per stuk
400.000 (schatting) natuurlijk wel
172 172 172 hoevaker ik het op-
schrijf des te belachelijker komt
het grote aantal mij voor. Maar zo-
als de burgervader, in dit artikel,
terecht opmerkt, geld is geld dat
geldt.

Petra Ottens, Almenseweg 53



Het Nederlands kampioenschap Samengestelde Menwedstrijden op De Hietmaat was een natte kam-
pioenschap. Bij de dressuur en vaardigheid op zaterdag, was het voor de menners en het publiek goed
Êertoeyen. Maar zondag tijdens het laatste onderdeel, de marathon, was het bar en boos met het weer.
Door de stromende regen werd het parcours erg drassig. De deelnemers hadden de grootste moeite
om de hindernissen te nemen. Glibberig, nat, triest en pech waren kreten die vaak te horen waren op
het natte terrein De Hietmaat, dat op sommige plekken veranderde in een modderpoel

De organiserende vereniging In Stap en Draf liet de moed niet zakken en dacht al weer aan het komende week-
einde 7 en 8 oktober. Dan staat eenzelfde evenement op het programma waar men punten kan verzamelen
voor 2001. "We doen het volgende week over", relativeerden de leden van In Stap en Draf.
De samengestelde menwedstrijd bestaat uit drie onderdelen: dressuur, vaardigheid en het spectaculaire on-
derdeel de marathon.
Zaterdag werden dressuur en vaardigheid afgewerkt. Bij de dressuur gaat het ondermeer om de rust, de regel-
maat van de gangen, de harmonie, de soepelheid en de juiste houding van de paarden. Tevens wordt de deel-
nemer beoordeeld op stijl, conditie en de verzorging van het geheel.

Bij de vaardigheidsproef gaat het vooral om de behendigheid en het vakmanschap van de deelnemer. Het parcours bestaat uit een traject welke gemarkeerd is door kegeltje
parcours moet in een bepaalde snelheid en in de juiste volgorde verreden worden.
Harry Niessink uit de Keijenborg verdedigde de titel in de rubriek 2 span paard klasse 1.2.3. Het team Niesink werd vorig jaar nationaal kampioen. Het lukte het lid van In s.
Draf niet om in de prijzen te vallen. Wel in de prijzen viel A. Pellenberg uit Vorden, die in die klasse tweede werd. Pellenberg is lid van de Hengelose vereniging. Een ander
Ebbers, pakte in zijn klasse de tweede plaats.
Dc^r de regenval was het voor dé aanspanningen moeilijk om de hindernissen te nemen. Vooral de spectaculaire hindernissen op De Hietmaat vergde alles van de menners. Alles
moest bij de marathon uit de kast gehaald worden. Uiterste concentratie en mennerschap was een vereiste om er een goede tijd neer te zetten. De 81 deelnemers in de verschillen-
de rubrieken streden om de hoogste eer. Zij waren in Hengelo uitgenodigd op prestaties van het afgelopen seizoen.
De Hengelose vereniging In Stap en Draf, die de kampioenswedstrijd organiseerde voor de Nederlandse Bond van Verenigingen van het Aangespannen Paard NBVAP, liet
iridruJk achter. De deelnemers en de bond waren vol lof over de gebouwde hindernissen waar in zo'n 170 bielzen waren verwerkt. De hindernissen waren "mooi aangekleed"
door |e op verschillende manieren genomen konden worden. Parcoursbouwers Bennie Steenblik en Bennie Tiessink met de vele medewerkers hadden er veel tijd en'werk ii;
foeri, Bennie Steenblik: "Enkele hindernissen waren technisch gezien moeilijk te nemen. Vooral de keuze die men maakt is bepalend. De keuze van de kortste weg is niet a l t
snelste weg", verduidelijkt hij. De deelnemers en de wedstrijdcommissie van de NBVAP waren ook vol lof over de perfecte organisatie van het kampioenschap.
Secretaris van ïri Stap en Draf Wülemien Steenblik, vergeleek het slechte weer met het bondskampioenschap in 1993 die toen ook door de Hengelose vereniging werd georgani
"De regen viel toen ook met bakken uit de lucht".

Zo'n 200 medewerkers (jury, tijdwaarnemers, ehbo, veterinaire dienst, starters, > <
tariaat en anderen} zijn in touw geweest om het nationaal kampioenschap goed te la-
ten verlopen. Willemien Steenblik gaf ook een compliment aan de deelnemers. "Alle-
maal waren ze op tijd voor de start. Voor ons als organisatie is dat prettig voor h.
loop van de dag. Ook zijn we blij met de medewerking van de omliggende bei i
en particulieren", vertelt Steenblik na afloop.

Uitslagen Nederlands kampioenschap Samengestelde Menwedstrijden op 30 septem-
ber en l oktober op De Hietmaat in Hengelo Gld:
Rubriek 1.1-span Pony klasse 1-2-3: 1. E. Snippe 121,20 p. 2. N. van Loenhoud 121,27
P-
Rubriek 2. 2-span Pony klasse 1-2-3:1. W.v.d.Veen 107. p. 2. U de Haan 110,93 p.
Rubriek 3:1-span Paard klasse 1-2-3:1. Mw. L van Gestel 110,67 p. 2. M. Onk, 111,60 p.
Rubriek 4: 2-span Paard klasse 1-2-3:1. Mw. S. van Heesch 112,07 p. 2. A. Pellen
123,07 p. (lid In Stap en Draf).
Rubriek 5:4-span Pony klasse 2-3:1. D. Neerincx 118,33 p. 2. J. Anthonissen 127,53 p.
Rubriek 6: Tandem 4-span Pony klasse 4-5:1. K. van Aarle 120,93 p. 2. Mw. M. Spek
130,53 p.
Rubriek 7:1-span Paard+Pony klasse 4-5:1. A. de Borst 111,40 p. 2. M. de Ronde 112,47
P-
Rubriek 8:2-span Paard klasse 4-5:1. J. Baas 110. p. 2. F. Knoppert 117,07 p.
Rubriek 9: 2-span Pony klasse 4-5-5ZZ: 1. J. Groeneveld 122,87 p. 2. A. Ebbers 123,67
p. (lid In Stap en Draf).
Rubriek 10:4-span Paard klasse 5-5Z: 1. T. Kruithof 168,07 p. 2. J. Bottram 206,80 p.



Beeldhouwster Karen André
gaat uniek experiment aan
Beeldhouwster Karen André
gaat uniek experiment en samen-
werkingsverband aan met leer-
lingen van het Ulenhofcollege,
locatie t Beeckland.

Op het Ulenhofcollege, locatie 't
Beeckland, in Vorden werken leer-
lingen van klas l t/m klas 4 samen
met de beeldhouwster aan een
beeldengroep. Een beeldengroep
die tijdens de officiële opening
van het onlangs grondig verbouw-
de schoolgebouw onthuld zal wor-
den. Het bijzondere aan dit sa-
menwerkingsverband is dat Karen
op maandag en dinsdag haar ate-
lier heeft verplaatst naar de scho-
lengemeenschap voor VMBO in
Vorden. Samen met de leerlingen
wordt hier de beeldengroep vorm
gegeven.

Hierbij is het niet zo dat Karen als
een soort begeleidster de leerlin-
gen af en toe toestaat haar te hel-

pen met makkelijk praktisch
werk, nee ook bij het in de eerste
fase zo moeilijke proces van hoe
en wat kunnen we met deze steen
doen zonder de vorm van de steen
geweld aan te doen doorloopt ze
samen met de leerlingen.

Leerlingen die meestal niets met
kunst te maken 'willen' hebben.
Die hun schouder ophalen voor
een beeldhouwerk, schilderij etc,
blijken doordat ze zo nauw wor-
den betrokken bij het ontstaan
van deze beeldengroep op zelfs
het meest abstracte denkniveau
van hoe vertaal je begrippen als
kwetsbaarheid, stoerheid, onze-
kerheid, etc de beeldhouwster met
raad en daad ter zijde te staan en
haar te inspireren. Of het nu tij-
dens de les is, de pauze of in een
tussenuur altijd zijn er leerlingen
die helpen en/of willen kijken hoe
het werk vordert. Karen die vanaf
1984 tot 1997 werkzaam was in de

psychiatrie, volgde in 1997 een
workshop beeldhouwen bij de be-
kende beeldhouwer Gedion Nyan-
hongo uit Zimbabwe. Vanaf dat
moment wist zij wat zij in haar
verdere leven wilde doen; beeld-
houwen! Zij nam onbetaald verlof,
verkocht haar huis en vertrok naar
Zimbabwe. Gedion Nyanhongo
leerde haar daar het rechtstreeks
werken vanuit de steen, zonder de
steen en zijn oorspronkelijkheid
geweld aan te doen.

Inmiddels heeft Karen al diverse
exposities achter de rug. Onder an-
dere in Wichmond in galerie Art
Garden waar zij nu ook zelfs
workshops heeft gegeven. Binnen-
kort heeft zij alweer een nieuwe
expositie in het gebouw van de Ka-
mer van Koophandel in Amers-
foort. Belangstellenden die Karen
aan het werk willen zien, zijn wel-
kom op maandag en dinsdag op 't
Beeckland, Het Hoge 41.

Nieuw seizoen restauratie-
concerten opent met ode aan Bach
Collegium Vocale Lenzburg uit
Zwitserland zet op zaterdagavond
14 oktober a.s. de toon bij de start
van het nieuwe seizoen Restaura-
tieconcerten in de Zutphense St.
Janskerk. De twintig musici heb-
ben een uitvoerig repertoire van
meer dan 250 koorwerken van Re-
naissance tot hedendaagse compo-
sities, waarmee het naast de vele
radio-opnamen, veelvuldig in bin-
nen- en buitenland is opgetreden.
Collegium Vocale Lenzburg staat
onder leiding van dhr. Thomas
Baldinger. Hij studeerde orgel en
koordirectie aan het Conservatori-
um van Zürich en het Brabants
Conservatorium.

Op het programma staan een vijf-
tal Motetten van J.S. Bach en
naamgenoten welke zowel vier,
zesstemmig als dubbelkorig wor-
den uitgevoerd met begeleiding
van een basso continuo, waarin
het orgel wordt bespeeld door dhr.
Berry van Berkum, en de Barok-

cello door mevr. Marian Minnen.
Dhr. van Berkum studeerde aan
het Conservatorium in Arnhem en
volgde cursussen in o.a. Frankrijk
en Duitsland. De Belgische Marian
Minnen studeerde in Leuven en
behaalde daar het meesterdiplo-
ma met een grote onderscheiding.

Het programma wordt ingeleid
met enkele werken o.a. Montever-
di, uitgevoerd door het Collegium
Vocale Zutphen o.l.v. Emile Engel.

BAROKMUZIEK DOOR HET
RESONET ENSEMBLE
Een week later, maar dan op zon-
dagmiddag 22 oktober klinkt er
opnieuw prachtige muziek in de
ze eeuwenoude ruimte, dit keer
uitgevoerd door het Resonet En-
semble, bestaande uit Anke Foede
- viool, Rob Meeusen - viola d'amo-
re, Marinus van Schayk - altviool,
Arjanne Kuypers - violoncello,
Hansje Jorritsma en Ton Derken -
hobo, Gerard Dierick - althobo, Pie

ter Langend ij k - fagot en Henny
Derksen - clavecimbel. Soliste in
een drietal Aria's van J.S. Bach is
de sopraan Esther Ebbinge, een
opkomende ster op de vele con-
certpodia. Het Resonet Ensemble
oogstte al eerder in Zutphen veel
succes met o.a. het fantastische
Mozartprogramma met de bekende
sopraan Miranda van Kralingen.

Naast de drie Aria's van Bach:
'Wenn die Frülungslüfte streichen
un durch bunte felder weh'n'BVW
202, 'Seufzer, Tranen, Kummer,
Not' BVW 21 en 'Erfüllet ihr
himmlischen göttlichen Flam-
men' BVW l, staan op het pro-
gramma van deze middag de Ou-
verture in f kl. van G, Ph Telemann
en de bekende Ouverture no. 4 in
D gr uit Suite 3. BWV 1068 van J.S.
Bach.
Ook hier kaartverkoop uitsluitend
aan de kerk. Info: Stichting Res-
tauratie St. Janskerk Zutphen, tel.
0575 - 517773.

Eerste hulp aan baby s
en kinderen
Het cursusbureau van Zorg-
Groep Oost-Gelderland organi-
seert in opdracht van Vereni-
ging Kruiswerk Oost-Gelder-
land en in samenwerking met
Medukatie, een gespecialiseer-
de organisatie voor spoedeisen-
de hulpverlening, een cursus
van drie avonden voor ouders
en verzorgers van baby's en kin-
deren tot 14 jaar te Lochem.

Baby's en kinderen zijn erg kwets-
baar. Ze zijn relatief vaak het
slachtoffer van een ongeval. Deze
vernieuwde cursus geeft inzicht in
de specifieke gevaren, preventie-
maatregelen en eerste hulpverle-
ning aan baby's en kinderen.

U leert welke gevaren bij welke
leeftijd horen. U inventariseert ri-
sico's in en om uw eigen huis. Ver-

der leert u zowel bij kleine onge-
lukjes, als in ernstige situaties
doeltreffend te reageren. U gaat
zelf levensreddende handelingen
oefenen onder leiding van ervaren
instructeurs die gespecialiseerd
zijn in spoedeisende hulpverle-
ning aan baby's en kinderen.

Uiteraard is er alle gelegenheid
voor het stellen van vragen.

Cursus babymassage
Op woensdag l november 2000
start bij de ZorgGroep Oost-Gel-
derland een cursus babymassa-
ge voor ouders en verzorgers
met hun baby's in de leeftijd
van 6 weken tot 6 maanden.

De cursus bestaat uit vier bijeen-
komsten van 2 uur. In deze vier
keer gaat u kennis maken en oefe-
nen met babymassage onder lei-
ding van een ervaren docente.
Babymassage versterkt de band
met uw kind. Ook draagt het di-
recte huidcontact bij aan een goed
gevoel van eigenwaarde van uw
baby. Vooral baby's die van zich-

zelf wat gespannen zijn en/of last
hebben van darmkrampjes, kun-
nen door de massage tot rust ko-
men.
Bovendien is de massage goed voor
de ontwikkeling van de tastzin
van het kindje. U bent ontspannen
met uw kind bezig en uw baby ge
niet van de aandacht en het licha-
melijk contact met u. Op deze cur-
sus wordt gebruik gemaakt van
Shantala babymassage. Shantala
massage is afkomstig uit India en
door een franse arts in Europa
geïntroduceerd. De babymassage
heeft-een ritmisch karakter . Het
tempo wordt aangepast aan dat

van de baby. Daardoor voelt de ba-
by zich veilig, geborgen en ver-
trouwd. Met volle aandacht aanra-
ken van de baby is plezierig en
werkt door in het dagelijks leven.
Ouders krijgen meer vertrouwen
in hun handen en intuïtie. Tevens
worden vele ouders zich bewuster
van het snelle leeftempo in onze
maatschappij. Ze leren mede door
de cursus meer tijd te nemen voor
zichzelf en hun baby.
Voor aanmelding / informatie kan
men bellen met 0314-376709. Men
kan inschrijven tot uiterlijk 24 ok-
tober 2000. Na inschrijving ont-
vangt men een bevestiging.

Het Regionale (openbare) vervoer is een provinciale verantwoorde
lijkheid geworden. Het rijk treedt terug. De vraag die zich stelt is
wat dat voor de Achterhoek voor gevolgen heeft, Om op die vraag
een (begin van een) antwoord te krijgen, organiseren de Samen-
werkende Bonden van Ouderen in de Achterhoek (SBO-A), een in-
formatiebijeenkomst over 'Ouderen en openbaar vervoer'.

De ochtendbijeenkomst zal gehouden worden op donderdag 12 ok-
tober in HCR 't Zwaantje, Zieuwentseweg l in Lichtenvoorde.
Het provinciale beleid zal uiteengezet worden door de heer M. v.d.
Gaag, beleidsmedewerker van de provincie. Voor het vervoer op de
korte afstand (Mobimax) is het Samenwerkingsverband Regio Ach-
terhoek verantwoordelijk. Names deze organisatie zal W.H. Rijken-
barg informatie geven.

Voor de uitvoeringskant van het vervoer zijn vertegenwoordigers
van Syntus en Mobimax aanwezig. Via videobeelden zullen zij to-
nen hoe het beleid in de praktijk gestalte krijgen,

Na de pauze kan discussie gevoerd worden niet de inleiders. Deze
discussie zal in goede banen geleid worden door de oud-burge
meester van Steenderen, de heer S. Buddingh.

Bekijk het maar

...bij www.vruggink.nl
Het adres waar service nog heel gewoon is.

AUTOBEDRIJF VRUGGINK Halseweg 39, 7025 ET Halle, (03M) 63 13 96

Gezondheid & Welzijn van jongeren

Uitgifte handboek door GGD
Dit handboek met als titel
"GGD - wijzer met kinderen
voor 12-19 jaar" is nu beschik-
baar voor iedereen die vanuit
zijn professie te maken heeft
met deze leeftijdsgroep.

Het handboek geeft uitleg, advies
en verwijsmogelijkheden over de
gezondheid en het welzijn van de
groep jeugdigen in de leeftijd van
12 tot 19 jaar. Een veelheid van on-
derwerpen wordt behandeld, va-
riërend van infectieziekten, ge-
dragsproblemen, veiligheid, sek-
sualiteit tot genotmiddelen en
voeding.
Al eerder verschenen het hand-
boek voor O tot 4 jarigen en het

handboek voor 4 tot 12 jarigen, ge
maakt door de afdeling Jeugdge-
zondheidszorg van de GGD Regio
Achterhoek in samenwerking met
een aantal andere GGD'en. Hier-
voor bestond een grote waarde-
ring en belangstelling en deze
handboeken zijn inmiddels dan
ook uitverkocht.

Het handboek "GGD - wijzer met
kinderen voor 12-19 jaar" nu tegen
de kostprijs bestellen bij de GGD
Regio Achterhoek.
Dit kan telefonisch op nummer
(0314) 321260 van de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Regio Achterhoek. De oplage
is echter beperkt.

Ongewone jeugd boeiend en ontroerend beschreven

Auto-biografische roman
Precies zeventig jaar geleden ar-
riveerde in een groot en streng
opvoedingsgesticht op de Velu-
we een klein Amsterdams jon-
getje.

Een kind van zeven jaar dat daar-
na nog eenmaal afscheid mag
gaan nemen van zijn moeder voor
hij wees wordt. Zo begint de auto-
biografische roman Huilen in de
zon van de hand van Harry van
Rijn. Toch is de roman, waarin de-
ze jeugd op een gevoelige manier
wordt beschreven, beslist geen zie
lig of troosteloos boek. Het kind
slaagt er namelijk in zijn eigen
fantasiewereld op te bouwen en af-
stand te scheppen van de bittere
werkelijkheid. De uitgave ver-
schijnt begin oktober bij Uitgevers-
maatschappij Walburg Pers.
Als jongste van de groep van ruim
twintig jongens wordt Harry ge-
pest en geslagen. Hij beleeft daar

op de Veluwe een harde jeugd,
overleeft maar net een eetstoornis
en moet leven zonder een moeder
die hem troost als hij verdriet
heeft en zonder een vader bij wie
hij zich veilig kan voelen.
Toch werkt hij zich dankzij een
helder verstand omhoog in de
rangorde van de groep. Wint lang-
zaam aan gezag. Is verslaafd aan
letters en leest en leert alles wat
hem onder ogen komt. En wordt
daarbij geholpen door opvoeders
die begrip hebben voor dit intelli-
gente kind. Zo schept hij zich een
basis voor een zonnige toekomst.

Huilen in de zon is geschreven in
een heldere en kleurrijke stijl. Het
is een unieke roman die is geba-
seerd op de werkelijkheid. Een
boek waarin een geboren verteller
na zeventig jaar zonder verbitte-
ring zijn bijzondere jeugd be-
schrijft.



Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Boekenbeurs
Stichting Veiling Commissie Vorden

Zaterdag 21 oktober in de Voorde te
Vorden van 09.30 tot 16.00 uur.
Grote collectie mooie tweedehands boeken
en platen voor leuke aantrekkelijke prijzen

Klik-laminaat
Lochem

Parket & Tapijt
Molenstraat 6

gelogd zeer vakkundig

de goedkoopste

Openingstijden:
donderdag /vrijdag n.m. • zaterdag 10.00-16.00 uur

Offertes/bezoek bij u aan huis/geheel vrijblijvend.
Bel: 0573-258952/453501 of O6-20886O28

VOORBEELD (voor vergelijk) woonkamerkwaliteit

EIKEN BREED
gelegd
incl. ondervloer

62?° platte plinten
per m2

QUICK STEP
alle dessins
gelegd incl. folie/foam

platte plfnten
per m2

v.o.f .

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

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

Voor onze damesmode- en sportzaak in Hengelo (Gld.)
zoeken wij een representatieve en klantvriendelijke

VERKOOPSTER
(ca 30 uur per week).

Wij vragen:
• leeftijd t/m 20 jaar
• een aantoonbare affiniteit met sport/sportartikelen
• eventueel bezig met een relevante opleiding via het

leerlingwezen

De werktijden kunnen in overleg worden geregeld.

Schriftelijke sollicitaties met C.V. en pasfoto naar

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.)

Ontvang tot ƒ5.000,- accessoires cadeau

Daewoo is vijf jaar in Nederland en deelt flink uit. Want als u nu een nieuwe Daewoo koopt, krijgt u

tot wel ƒ5.000 aan accessoires cadeau, afhankelijk van het model dat u kiest. Gratis en voor niets,

geheel naar uw keuze! Ga naar de dichtstbijzijnde Daewoo dealer en vier het mee. Wacht niet te lang;

ons feestje duurt tot 30 november 2000. u BENT TOE AAN-N DAEWOO Ut

i 5iaa

Deze actie is exclusief montage en geldt niet in combinatie met andere acties, speciale modellen of Daewoo Lease. U rijdt al een Matiz vanaf ƒ 16.995,- Lanos vanaf
ƒ 23.995,- Nubiri vanaf ƒ 32.995,- Leganza vanaf ƒ 44.995,- en een Tacuma vanaf ƒ 37.995,- Genoemde prijzen zijn exclusief kosten rijklaar maken en verwijderings

bijdrage. Bel voor meer informatie 0800-0996630 of ga naar www.daewoo.nl

Autobedrijf Groot jebbink V.O.F.

Rondweg 2, Vorden, 0575-552222, e-mail: jebbink@daewoo.nl,
internetsite: www.wide.nl/groot-jebbink



Biej ons in
d'n Achterhoek
Willem Hofman bekek zich 't busken bloemen nog 's dat e net ekoch
hadde. f. 14.95 had e d'r veur betaald. Neet 't minste maor at e biej
Narda goed veur 'n dag wol kommen mos iej d'r wat veur oaver hem-
men. At ze teminste in huus was.
't Was een wekke of drie elene begonnen. Met een paar kennissen was
e op 'n zondagaovend nao een dansaovend in Drempt ewes. Op an-
djingen van zien zusters. Die waarn 't zat umme biej um de boel
schone te holn sinds zien moeder, now goed anderhalf jaor elene,
oaverlejen was. "Iej loopt al tegen de veertig, 't wod tied da'j ow een
vrouw opzuukt", hadn ze ezeg. Maor jao, op zien leaftied ha'j ze neet
veur 't opgaarn.

Maor in Drempt was e d'r tegen ene aneloopn. Neet zo maor ene, oh
nee, daor kon e zich straks met laotn zien. Mooie roaze wangen, rooie
lipn en blauwe ogen. Willem schatn eur een jaor of dattig al lek ze
wel wat uutezakt, maor dat kon ok deur de klere kommen. Tot nog
toe had e eur nog neet weer ezien. De tillefoon wodn neet op-eom-
men en ze was ok nooit in huus ewes at hee 's langs kwam. "Mo'j 's
maans veur negen uur kommen", had de buurvrouw van Narda ezeg"
dan is ze d'r meestal wel".

Zo ston Willem al um goed half negen biej Narda op de stoepe. 't
Duurn effen veur d'r op zien beln los edaon wier. Een vrouw in och-
tendjas met een slaoperig gezichte, de heure onvezurgd umme de
kop hangend, dei los.
"Is Narda d'r ok ?", vroog Willem. "Guns Willem, ken iej mien neet,
ik bun Narda". Willem veel zowat umme van schrik. Was dit 'n zelf-
den as die hee in Drempt ezien had?. Ze lek jao wel twintig jaor ol-
der met eur krajenpeute rond de ogen. "Dan he'k mien vegist", zei
Willem en zonder de bloemen af te geven paoln e op 'n auto an.

De volgende wekke ston d'r al een advetentie in de krante van "Hulpe
in de huusholling evraogd" Dat gebeurn allemaole een half jaor trug-
ge. Volgende wekke geet Willem trouwen met de hulpe. Ene zonder
poeier of lipstick. "Verve heurt op 't huus en neet op de vrouw", zeg
Willem now. En zo denkt t'r wel meer biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Minibikes

Vordenaar Barry Wassink reed
zondag 24 september in Assen
mee in een demonstratie van
Minibikes.

Hij reed op een geleende machine
omdat hij met zijn eigenbouw mo-
tor niet mocht meedoen. Volgend
seizoen wil hij wedstrijden gaan

rijden voor het Nederlands Kam-
pioenschap Minibikes. Als dit alles
goed verloopt wil hij, indien daar
de mogelijkheden voor zijn (met
name financieel) zijn talent laten
zien in de 125 cc wegrace. Maar
voor het zover is zal hij zich eerst
volgend jaar moeten bewijzen op
de Minibike.

Provincie Gelderland steunt
gemeentelijke projecten
landschapsbeheer
De provincie Gelderland heeft
49 subsidies toegekend aan ge-
meentelijke projecten land-
schapsbeheer. In totaal heeft de
provincie hiervoor een bedrag
van ruim 1,5 miljoen beschik-
baar gesteld.

Het geld is vooral bedoeld voor het
wegwerken van achterstallig on-
derhoud, aanleg en herstel van
landschapselementen zoals hout-
wallen, singels en kleine natuur-
terreinen van particulieren en ag-
rariërs. De subsidies komen uit de
subsidieverordening Vernieuwing
Landelijk Gebied 1998. Dit fonds is
ingesteld omdat de provincie veel
waarde hecht aan een goed beheer
van onder andere natuur, bos en
landschap.

GEMEENTEN COÖRDINEREN
De gemeente vervult bij de uitvoe-
ring van de projecten een centrale
rol. Een aanvraag moet daarom bij
de gemeente worden ingediend.
Een gemeentelijke landschaps-
coördinator behandelt de aanvra-
gen. Inmiddels hebben 63 ge-
meenten een landschapscoördina-
tor aangesteld. De aanvragen wor-
den projectmatig behandeld.
Met een gemeentelijk project
wordt uitvoering gegeven aan het
landschapsbeleidsplan. Het pro-
ject dient bij voorkeur te passen in
een thema waardoor de objecten
elkaar in betekenis versterken.
Thema's kunnen zijn het verbete-
ren van het landschap in een deel-
gebied van de gemeente of het
vormgeven van een ecologische
verbindingszone.
Een aantal gemeenten werkt al als
het loket voor particulier initiatief
op het gebied van natuur en land-
schap. Ideeën worden uitgewerkt
en afstemming wordt bereikt met
de verschillende subsidienten van

gemeente, provincie en rijk. Ver-
enigingen voor Agrarisch natuur-
beheer hebben in een aantal ge
vallen bij het ontwikkelen van
plannen een stimulerende rol.
Ook zijn zij in een aantal gevallen
de uitvoerders. Daarnaast zijn
werkvoorzieningsschappen, aan-
nemers, vrijwilligersgroepen en
particuliere eigenaren actief in
het landschapsbeheer.

SUBSIDIEREGELING EN
-VOORWAARDEN
De subsidieregeling is bedoeld als
eenmalige bijdrage waarmee het
landschapsbeheer een impuls
krijgt. Van de eigenaar wordt ver-
wacht dat hij of zij het element de
komende jaren zal onderhouden.
Knotwilgen, poelen, erfbeplantin-
gen, houtwallen, bosjes, steilran-
den, heggen, overhoekjes, enz. bui-
ten de bebouwde kom kunnen zo
worden aangepakt en/of aange-
legd. De provincie heeft een be-
drag van f 1.585.000,- beschikbaar
voor natuur en landschapsherstel.
De provincie draagt voor 75% van
de aanvaardbare projectkosten bij,
met een maximum van f 100.000,-
per project per jaar. De gemeente
legt zelf 25% bij. In bepaalde geval-
len wordt daarnaast van de eige-
naar een kleine bijdrage verwacht.
Samen met de gemeentelijke bij-
drage, de eigen bijdrage van de ei-
genaren, en andere co-financierin-
gen, wordt in het komende win-
terseizoen voor ruim 2 miljoen
gulden aan landschapsbeheer uit-
gevoerd.
Een commissie van deskundigen
adviseert Gedeputeerde Staten
over toekenning of afwijzing van
de subsidieaanvragen en over de
hoogte van toe te kennen subsidie.
Hiertoe zijn alle aanvragen zorg-
vuldig beoordeeld en tegen elkaar
afgewogen. Belangrijke criteria

waren de urgentie van onderhoud
of herstel en de waarde of kwets-
baarheid van het landschap.

ONDER ANDERE DE VOLGEN-
DE PROJECTEN KREGEN HIER-
DOOR EEN FINANCIËLE BIJ-
DRAGE VAN DE PROVINCIE:
- Poelenaanleg in de Achterhoek

voor de kalmsalamander en
boomkikker;

- Poelenaanleg in het IJsselge-
bied voor de zeer bedreigde
knoflookpad. Vanuit het soor-
tenbeleid is 70.000 extra uitge-
trokken voor aanleg van poelen
met bijbehorende landbiotoop,
conform het soortenbescher-
mingsplan voor deze soorten.
Het geld is verdeeld over de ge
meenten Borculo, Gorssel,
Hummelo en Keppel, Lichten-
voorde, Ruurlo, Voorst en Zel-
hem;

- Onderhoud aan hakhoutwallen
in de Achterhoek, Graafschap
en Veluwe;

- Nieuwe aanleg van houtsingels
op diverse plaatsen in Gelder-
land;

- Onderhoud en aanleg van erf-
beplantingen op diverse plaat-
sen in Gelderland, in bijvoor-
beeld Culemborg, Druten en
Duiven;

- Aanleg van landschappelijke
elementen binnen de ecologi-
sche verbindingszones in de ge
meenten Hummelo en Keppel,
Wijchen, Gorssel, Gendringen,
Bergh en Steenderen;

- Achterstallig onderhoud aan
knotwilgen;

- Renovatie van hoogstamboom-
gaarden in onder andere de ge
meenten Buren en Duiven;

- Achterstallig onderhoud en re-
novatie van heggen in de uiter-
waarden van onder andere de
gemeente Rheden.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Nog betere afstemming van hulp aan terminale patiënten
Op 4 oktober 2000 heeft ZorgGroep Oost-Nederland en de Federatie Vrijwilligers Terminale Zorg een samen-
werkingsovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst is de intentie vastgelegd dat beide partijen alles
doen wat in hun vermogen ligt om de hulp aan terminale patiënten optimaal op elkaar af te stemmen.

Al jarenlang werken medewerkers in de thuiszorg op plezierige wijze samen met de vrijwilligers terminale
zorg. Toch wordt er niet altijd optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van deze vorm van dienstver-
lening. Enerzijds omdat men er onvoldoende mee bekend is, anderzijds omdat ook bij medewerkers van de
thuiszorg in de hectiek van alle dag de vrijwilligers niet altijd direct in beeld zijn.

De samenwerking heeft als belangrijkste doelstelling de mogelijkheden om thuis te sterven te vergroten door
hulp aan stervenden en hun mantelzorg. De gezamenlijke hulp is er mede op gericht de draagkracht van de
mantelzorg te vergroten en uitputting van de mantelzorg te voorkomen. Mantelzorger is diegene die een fami-
lielid of iemand anders uit de naaste omgeving verzorgt tijdens ziekte.

Voor terminale patiënten en hun mantelzorg is het van belang te weten dat er bij de zorg aan stervenden een
samenhangend zorgaanbod door ZorgGroep Oost-Nederland en Vrijwilligers Terminale Zorg wordt geboden.
Door regelmatig overleg op het niveau van uitvoering, organisatie en beleid moet de afstemming op eikaars
werk verder verbeterd worden.

Voor meer informatie over deze vorm van hulpverlening kan contact worden opgenomen met het Informatie
& Adviesnummer van ZorgGroep Oost-Nederland 0900-8806 (22 ct/min.).

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ CONTACT
WEEVERS üumMUI
VORDEN - TEL 0575 551010. FAX 551086, BBS 554O40
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

het échte plaatselijke
weekblad



Nog 2 weken .

Opruimen

Opruimen

Opruimen

juwelier opticien

VORDEN

• goud

• zilver

• horloges

brilmonturen

• zonnebrillen

K verrekijkers

enz. enz.

Zutphenseweq 7
72 51 DG Vorden
tel. 0575-551505

TE KOOP:

WONING
1994 - 2 onder 1 kap

Perceelsoppervlak 362 m2
Grote garage
Vraagprijs:

f 459.0OO,-
Hazelnoot 19, Ruurlo

0573-451754

THEO TERWEL
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUFa

Opruiming KARPETTEN

Nu uitzoeken! 100,- en 200,-

DEt^SPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I ) T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. 0575-461484

NAJAAKSSHOW
14 en 15 oktober a.s.
10.00- 17.00 uur
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:n Zutphen. Onze medewerkers
;ns voor u klaar om een passende finan-

yoor u te regele^; Tpt ziens!

i: il gulden meer
M voor uw

F^ inruiler!

'Scherp
geprijsd.'

Gratis
4 vier nieuwe

*ïl banden!

l
u De grootste

fKeuze
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PI EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg l , Barchem
0573 - 258094

4 extra voordelen bij aankoop
van een Q-Line occasion:
+ Radio/CD-speler, 4 x 40 w. GRATIS

•f Alle occasions zijn voorzien van VIER NIEUWE BANDEN

+ 3000 GULDEN MEER voor uw inruiler boven de ANWB-koerslijst

T Extra financieringsvoordeel: 5,9% RENTE

Informeer naar de voorwaarden.

Waarom u kiest voor Quality-Line Occasions:

• 1 jaar/20.000 km garantie • Op 88 punten

gecontroleerd • Gratis mobiliteitspas • 24-

uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij

pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd •

Financieringsvoorbeeld:
Aankoopbedrag 24.950,00
Rijklaar maken 295,00

25.245,00
Inruil of aanbetaling 15.245,00
Te financieren 10.000,00

Max. ƒ 10.000,- in 36 mnd. = ƒ 303,07 per maand. Uw voordeel ƒ l .003,32

Kom nu zaken doen bij Herwers!

HERWERS
\ Iet team van autospecialisten!

DOETINCHEM Plakhorstweg 14
HENGELO G. Hummeloseweg 10
ZEVENAAR Ampèrestraat 6
ZUTPHEN De Stoven 25

Tel. (0314) 333055
Tel. (0575) 462 244
Tel. (0316)529 320
Tel. (0575) 522 522

Niet in combinatie met andere acties. Geldig tot 1 december 2000.



Gezocht:

38 mensen
die serieus hun gewicht

willen beheersen.
Tevens parttimers gevraagd

Bel Marian
Tel. 0544-464164

Gaat u de tuin
veranderen?

Denk aan

ondergrondse
sproei-

installatie
Wij maken vrijblijvend

een offerte

Bij aankoop van
op maat gemaakte

vijverfolie
zuurstofplanten

gratis
Voor afwerking van uw tuin:

stenen, keien, palisaden,
tufstenen, split,

plantringen, enz. enz. bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

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

voor uw

Wintersport

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te.
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-5583 i<>

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN

MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Het is eerder
KERST en NIEUWJAAR

dan u denkt!

Bestel daarom nu alvast bij ons uw

Bij ons ligt de meest
uitgebreide kerstcollectie
al voor u klaar!
Met werken van bekende
kunstenaars en prachtige
natuurfoto's.

NA/IJ HEBBEN OOK
KAARTEN WAARVAN
DE OPBRENGST VOOR
EEN GOED DOEL
BESTEMD IS.

U stuurt dus altijd iets bijzonders.
Bestel tijdig, dan is uw keuze het grootst.

Kom eens aan, bel, fax of e-mail voor de grote kerstkaartencollectie,
zodat u de boeken rustig kunt doorkijken en een keus kunt maken.

DRUKKERIJ

Wist u dat:
Wij radio's, televisies, koelkasten, wasautomaten, magne-
trons enz voor u repareren?
Wij ook klein huishoudelijk zoals koffiezetapparaten, strijk-
ijzers, telefoons en scheerapparaten voor u repareren?
Wij gespecialiseerd zijn in antenne- en satellietsystemen?
Al deze apparaten bij ons te koop zijn?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurt-
schap Varssel) zit?

Dan hoeven wij u niet te vertellen dat wij
Rowi Elektro zijn!

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

Rowf Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800

leder z n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel.(0575)552749

•̂ •W

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BDYAG

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

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!

Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg

Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk

Suselbeek

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta ¥
Uitvaartverzorging en -verzekering

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

De RRRRRR is weer in de maand
J. Walker

Red Label
0,7 liter
van 34,95 voor

29,95

De/aforce

Port
diverse soorten
van 16,95 voor

14,95

BOKMA
'••'•.,«„,,,.»*

b

Bokma JJ
1 liter
van 26,95 voor

23,95

Florijn

Vieux
1 liter
van 24,95 voor

21,95

Jager-
meister
0,7 liter
van 24,95 voor

21,95

Slijterij-wijnhandel

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

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Wed. Joustra

Kruidenbitter
0,7 liter
van 20,95 voor

17,95

Aanbiedingen geldig van 09-10-00 t/m 21-10-00
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