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Fractievoorzitter W. Voortman (PvdA) stopt na de verkiezingen

'Soms voel ik met net een
buitenstaander in de raad'

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

De afgelopen jaren zag je het eigen-
lijk al aankomen. Oud-wethouder
W.M. Voortman zat met steeds meer
tegenzin in de raad. Tijdens de be-
handeling van het KPMG rapport
over de toekomst van de gemeente
Vorden zei de huidige fractievoor-
zitter van de PvdA zelfs dat hij de
discussie maar wat saai vond. Het is
dan ook geen verrassing dat de heer
Voortman zich niet meer herkies-
baar heeft gesteld voor de komende
raadsperiode en na de verkiezingen
van 4 maart niet meer terugkeert in
de gemeenteraad. De heer P. Hoog-
land wordt de nieuwe lijsttrekker
van de Partij van de Arbeid.

W.M. Voortman (46) heeft in totaal der-
tien jaar in de gemeenteraad gezeten
waarvan vier jaar als wethouder. Het
laatste jaar vroeg hij zich steeds vaker
af of hij het werk nog wel leuk vond.
"Ik voel me soms net een buitenstaan-
der. En dan is het misschien beter dat
je stopt", zegt hij. Voortman vindt de
manier waarop de gemeenteraad anno
1997 te werk gaat veel te achterhaald.
"Wij houden ons veel te veel met de-
tails bezig. Verder heb ik ook het ge-
voel dat er helemaal geen discussie
meer mogelijk is in de raad. Het is alle-

maal best wel gezellig, maar er ge-
beurt zo weinig. Ik vermoed dat ieder-
een in de raad eigenlijk wel tevreden is
met de gang van zaken. Het rare is al-
leen dat diezelfde raadsleden tijdens
informele contacten een heel ander ge-
luid laten horen. Want dan hoor ik na-
melijk wel geluiden van ontevreden-
heid over het beleid dat er in Vorden
wordt gevoerd".
Voortman is van mening dat de ge-
meenteraad het soms ook nalaat om
bepaalde discussie af te maken. "Een
goed voorbeeld is de discussie over het
KPMG rapport. Met dit rapport in de
hand zouden we vervolgens bekijken of
een fusie met Hengelo en Steenderen
wenselijk is. En wat schetste mijn ver-
bazing: tijdens die vergadering werd er
helemaal niet meer gesproken over een
fusie met Hengelo of Steenderen. De
vraag is hoe lang het nu weer gaat du-
ren voordat het college of de raad tot
actie over^^t. Op deze manier blijf je
altijd acht^Kle feiten aanlopen".
Naast lijsttrekker P. Hoogland ziet de
lijst van de PvdA er als volgt uit: me
vrouw GJ\. Jongbloed (2), de heer H.
Boogaard (3), de heer J.M. van der List
(4), de heejjLH.W. Docter (5), mevrouw
IJ. BersmaBIsman (6) en de heer A.R.
Sikkens (7).

Projectontwikkelaar heeft grote plannen met Wientjesvoort:

Bouw 172 recreatiewoningen en
herstel landhuis Wientjesvoort
Projectontwikkelaar Zegers uit Ede
heeft grote plannen met landgoed
Wientjesvoort. Het is de bedoeling
dat op dit terrein straks 172 recrea-
tiewoningen worden gebouwd.
Voordat het allemaal zover is wil de
projectontwikkelaar eerst het het
landhuis, het koetshuis en de boe-
derij die op het landgoed staan op-
knappen. Het is de bedoeling dat
het landhuis en het koetshuis
straks worden verkocht als kantoor-
pand maar ook een woonfunctie
sluit de projectontwikkelaar niet
uit.

Deze plannen werden vorige week
dinsdag na afloop van de gemeente-
raadsvergadering gepresenteerd door
de heer De Jong van Bouwbedrijf Ze-
gers en stedenbouwkundige Brasem
van Pouderoyen Compagnons. Op dit
moment wordt er op landgoed Wien-
tjesvoort nog een landgoedcamping ge
rund met in het hoogseizoen een maxi-
mum van 270 kampeerplaatsen. Eige-
naresse mevrouw Von Mengden heeft
enkele jaren geleden al bij de gemeen-
te aangegeven dat ze wil stoppen met
deze landgoedcamping. De afgelopen
jaren is de gemeente met verschillende
geinteresseerden in gesprek geweest.

Op dit moment is de belangsteling van
Projectontwikkelaar Zegers in een dus-
danig stadium dat het bestemmings-
plan voor het landgoed Wientjesvoort

gewijzigd moet worden. Burgemeester
E.J.C. Kamerling liet aan het eind van
de voorlichtingsbijeenkomst weten dat
de gemeente Vorden zo snel mogelijk
wil beginnen met de wijziging van het
bestemmingsplan en de inspraakproce-
dure daarvoor.

Wientjesvoort moet volgens steden-
bouwkundige Brasem en projectont-
wikkelaar Zegers geen tweede Center
Parcs worden. "Landgoed Wientjes-
voort heeft een grote cultuur histori-
sche waarde en dat is dan ook ons uit-
gangspunt geweest bij het ontwikkelen
van de plannen", zei de heer Brasem.
Projectontwikkelaar Zegers wil daar-
om het landhuis, het koetshuis en de
boerderij in de oorspronkelijke staat te-
rugbrengen. Vervolgens zullen er in to-
taal 172 recreatiewoningen worden ge-
bouwd die qua architectuur helemaal
passen in dit gebied. Tijdens de voor-
lichtingsavond werd gesproken over
'bosbungelows' en 'boshutten'. Project-
ontwikkelaar Zegers richt zich met de
recreatiewoningen op de duurdere
klasse van de markt.

13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

Hervormde Gemeente
Zondag 7 december 10.00 uur Gezinsdienst, ds. H.
Westerink, in Geref. Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 december 10.00 uur ds. G. Griffioen - Bath-
men.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 7 december 10.00 uur Gezinsdienst, ds. H.
Westerink; 19.00 uur ds. A.A. van der Spek,
Enter.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 december 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 december 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 december 18.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.
Zondag 7 december 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

Weekendwacht Pastores:
7-8 december Pastoor W. Zandbelt, Keyenborg, tel.
(0575)4613 14.

Huisarts 6-7 december dr. G.H. Sterringa, School-
straat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gj»ie altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 6-7 december W.A. Houtman, Vorden,
tel. (0573) 55 22 53. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdagen zondag 11.30- 12.00 uur .

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. ^^
Bezoekuren dagelijks van^^.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur . PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, I.arenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

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

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

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

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

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo,
tel. (0573) 452375. Vrouwen: Postbus 34, 7010 AA
Gaanderen.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcent rum Hel Jebbink
4a, tel.(0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur ; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur. 29/12, 30/12 en 31/12: 10.00-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Perspnenalarmenng melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



in cadeauverpakking 3,9ü

Kerststerren 2 stuks 10,00
Cyclamen 2 stuks 10,00
De laatste bloembollen 2 zakken 10,00
3 oaseblokken, 5,00 vierde gratis

DE VALEWEIDE bloemen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS,

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Miniplateau ^9

Clementines pim 50 st 7.

Grote ijsbergsla 1I5

Verse prei 2 kilo 2.°

KOLDENHOF 's Versmarkt

VERSER, GEMAKKELIJKER,
GOEDKOPERDERÜ!

GROTE NAVELINA
SINAASAPPELEN -98
10 voor •»•

niet zomaar een PANKLARE
groentewinkel... BOERENKOOL 500 gr.

198

CLEMENTINE

MANDARIJNEN

per kistje
98

BROCCOLI
198

500 gram

Jonagold

hand-
appels

2 kilo

Soepgroenten
grof of fijn

.,98
250 gram

Heerlijke dikke
en dunne

SALADE
250 gram

Prachtige Echte Groentenman-CD met groentensprookjes

Aanbiedingen geldig van 1-12 t/m 6-12

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

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

Wij hebben volop lekkers voor het
gezellige avondje:
TV-sticks, dmmsticks, diverse worstsoorten,
diverse paté's, diverse salades of een lekkere
gourmet- of fondue-schotel

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

gekookte
worst

250 gram f 2,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Saucijzenstaven
f6,95

Saucijzenletters

f9,95

VRIJDAG MARKTAANBIEDING

bami of nasi 1 kiio f 6,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

EXTRA SCHERP IN PRIJS

RIBLAPPEN

1 kilo ff 999o

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram f 4998

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 slavinken +
4 boomstammetjes

samen f8,95

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

RODENBURG

Toneeluitvoering

T.A.O. Wildenborch

op 12,13 en 16 december 1997
Gespeeld wordt het blijspel in dialect:

HET PERRON
door Froukje Annema.

Kaarten vooraf te reserveren bij Fryda te Lindert, telefoon
(0575) 55 67 26; 'savonds van 18.30 tot 19.30 uur.

Kapel Wildenborch,
Kapel weg 1, Wildenborch-Vorden

Entreeprijs f 6,50
toten met 12 jaar f 3,50

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

ph, kom
er 'ns kijken

WARME BOTERLETTERS
EN ROOMBOTER
AMANDELSTAVEN EN
GEVULD SPECULAAS
CHOCOLADELETTERS
MARSEPEINWERK
echt iets bijzonders.

Alles van één kwaliteit
nl. de beste: en dat weet Sint

SINT AANBIEDINGEN

Zwarte Pietenvlaai
met een zeer speciale vulling

deze week T l T,ÏJD

Pepernoten juniorvlaai

voor f ö,üU

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Roomboter-amandel

speculaasstaven
wie zoet is krijgt lekkers,

wie het serveert... krijgt complimentjes

deze week T 3, U O

Bij inlevering van deze bon een korting van
de Sint op uw vlaai naar keuze van

f2,50
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Rectificatie

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 4 december 1997
tot en met woensdag 14 januari 1998, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door
gedeputeerde staten van Gelderland op 28 oktober
1997 (gedeeltelijk) goedgekeurde wijzigingsplan ex arti-
kel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:
"Wijzigingsplan Buitengebied Lankhorsterstraat".

Het plan beoogt de planologische basis te leggen voor
de aanleg van een fietspad langs de Lankhorsterstraat
tussen de bebouwde kom van Wichmond en het sport-
complex aan de Lankhorsterstaat.

Gedeputeerde staten hebben goedkeuring onthouden
aan plankaart II, bestaande uit drie bladen, waarop de
inrichting van het fietspad is uitgewerkt.

Tegen het goedkeuringsbesluit kan een belanghebben-
de, gedurende de genoemde periode, beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit treedt daags na afloop van de beroepster-
mijn in werking tenzij binnen die termijn een verzoek om
een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend. Aan de
indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek
om een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbon-
den.

Vorden, 3 december 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.



Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter

DIAN FREDERY
SAN N E

en we noemen haar

Sanne

24 november 1997.

Adri en Anna-Mieke
van Ark

Insulindelaan 62
7251 EK Vorden
(0575) 55 39 66

Anna-Mieke en Sanne rusten
van 13.00 tot 15.00 uur

Eugène & Rini
danken u hartelijk voor uw
aanwezigheid, bloemen, ca-
deaus en gelukwensen.
Mede dankzij u is onze trouw-
dag onvergetelijk geworden.

Middenweg 24
7255 WT Hengelo (Gld.)

Bij deze wil ik iedereen be-
danken voor de felicitaties,
zowel persoonlijk of schrifte-
lijk en voor de vele cadeaus in
welke vorm dan ook, bij mijn
100e verjaardag.
Heel hartelijk bedankt.

De inhoud van de enveloppes
is bestemd voor de restauratie
van de Dorpskerk.

Met vriendelijke
groeten,
Willem Steenblik

Vorden, december 1997

De vele blijken van medele-
ven, kaarten en telefoontjes
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

Wilhelmus Johannes
Albertus Sessink

(Wim)

hebben ons diep ontroerd.
Wij willen allen hiervoor harte-
lijk bedanken.

Mevrouw Sessink-
Niesink
Erik, Jeanet,
Niek en Nadine

Vorden, december 1997

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

• Ter overname gevraagd:
Sparta turnpakje, masat 128.
Tel. 55 36 70. Liefst vóór 5-12

• Gezocht: zelfst. woon-
ruimte in Vorden of omgeving
voor rustige jongeman. Tel.
053-4310237

• Te koop: kerstbomen.
Ruurloseweg 45, Vorden;
Slotsteeg 10, Hengelo (Gld.).
Tel. 55 12 17

• Voor de feestdagen een
apart cadeau van hout zoals
beren, vogels, bloemen of een
bewerkte spiegel? Houthobby
Bep Dijkman (0575) 55 14 41

• Te koop: gekloofd open
haardhout. Tel. (0573) 45 26
41

Op vrijdag 5 december 1997 word ik
90 jaar.

D. Krijt-Kettelary

Ik nodig u uit om dit met mij te vieren
vanaf 19.30 uur op camping 'de klei-
ne Stege', Hackforterweg 33 te
Wichmond.

'Waaijenberg'
't Heegken 7, Vorden

Cadeautip

t
Na een moeilijke periode van een afnemende ge-
zondheid is, na voorzien te zijn van het H. Sacra-
ment der Zieken, op zeventig-jarige leeftijd in zijn
eigen vertrouwde omgeving van ons heengegaan
mijn dierbare man, onze lieve vader en schoonva-
der

BERNARDUS SCHOLTEN

J.A.M. Scholten-van Deelen
Han en Elze
Ben en Monique

29 november 1997
Het Wiemelink 31
7251 CW Vorden

De Avondwake wordt gehouden dinsdag 2 de-
cember om 19.30 uur in de Christus Koningkerk,
Het Jebbink 8 te Vorden.
Daarna is er van 20.15 tot 20.45 uur gelegenheid
tot afscheidnemen en condoleren in uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De gezongen uitvaart wordt opgedragen woens-
dag 3 december om 10.30 uur in genoemde kerk.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het pa-
rochiële kerkhof te Kranenburg-Vorden.
Na de begrafenis is er ej^neens gelegenheid tot
condoleren in 't Pantonïje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Wij vernamen het droeve bericht van het overlij-
den van mevrouw

A.C. BOERSMA-OLTHUYS

Zij was jarenlang een trouw lid van onze bond.

Bestuur en leden
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
afdeling Vorden

Vorden, 24 november 1997

Spaar nu voor

i

bij elke aankoop van i 5,-
bij uw Echte Bakker

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden,
tel. (0575) 55 13 84

Ffht ipnrneft'fl Dreiumme 31-33 - Warnsveld,
tel (0575) 52 31 72

Met deze salade
kunt u heerlijk

uitpakken

**ii~- j.i.nstr.^.-ür , . - . • • •

Surprisesalade,
100 gram

biefhaasjes,
100 gram 289 5 gegrilde

kippenpoten 995

gebraden fricandeau, ¥| 98 runderschnitzels, «^79
100 gram 100 gram ffflSHl <*•gram

salami,
100 gram 189

gebraden pepercarré, ̂ 25
100 gram

VLEESWAREN
SPECIAL

3
Keurslager

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Duikbootmarathon
a.s. zaterdag

Als je maar van de straat
af bent, hè jongens

't Proathuus
Lindeseweg 23, Vorden

• Ik heb hulp nodig! Voor de
distributie van kansrijke nieu-
we producten. Bel nu voor
een geweldige nieuwe kans in
zaken. Tel. (0575) 52 98 69.

• Sint en Plet komen net
als vorig jaar bij u thuis.
Org. carnavalsver. De Deur-
dreajers. Prijs f 50,- per half
uur. Tel. 55 26 35

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69
• Te koop: kerstbomen. H.
Heuvelink, Oude Borculose-
weg 16, Warnsveld, tel. (0575)
43 13 35

• Te koop: Kerstbomen.
Ruurloseweg 87, Kranenburg
55 69 35. Tevens staan wij 10
dec. op de Kerstmarkt in
Wichmond

MHJKKERU ffi
WEEVERS l.!
VORDEN - TEL. [0575) 551010 - FAX (0575) 551086

j, NIEUWSTAfl 30. 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 Mj

Verschijning Contact eind 1997
In week 52 (22-27 december) verschijnen voor het laatst in 1997 alle vier edi-
ties van Contact:

-edities Warnsveld en Hengelo verschijnen op 23 december
copy binnen donderdag 18 december voor 12.00 uur

•edities Ruurlo en Vorden verschijnen op 24 december
copy binnen vrijdag 19 december voor 12.00 uur

In week l (29 december-3 januari) verschijnen alleen de edities Ruurlo en
Vorden op woensdag 31 december. Copy binnen maandag 29 december voor
9.00 uur.

In week 2 (5-10 januari) verschijnen alle 4 edities van Contact weer op de normale
dagen. Copy voor de edities Warnsveld en Hengelo dient dinsdag 30 december voor
12.00 uur bij ons binnen te zijn.

De redactie



VAMC zeer succesvol bij NK Enduro
Voorafgaand aan de afsluitende in-
ternationale kampioensrit in
Zelhem waren in alle enduroklas-
sen de Nederlandse titels nog te ver-
geven. Tijdens de eerste dag op vrij-
dag startte de eerste rijder in het
donker. De organiserende ZAMC
had een 80 kilometer lange pittige
route uitgezet die door de interna-
tionale rijders 4 keer verreden
moest worden en door de nationa-
len drie keer. Per ronde waren er 4
klassementsproeven opgenomen.
Op zaterdag werd de route in tegen-
gestelde richting gereden. De afslui-
tende cross vond plaats op het cir-
cuit "De Kappenbulten".

Het eerste team van "De Graaf-
schaprijders" niet Gerrit Arfman als

teammanager won beide dagen de
kampioensrit. Hierdoor heeft het team
alle wedstrijden in het seizoen 1997 ge-
wonnen. In de lange geschiedenis van
de endurosport is dit nog nooit voorge-
komen. De rijders die deel uit maakten
van dit "historische" team zijn Toine
van Dijk, Stephan Braakhekke, Peter
Lenselink en Alfons Hoevers.

In de individuele klassen was er even-
eens volop strijd. Bij de 250 CC natio-
nalen won Jan Wiemer beide dagen als-
mede de afsluitende crossproef. In de
NK stand werd hij tweede. Hij promo-
veert nu naar de 400 CC viertakt. Bij de
senioren tot 125 CC konden twee leden
van "De Graafschaprijders" de titel nog
behalen te weten Marco Elting en
Stephan Braakhekke. Door beide dagen

tweede te worden achter Grand-Prix
crosser Erik Heggens werd Stephan
Braakhekke uiteindelijk Nederlands
kampioen en Marco Elting eervol twee-
de.

Bij de senioren boven 175 CC stonden
eveneens twee VAMC leden bovenaan:
Toine van Dijk en Patrick Isfordink.
Toine van Dijk had in de voorcompeti-
tie al een behoorlijke voorsprong opge-
bouwd. Hij deed er nog een schepje bo-
venop en won hij zowel op vrijdag als
zaterdag en werd daardoor Nederlands
kampioen. Patrick Isfordink won wel
de afsluitende crossproef en werd uit-
eindelijk fraai tweede. Ook een zeer
goed resultaat.

Bij de 400 CC viertakten was Alfons

Hoevers evenals voorgaande jaren de
beste. Hij won het afgelopen seizoen op
een na alle wedstrijden en mocht zich
opnieuw kampioen van Nederland
noemen.

Samengevat werden de volgende VAMC
leden winnaar tijdens de kampioens-
rit: Jan Wiemer (nationalen tot 250
CC); Toine van Dijk (senioren boven 175
CC); Alfons Hoevers (senioren tot 400
CC 4-takt) en het clubteam van "De
Graafschaprijders". De volgende Neder-
landse titels zijn door leden van "De
Graafschaprijders" behaald: Stephan
Braakhekke (senioren int. tot 125 CC);
Toine van Dijk (senioren int. boven 175
CC); Alfons Hoevers (senioren int. tot
400 CC 4-takt); clubteam van "De Graaf-
schaprijders".

't Beeckland bezoekt sportstudio

Alle klassen van 't Beeckland heb-
ben in het kader van de lessen li-
chamelijke opvoeding een bezoek
gebracht aan sport- en gezond-
heidsstudio Vorden aan de Burge-
meester Galleestraat.

Afspraken hiervoor waren al gemaakt
in september toen de heer H. Welle-
weerd, sportdocent van 't Beeckland,
contact opnam met eigenaren R.
Bloemink en A. Déniers van sport- en
gezondheidsstudio Vorden. In principe
gaan alle klassen twee keer per jaar fit-
nessen. De volgende keer zal zijn in de
maand april. Een van de doelstelingen

van de lichamelijke opvoeding is dat
leerlingen later blijven sporten.

Uit onderzoek is gebleken dat de
'drempel' die er helaas is om zich aan
te melden bij een sportclub of sport-
school grotendeels wordt weggenomen
door het feit dat in de lessen Licha-
melijke Opvoeding aandacht besteed is
aan het onderdeel waar men later voor
kiest. R. Bloemink, zelf sportdocent
aan het Staringcollege in Lochem-
Borculo, maakt in de praktijk regelma-
tig mee dat leeringen zich na een be-
paalde serie lessen op school direct bij
een sportclub aanmelden.

Voetbal
SVRatti
Uitslagen: Deventer Al-Ratti Al 6-0,
Ratti Cl-Neede C3 10-1.

Programma: 6/12: AZC A2-Ratti Al, Sp.
Lochem C2-Ratti Cl, Ratti Dl-Diepen-
heim Dl, DEO El-Ratti El, Witkampers
F2-Ratti Fl, Ratti F2-Diepenhcim F2, AVW
'66 5-Ratti 5 (zat.) :- 7/12: Ratti 1-
Mariënveld l, Ratti 2-De Hoven 5, Vorden
6-Ratti-3, SHE 5-Ratti 4, Ratti l (damcs)-

-Hoeve -

Motorsport
Tijdens de NK Enduro in Zelhen is Vorde-
naar Jan Klein Brinke als 17e geëindigd.
Klein Brinke kwam uit in de K-klasse
voor 1-dags-licentiehouders. Alle Lam-
berts uit Warnsveld werd 44e in deze
klasse. In totaal kwamen er 98 deelne-
mers uit in de K-klasse.

Bridge
BZR Vorden

6/11 r 1-. 'mw/hr

De leerlingen van 't Beeckland werken
met een individueel trainingsschema
dat ze zelf invullen en de volgende
keer weer kunnen gebruiken. Sporten
met een schema erbij zorgt ervoor dat
er met meer structuur getraind wordt
en dat er in de loop van de tijd progres-
sie te zien is.

Een flink aantal leerlingen hebben
zich intussen al opgegeven voor het
speciale scholierenabonnement van
Sport en gezondheidsstudio Vorden.
Sportdocenten en leerlingen van 't
Beeckland waren zeer enthousiast over
de eerste fitnesslessen.

Scholten 61.7%, 2. v. Gastel/Hendrik
57.5%, 3. Elferink/Vreeman 57.1% - groep
1. B: Bouman/Snel 63.0%, 2. mw/hr Speul-
man 62.5%, 3. Machiels/Krukziener
56.8%.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen 24/11: groep A: 1. Bus-
scher/Graaskamp 67.7%, 2. v.Gastel/v.d.
Rist 60%, 3. Hendriks/Bergman 49.5% -
groep B: 1. Wernaar/Wullink 73.6%, 2. Gr.
Bramel/Tigchelaar 59%, 3. Plas/Vreeman
56.9%.'

In Contact van woensdag 26 novem-
ber is een fout geslopen in het arti-
kel met de kop '1000 bloembollen
voor 't Beeckland'. In dit artikel
werd vermeld dat de heer W. Weenk
van de Welkoop in Vorden duizend
bloembollen heeft geschonken aan
scholengemeenschap 't Beeckland,
nevenvestiging van 't Ulenhofcolle-
ge in Doetinchem. Dit klopt en de
school is er erg blij mee.
De fout staat echter in de zin waar-
in de heer Nijland, docent Aanleg
en Onderhoud aan 't Beeckland ver-
telt dat het gebouw aan de Nieuw-
stad opgeheven wordt wanneer het
gebouw aan Het Hoge verbouwd is
tot een nieuwe, moderne vestiging
van het Ulenhofcollege. Hij lijkt dan
te zeggen dat de afdeling Landbouw
en Natuurlijke Omgeving dan wordt
opgeheven. Dit is echter niet het ge-
val. Feit is namelijk dat de afdeling
Landbouw en Natuurlijke Omge-
ving in het vernieuwde gebouw een
plaats zal krijgen. Een belangrijke
plaats, want in de nieuwbouw is een
moderne behuizing gepland voor
deze onontbeerlijke onderwij safde-
ling voor het onderwijs in deze re-
gio. De vakken Aanleg en onder-
houd, Bloemschikken, Plantenteelt
en Dierenhouderij zullen een eigen
mod»erne afdeling krijgen die de
leerlingen goed op de toekomst,
voorbereidt. Deze vakken zullen
dan nog beter uit de verf kunnen ko-
men dan nu al het geval is. Het vak
Verwerking Agrarische Producten
blijft gewoon in het gebouw aan Het
Hoge gegeven worden in de moder-
ne grootkeuken die de school al be-
zit.

Volleybal

DASH
Uitslagen: meisje A Dash 1-WDV l 3-0;
dames Side Out-Dash 3 3-1; heren Dash-
SVS 1-3; dames recr. Dash-Overa 0-3; meis-
jes C SVS 2-Dash l 0-3, dames SVS 1-Dash
21-3; meisjes B Dash 1-Harfsen l 3-0; he-
ren Dash 4-Keizersprong 5 3-0.
Programma: heren recr. WSV 3-Dasb 2,
dames recr. Voorst 4-Dash l, heren Side
Out 2-Dash 2, meisjes A SVS 1-Dash l, he-
ren SC Gorssel 2-Dash 4, meisjes C ABS 1-
Dash l, dames WSV 5-Dash 5, dames
Devolco 2-Dash 3, heren Boemerang 3-
Dash 3, dames ABS 2-Dash 6, dames
Overa 1-Dash 4, dames Dash 7-Devolco 9,
heren Dash 1-Vios 2, meisjes B Dash 1-
Devolco 2, dames Dash 2-Dick de
Lange/Volco 2, heren recr. Devolco 1-
Dash.

Sociï
Uitslagen: heren Keizersprong 5-Sociï 0-
3; dames Epse 2-Sociï 0-3; recreanten
Dames 1-WIK l 3-0; recreanten Dames 2-
WIK 2 0-3.



De schilder trakteert deze winter.
En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw
huis passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste
technieken. En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder
geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze
winter helemaal opfëuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedrjf-glos in lood atelier
D
v

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Trekking St. Nicolaasactie
2e trekking 25 november 1997

15VLEESPAKKETTEN

Naam Adres Plaats

H. Pasman
J.GrootJebbink
HJ.vanTil
K. Cornegoor
F. Bruggert
Esther Nijenhuis
Hegeman
G. Ligtenbarg
A.M. van Gulik
H. Krijt
Frans Becker
Gerard Waarle
Ria Dostal
Elodie Stokman
Fam. Lichtenberg

Ruurloseweg 38a
Veldslagweg 3
Burg. Vunderinkhof 2
Het Hoge 84
Het Vaarwerk 26
Vogelzang 10
Z.E.-weg 99a
Horsterkamp 122
De Koppel 7
Hackforterweg 33
De Voornekamp 29
De Eendracht 27
Industrieweg 4
Waarlerweg 1
De Bongerd 26

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Baak
Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

40 VERRASSINGSPAKKETTEN
Naam Adres Plaats

A. ter Maat Ambachtsweg 4 Vorden
Nijenhuis H.K. van Gelreweg 37 Vorden
M. Helmink-Horsting Insulindelaan 12 Vorden
Vos Brinkerhof 63 Vorden
S. te Linde Hoetinkhof 117 Vorden
B. Harmsen Nieuwstad 53 Vorden
J. van Hal Molenweg 12 Vorden

Mike v.d. Berg
Hermans-IJsseldijk
J.W. Loman
G. van Zuilekom
M. Brinksma
De Boer
Th. Nijenhuis
Markerink
J.Gotink
Wiegerink
André Snellink
M. Alberts
R. Vlogman
Hesselink
Fam. P. Koren
Jet Annevelink
HJ. Rietman
J. Bosch
Heidi Vruggink
Fam. Pennings
R. Brunsveld
W. Oldenhave
GJ.M. Cruijsen
J. Besselink m
BJ.Schoemaker™
F. Tolboom
A. Peters
Fam. Worseling
G J. Terpstra
Brunnekreeft ^
A. Pardijs
H. Scheers
DJ. Norde

De Voornekamp 27
H.K. van Gelreweg
Galgengoorweg 5
Hackforterweg 27
Mulderskamp 13
Koekoekstraat 11
Nieuwstad 16
Zutphenseweg 109
Uzerhorst 2
Ruurloseweg 29
Bekmansdijk 4
Staringstraat 9
Brinkerhof 81
Insulindelaan 31
HetElshof 15
Het Kerspel 42
Geesink11
B. v. Hackfortweg 12-
Hamminkweg 9
Van Lennepweg 2
Wildenborchsew. 26
Spiekerweg 6
Hoetinkhof 80
Julianalaan 7
Dennendijk 9
Komvonderlaan 6
Zutphenseweg 96
Brinkerhof 46
Galgengoorweg 11
Mispelkampdijk 44
Stationsweg 2
Het Kerspel 10
Ruurloseweg 48

Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Wij wensen u een leuke Sinterklaasavond!
Op vrijdag 5 december, zijn wij tot 17.00 uur open.

De geldautomaten blijven

uiteraard tot uw beschikking.

Rabobank

Kom gerust eens
bij ons aan

U kunt dan uitzoe-
ken uit de

enorme collectie
kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk ™
cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVERi
VORDCH - TEL (067S) 1S10W - FAX (06711 HtOM
NIEUWSTAD 30. 72(1 AH - POSTBUS 11. 72*0 AA
BBS W4O40 - Mtp://WW«».WVMraj* - ISON 981331

i Chr. muziekver.

SURSUM
CORDA
m.m.v. het
ACHTERHOEKS
VOCAAL
KWARTET

Adventsconcert
dinsdag 16 december a.s.
2000 uur in de
Christus Koningkerk

D'msdaq's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
Zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

BADKAMIiR VERBOUWEN?

Voor modem design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

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

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - EN G R l N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Prijsuitreiking
Ideurwedstrijd Rabobank
Ter gelegenheid van de opening van
TrefPunt Graafschap-West op Inter-
net, heeft de Rabobank een kleurwed-
strijd gehouden voor de jeugd tot 12
jaar. Voor de mooiste kleurplaten
zijn door de bank tien prijzen be-
schikbaar gesteld.

Een deskundige jury heeft zich over de
vele inzendingen gebogen en de tien
mooiste er uit geselecteerd. De makers
van deze kleurplaten waren afgelopen
woensdagmiddag te gast bij de bank,
waar Reinier Klein Brinke de prijzen
overhandigde. Behalve dat de winnende

kleurplaten met een prijs zijn beloond,
zijn ze ook op Internet gepubliceerd, zo-
dat ze door iedereen met een Internet-
aansluiting bewonderd kunnen worden.
De winnaars zijn: Aniek van Langen,
Torn Krajenbrink, Tina Kemp, Susan Ver-
hoeven, Marlies Raterink, Angela Spij-
kers, Arjan Knoef, Jasper Gosselink, Üset-
te Arfman en Moniek Vos.

De kleurplaten zijn te vinden op:
http:/lwww.Graafschap-West/Kleurplaat.



Familie Koldenhof start
met "Vershof
aan Zutphenseweg la
Sinds 7 jaar staat de familie Koldenhof
uit Zutphen met groente en fruit op de
markt in Vorden. Daar is vanaf vorige
week ook een winkel aan toegevoegd
want dochter Simone Koldenhof (22)
heeft de kaas-, noten-, wijn- en delica-
tessen winkel aan de Zutphenseweg la
overgenomen. Naast de bovengenoem-
de artikelen zal het assortiment van
Vershof worden aangevuld met verse
groenten en fruit.
De komende weken zal de winkel aan
de Zutphenseweg la een complete me-
tamorfose ondergaan. De winkel is
daarom ook van 8 tot en met 15 de-
cember gesloten. Het is de bedoeling
dat op maandag 15 december de laat-
ste hand wordt verricht aan de nieuwe
inrichting van het pand. Op dinsdag 16
december gaat de winkel officieel open
voor het publiek.

Pleinfestijn Welkoop
met mini-kerstmarkt
De Welkoop in Vorden houdt op vrij-
dag 12 en zaterdag 13 december een
pleinfestijn met een mini-kerstmarkt.
Tijdens deze markt bestaat er onder
ander de mogelijkheid om kerstbakjes
te maken. Ook bakker Berendsen is van
de partij met een oliebollenkraam ter-
wijl de Gulle Bottclicr Van Loon glüh-
wein schenkt. Verder zijn er diverse de-
monstraties. Zo zal de firma Mctabo op
beide dagen naar Vorden komen met
elektrisch gereedschap en Royal Canin
op vrijdag 12 december met honden-
en kattcnvoeding. Een kerstmarkt is
niet compleet zonder kerstbomen. Dus
ook deze zullen op beide dagen te koop
zijn. Alles bij elkaar genoeg redenen
om op vrijdag 12 of zaterdag 13 decem-
ber een kijkje te komen nemen op de
mini-kerstmarkt bij de Welkoop.

In de eerste week van de maand de-
cember krijgen de thuisschrijvers van
de Werkgroep Vorden hun voorbeeld-
brieven in de bus. Deze maand schrij-
ven zij onder andere voor de 45-jarigc
Syrische dichter en journalist Faraj
Alimad Birgdar. Deze werd in 1987 ge-
arresteerd en bijna zeven jaar in isola-
tie gevangen gehouden.
Gedurende deze periode werd hij ern-
stig gemarteld en heeft hij veel blij-
vend letsel aan zijn wcrvclkolom opge-
lopen als gevolg van herhaaldelijk ge-
bruik van een metalen stoel met bewe-
gende delen die het overstrckken van
de ruggegraat en ernstige druk op de
nek en ledematen van het slachtoffer
tot gevolg heeft. Hij zou lijden aan een
lendenfraktuur, zonder hulp kan hij
niet lopen. Pas in 1993 werd Birgdar
voor het Opperste Gerecht voor de
Staatsveiligheid geleid en beschuldigd
van l idmaatschap van de verboden
Communistische Acticpartij. Na een
oneerlijk proces werd hij veroordeeld
tot 15 jaar gevangenisstraf, zonder de
mogelijkheid in beroep te gaan. De
thuisschrijvers van de Werkgroep
Vorden zullen in hun brief om onmid-
dellijke en onvoorwaardelijke vrijla-
ting van Faraj Ahmad Birgdar vragen
en om een onpartijdig en onafhanke-
lijk onderzoek naar de gemelde marte-
lingen.
Wanneer men ook wil schrijven kan
men het beste contact opnemen met
Ank Wallcnburg (55 23 37) die de thuis-
schrijvers elke maand de voorbeeld-
brieven bezorgd of met Leni Lamcrs die
dat in Wichmond doet (44 13 41). De
kaarten voor de kcrstwensenaktie kun-
nen ook bij haar worden ingeleverd.
Bovendien is er deze periode weer de
verkoop van Amnesty produkten aan
het Jebbink 55 bij Martine Letteric.

Geslaagd optreden van
'Verdwaald' en 'Who's
serious' in 't Proathuus
In het kader van het 1-jarig bestaan
van 't proathuus in Linde werd er afge-
lopen zaterdag een groot feest gevierd.
Er werd voor deze gelegenheid zelfs
een tent neergezet die helemaal vol
zat. Op het programma stonden optre-
dens van de bands 'Who's serious' en
'Verdwaald'. Ook Gerben Mullink was
zaterdag van de partij met zijn brom-
meract. Alles bij elkaar een zeer ge-
slaagde dag.
De bands Who's serious en Verdwaald
zullen overigens volgend jaar meedoen
aan de cd die 't Proathuus in het najaar
van 1998 gaat uitbrengen. De Vordense
dialectband Kas Bendjen heeft inmid-
dels eveneens haar medewerking toe-
gezegd aan dit project. Ook de datum
van het 2-jarig bestaan van 't Proat-
huus staat al vast: 28 november.

Toneel TAO Wildenborch
De toneelvereniging TAO Wildenborch
brengt op vrijdag 12, zaterdag 13 en
dinsdag 16 december het blijspel "Het
Perron" op de planken. Alle drie avon-
den worden gehouden in de kapel van
de Wildenborch.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is
er niet gekozen voor twee maar drie
voorstellingen. Dit heeft te maken met
de overweldigende belangstelling voor
de uitvoeringen van toneelgroep TAO
Wildenborch en het feit dat dit jaar
een gedeelte van de zaal gebruikt
wordt als toneel.
Het toneelstuk belooft een heel spekta-
kel te worden. Het blijspel - in dialect -
speelt zich af op het perron van station
Wildenborch. Kaarten voor de voorstel-
ling kunnen 's a|önds worden gereser-
veerd bij Fryda Bindert (55 67 26).

Vorden '64 wil trimzwemmers onderbrengen bij zwembad Lochem

Doek valt voor Vorden '64

Gezinsdienst
Op zondag 7 d^Pmber wordt er een
gezinsdienst gehouden in de Gerefor-
meerde kerk. Het thema van de dienst
is "Wie oren heeft, die...". Voorganger
in deze dienst is dominee Westerink.

Herfstrit
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" hield zondagmid-
dag de traditionele Herfstrit. De rit was
uitgezet door Jan Slagman, Gerrit van
Veldhuizen en Bert Regelink. Alvorens
Bert Regelink de prijswinnaars bekend
maakte werden er enkele "rondjes" bin-
go gespeeld. Aan de rit deden 30 equi-
pes mee.
De uitslagen waren als volgt: A-Klasse:
1 P.J. Van Huffelen, Epe.7 strafpunten;
2 H.J. Cortumme, Toldijk 62; 3 E. Klein-
recsink, Hengelo 64; 4 W. Wisselink,
Ruurlo 65; 5 P. Locffen, Rijkevoort 92
strafpunten. B-Klasse: l H. Horsting,
Vorden 127 str.; 2 G. te Veldhuis. Halle
137; 3 W. Fleerkate, Markelo 143; 4 J.
Talens, Musselkanaal; 5 J. Menkhorst,
Halle 214. Idem C-Klasse: l W.
Memelink, Vorden 68; 2 M. Maalde-
rink, Toldijk 92; 3 R. Ehrhardt,
Hoogeveen 96; 4 R. Drenth, Gieten 185;
5 H. Vrieze, Heelweg 498 strafpunten.
De volgende rit wordt gehouden op 21
december.
Behalve een orientatierit hield de
VAMC "De Graafschaprijders" zondag
nog een toertocht met een lengte van
125 kilometer. De organisatie hiervan
was in handen van de toercommissie.
Er deden in totaal 63 motorrijders mee
die zondagmorgen vanaf het Wapen
van het Mcdler van start gingen voor
een tocht door de Achterhoek en
Salland. Dit was tevens de laatste toer-
tocht in 1997.' De eerstvolgende tocht
wordt gehouden in het Pinkster-
weekend. Dan wordt een route uitgezet
richting Sauerland.

De zwem- en polovereniging Vorden
'64 wordt per l juli 1998 opgeheven.
Dit hebben de leden van de vereni-
ging vorige week dinsdag unaniem
besloten tijdens een speciale leden-
vergadering waar de het voorbestaan
van Vorden '64 centraal stond. Het be-
stuur van de vereniging was een
maand geleden al tot de conclusie ge-
komen dat de overlevingskansen van
de club nihil zijn. Ook de leden zagen
geen oplossing voor de geringe be-
langstelling van de jeugd in Vorden
voor de zwemsport en de dreigende
financiële problemen waar de vereni-
ging straks mee te maken krijgt als
het zwembad in Eefde dicht gaat.

Jarenlang trainde Vorden '64 in het
zwembad van de Mettray in Eefde. Vanaf
31 mei van het volgend jaar gaat dit bad
dicht. Het gevolg hiervan is dat Vorden
'64 zou moeten uitwijken naar een an-
der bad in deze regio waar de huurprijs
zeker twee tot drie keer zo hoog ligt en
daar heeft de club het geld niet voor.
Daar komt nog eens bij dat Vorden '64

met een teruglopend aantal leden
kampt. Op dit moment telt de vereniging
nog 44 leden.

Voor de vordense waterpoloërs betekent
de opheffing van Vorden '64 niet dat zij
met hun sport moeten stoppen. Een aan-
tal jaren geleden is Vorden namelijk al
een startgemeenschap aangegaan met
de Duikelaar in Laren. Zo vormen de he-
ren van Vorden '64 het team LaVo l en
spelen de dames van de Vordense water-
polovereniging in LaVo 2. Beide teams
zijn aangevuld met spelers van de Duike-
laar.

Het sluiten van zwembad de Mettray
heeft voor dit seizoen geen consequen-
ties. De verwachting is dat de meeste wa-
terpoloërs volgend seizoen de overstap
zullen maken naar de Duikelaar. Voor de
14 trimzwemmers die lid zijn van Vor-
den '64 zoekt het bestuur nog naar een
oplossing. Aangezien er volgend jaar
uren vrijkomen bij het zwembad in
Lochem, hoopt Vorden '64 de trimzwem-
mers daar onder te kunnen zwemmen.

Volleybal

Dash Heren l
De heren van Dash moesten afgelopen
donderdag aantreden tegen SVS uit
Schaklhaar. Dit was voor de '/g finale van
de districts beker. De wedstrijd werd ge-
speeld op neutraal terrein zoals dit bij
bekerwedstrijden gewoon is en wel in
Wichmond. Na de moeilijke wedstrijd
van het weekend ervoor tegen SVS waren
de heren op revanche uit. Dash begon de
wedstrijd geconcentreerd want een be-
kerwedstrijd is altijd and^s dan de ge-
wone competitieduels. fl)
In de eerste set ging het gelijk op tot 7-7
maar door een paar zeer mooie combina-
ties van de heren van Dash liepen ze uit
naar 12-9. SVS paste nog een wissel toe
maar het mocht niet meezaten: de set
was voor Vorden. ^m
De tweede set leek een copie van de eer-
ste tot 10-10. Toen ging het wat stroever
open bij Dash. Na enkele dubieuze beslis-
singen van de scheidsrechter probeerde
Dash nog naar zich toe te trekken. Maar
SVS doorzag de manier van spelen on-
dermeer om een paar maal de tweede
bal snel door te spelen. En door soms een
wat haperende verdediging van Dash
ging de set toch naar SVS: 11-15. Van het
goede begin van de wedstrijd was in de
derde en vierde set niets meer te merken
in het spel. Er werd door de coach nog
veel aan gedaan om de trein weer op het
juiste spoor te krijgen. Door time-outs en
wissels werd geprobeerd SVS uit hun spel
te krijgen. De derde en de. vierde sets wa-
ren voor SVS: 5-15 en 8-15.
Hiermee is Dash uitgeschakeld voor de
beker. Maar de !/g finale hebben ze weer
eens bereikt en dat was ook al weer enke
Ie jaren geleden. Dash kan zich weer toe-
spitsen op de competitie met als eerstvol-
gende tegenstander VIOS uit Eefde aan-
staande zaterdagmiddag.

V o l l e y b a l
Terechte winst voor dames Dash 2
Afgelopen zaterdag 28 november moes-
ten de dames van Dash 2 het opnemen
tegen SVS 1. De geschiedenis leert dat
SVS een moeilijke tegenstander is om
uitwedstrijden tegen te spelen. Ook deze
keer was het een heksenketel. Het pu-
bliek van SVS was in groten getale aan-
wezig. Voorzien van trommels en luid
ekelen stonden zij hun ploeg bij. Ook
met Dash waren er dit keer een groot
aantal vaste supporters meegereisd die
als een blok achter Dash stonden.
Ondersteund door luchthoorns en toe-
juichingen droegen zij bij aan de over-
winning.
Met afwezigheid van Bertine Vlogman
en Emmy Jansen begon Dash de wed-
strijd. De eerste set verliep stroef. Er werd
al gauw tegen een achterstand aangeke-
ken. SVS liep al snel uit op voorsprong

waardoor Dash achter de feiten aan liep.
SVS won dan ook de eerste set met 15-13.
Na ook de tweede set tegen achterstand
te hebben aangekeken bracht een time
out de ommekeer in de wedstrijd. De
achterstand werd weggewerkt en Dash
won deze set met 15-10. Daarna werd met
veel machtsvertoon de derde set gewon-
nen met 15-7. In de vierde set leek Dash
een terugslag te krijgen, al snel stond het
5-3 voor SVS. Ook toen leek een goed ge
timede time-out de ommekeer in de set
teweeg te brengen. Dash nam daarna een
grote voorsprong door een versnelling
hoger te gaan spelen: 12-6. Door wat pas-
sfouten en verlies aan concentratie wist
SVS zich terug te vechten. Tijdens dit ge
vecht werd Wilma Wolters in de ploeg
van Dash gebracht. Zij doeg door haar
goede inzet eraan bij dat Dash uiteinde
lijk toch de overwinning naar zich toe
trok: 15-12.
Door deze overwinning heeft Dash zich
naar de tweede plaats gedirigeerd. Het
wordt nu zeer spannend bovenin de der-
de divisie B. Dash kan de volgende week
de eerste plaats gaan bezetten, maar
moet dan wel 6 december winnen van,
koploper Volco. Dash nodigt iedereen uit
om op 6 december naar 'Het Jebbink' te
komen en hen daar naar de overwinning
te juichen.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Voetbal

W Vorden
Uitslagen: Vorden Al-SDouc Al 4-2,
Vorden A2-Meddo Al 3-4, AZC B2-Vorden
BI 1-10, Vorden Cl-V en L Cl 5-2, V en K 1-
Vorden l 1-1, Vorden 2-Hector 2 4-0,
Vorden 3-Ruurlo 4 2-1, Gorssel 3-Vorden 4
3-5, Steenderen 4-Vorden 5 0-2, Dierense
Boys 5-Vorden 6 6-1.

Programma: GWWAl-Vorden Al,
Vorden A2-Bredevoert Al, Vorden Bl-
OVerwetering B2, Almen Cl-Vorden Cl,
Vorden Dl-WHCZ D3, De Hoven El-
Vorden El, Vorden E2-Warnsveld E5,
Vorden E2-Be Quick E3, Zutphen Fl-
Vorden Fl, Vorden F2-Voorst Fl, Be Quick
F3-Vorden F3, Gazelle N. F3-Vorden F4,
Vorden l-Zutphen l, Lochem 2-Vorden 2,
Twenthe G 3-Vorden 3, Vorden 4-AZC 4,

•Vorden 5-AZC 5, Vorden 6-Ratti 3, Gazelle
N. D l-Vorden Dl, Vorden El-Oeken El,
Almen E2-Vorden E3, Harfsen E2-Vorden
E4, Vorden Fl-WHCZ F2, Dierense Boys
F2-Vorden F2, Vorden F3-AZC F3, Vorden
F4-Dierense Boys F3.



LE PLANNING

Loolaan 88 7261 HV Ruurlo
Tel. 0573-45 39 80
Fax 0573-45 39 93

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurio
Tdefoon: (0573) 45 20 00

nrvi 11 KIK H ATr~ni A l I~M
BOUWMATERIALEN

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

HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Actie
zung
stoken'
Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de CAMOG-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 17 nov. t/m zondag

23 nov. 1997.

Bij een
jaarverbruik
van:

800 m3
1000 m3
1200 m3
1400 m3
1600 m3
1800 m3
2000 m3
2200 m3
2400 m3
2600 m3
2800 m3
3000 m3
3300 m3
3600 m3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
6000 m3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

24 m3
30 m3
36 m3
42 m3
47 m3
53 m3
59 m3
65 m3
71 m3
77 m3
83 m3
89 m3
98 m3

107 m3
116 m3
125 m3
133 m3
148 m3
163 m3
178 m3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
3 november
•97vart

61 m3
77 m3
92 m3

107 m3
122 m3
137 m3
152 m3
168 m3
183 m3
198 m3
214 m3
229 m3
252 m3
274 m3
298 m3
320 rn3
343 m3
381 m3
419 m3
457 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:

0575 - 597 280

GROENSPECIALIST

00

MAN

Zeer mooie kwaliteit
van eigen kwekerij
Blauw en groen, met en zonder kluit of
pot van 60 c m k l O m.

Wegens ontruiming perceel
voor handelsprijzen

KERSTBOMEN
gezaagd, tot 250 cm

KERSTBOMEN
kluit of pot, tot 200 cm

8,50

12,50
Alle kopers van een kerstboom mogen gratis
kerstgroen uitzoeken zoals hulst, coniferen-
groen, skimmea enz. zolang de voorraad strekt.

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur.
Kervelseweg 23, Hengelo (G.), tel. (0575)462619

Tegelkniptang
Van speciaal gereed

schapstaai. Papegaaibek,
lengte 200 mm.

Vloertegellijm
Kunststofgebonden flexibele
cementpoederlijm voor vloer-
en wandtegels. Alle
ondergronden.

Tegelinwasser
Rubber strip (280 x 140 x
9 mm). Houten handvat.

Diverse messen
Los verkrijgbaar^
vanaf:

Prijzen incl. BTW

Wandtegellijm
Universele pastalijm

voor eigen merk
wandtegels. Blijvend
elastisch. Vrijwel elke ondergrond.

Per emmer (16 k)

iBouwCenterSHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma t/m vr 7 30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

R U I M E R B I J H C IU W K E U S l S

Binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar
zowel tijdelijke als vaste medewerk(st)ers voor

o.a. de volgende functies:

LOODGIETERS / CV-MONTEURS
ELECTROMONTEURS

CONSTRUCTIE BANKWERKERS / LASSERS
LTS-ERS METAAL

MTS-ERS (zowel E als W)
MACHINE BANKWERKERS

KANTOORPERSONEEL

Bent u de vakman die we zoeken?
Neem dan vrijblijvend kontakt op.

Wij zijn ook na kantooruren bereikbaar.

LUBRON... DAT WERKT!

Lubron
PE.RSONEELORGANISATIE. BV

St. Michielsstraat 2a Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 46 01 Fax (0575) 46 46 03



Cursusavond salades maken

Op dinsdagavond 25 november vond in 't PantoJ/eltje de cursusavond salades maken plaats. Deze avond werd georganiseerd door
Keurslagerij Vlogman, de Echte Groenteman Huitink en de echte bakker Van Asselt. Ook de Gulle Bottelier Van loon verleende zijn mede-
werking aan deze cursus. De organisatie kan terugkijken op een gezellige en leerzame avond.

Lampionoptocht voor jeugdige pieten op woensdag 3 december

Zwarte pietenorkest verhoogt
Sint Nicolaassfeer in Voiften

Kerst op Huis Verwolde
Op 11, 12, 13 en 14 december worden
de donkere dagen voor Kerst op huis
Verwolde te Laren opg^kht met een
speciale openstelling. H^r 18e eeuwse
landhuis is in kerstsfeer aangekleed en
er worden - nooit eerder getoonde -
hoogtepunten uit de textielcollectie
van 'Geldersche Kastcelen' tentoonge-
steld. £
Zo geven uniformen van^^huisknecht
en de chauffeur, een gala-uniform, jur-
ken en hoeden een indruk hoe de be-
woners van Verwolde in de 18e, 19e en
het begin van de 20e eeuw gekleed
gingen. Er zijn gidsen aanwezig die u
desgewenst iets meer kunnen vertellen
over de geschiedenis van het huis en
zijn vroegere bewoners. Na afloop
wordt u gastvrij ontvangen in de kel-
der, waar u kan genieten van een glaas-
je Glühwein of iets anders.
Op zaterdag 13 en zondag 14 december
kunt u 's middags acteur Richard
Salemink tegenkomen. Hij neemt u
mee door het huis en vertelt spannen-
de, ontroerende kerstverhalen, die zo-
wel jong als oud zullen aanspreken.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Honderden boeken
cadeau
Het is weer zover, 't Is een paar dagen voor
Sint Nicolaas, een paar weken voor de
Kerst. En nog hebt u geen geschenk voor
een huisgenoot, familielid of vriend. Ze
hebben immers alles al? Verlanglijstjes zijn
er bijna niet meer. We hebben - lijkt het -
geen verlangens meer. En u maar piekeren.
Van dat welvaartsprobleem kun je soms
erg vermoeid raken.

Een advies: probeer eens te ontdekken of
die ander eigenlijk wel lid is van de biblio-
theek. Dat wil nog wel eens de oplossing
brengen. Een jaar lang lid zijn van de open-
bare bibliotheek in Vorden kost zo'n 46
gulden. Maar bedenkt u wel wat u dan ei-
genlijk aan cadeaus geeft? Vele honderden
boeken per jaar die kunnen worden ge-
leend en gelezen. Romans en reisboeken,
informatieve en fotoboeken, hobbyboeken
en gedichtenbundels, zelfs muziek in de
vorm van CD's of films als CD-Roms. U
geeft talloze uren leesplezier en muzikaal
genot voor een heel bescheiden bedrag.

Het kan trouwens nog voordeliger als de
persoon die u wilt verrassen een kind is.
Want kinderen (tot en met 17 jaar) kunnen
gratis boeken lenen en lezen. Dat is dus een
gratis geschenk dat hun leven verrijkt. Ze
kunnen dan regelmatig een bezoekje bren-
gen aan de biblfotheek en kiezen uit dui-
zenden boeken die voor hun leeftijd ge-
schikt zijn. Natuurlijk zijn er kinderen die
liever naar spannende dingen op de televi-
sie kijken. Maar is het juist niet goed als die
kinderen weer eens een boek openslaan en
gepakt worden door een geestig of grieze-
lig of boeiend verhaal? Knappe geleerden
hebben ontdekt dat lezen een belangrijk
element is voor de geestelijke vorming van
het jonge kind. Hun fantasie wordt er door
geprikkeld, hun woordkennis vergroot en
ze raken er spanningen door kwijt. Zo'n
jeugdabonnement op de bibliotheek is ei-
genlijk een pracht-idee dat het leven van
uw kind verrijkt. En het is nog gratis ook.

Als u voor Sinterklaas of kerstman wilt spe-
len is het goed even langs te gaan bij de bi-
bliotheek. Men kan daar - als u dat niet
weet - ook even nagaan of de man, vrouw
of kind die/dat u wilt verrassen al lid is van
de bibliotheek. En een inschrijving is zo ge-
regeld. Toch eens over nadenken als u weer
niet weet wat u straks moet geven.

Boekanier

Jan Ottink Band start serie
afscheidsconcerten in Ruurlo

Een zwarte pietenorkest verhoogde afgelopen zaterdag de Sint Nicolaass/eer in het centrum
van Vorden. Deze week zijn er in totaal drie koopavonden in het dorp: dinsdag 2 december,
woensdag 3 december en donderdag 4 december. Tijdens de koopavond van woensdag 3 de-
cember zal de Vordense Ondernemers Vereniging een lampionoptocht houden voor jeugdige
pieten. De start van de optocht is op het schoolplein achter de Openbare School aan de
Kerkstraat. Deze optocht is bedoeld voor de jeugd tot 12 jaar die zich verkleed en geschminkt
hebben als Zwarte Piet. Voor de leukst verklede Pieten worden er prijzen beschikbaar gesteld,
terwijl elke deelnemer ook nog een verrassing ontvangt. Na de beoordeling en uitreiking van
lampions wordt er een rondtocht gelopen door het dorp onder leiding van Concorida. Ouders
zijn natuurlijk van harte welkom en mogen ook meelopen.

De Jan Ottink Band houdt op 31 de-
cember van dit jaar op te bestaan.
Voordat het doek definitief valt, pakt
de groep nog vier keer flink uit tij-
dens een afscheidstoer. Het eerste
concert uit de serie wordt op zater-
dag 6 december gehouden in De
Tapperij in Ruurlo.

De laatste concerten moeten voor zowel
de handleden als het publiek 'onvergete-
lijke' gebeurtenissen worden. De Jan
Ottink Band heeft dan ook vele uren in
de repetitieruimte doorgebracht om er
iets bijzonders van te maken. Het resul-
taat: de concerten worden langer dan
ooit en bestaan uit repertoire dat een
mooi overzicht geeft van de lange ge-
schiedenis van de dialectgroep uit Lo-
chem en omgeving. De vele liefhebbers

krijgen nog één kans om oude en nieuwe
nummers als "De Kearl in de Storm'
en 'Geeteling' te horen. Tijdens de af-
scheidstoer zullen wisselende verrassin-
gen worden gepresenteerd, onder meer
in de vorm van oude bandleden die weer
even terugkeren op het oude nest.
Het eerste concert in Ruurlo wordt ge-
houden in de zaal van De Tapperij aan
het Julianaplein. Het is zaak om snel een
kaartje te reserveren want de signalen
van de voorverkoopadressen duiden erop
dat alle concerten snel vol zullen lopen.
Dat geldt niet alleen voor Ruurlo, maar
ook voor de concerten in de Poorte van
Nee in Neede op zaterdag 13 december
en in De Zon in Varsselder op zaterdag 20
december. Het 'echte' slotconcert wordt
gehouden op oudejaarsmiddag in het
gloednieuwe Station Lochem.

l 'i'M



rG E M E E N T E B U L L E T I N O R D E N

7474.

• Openingstijden Gemeentehuis;
maandag tot en met vnjdag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

UAvondopensteÜingafd. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen ztjn van
18.30-20.00 uur (zie pu blicaties in
Gemeentebuïletin|

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester E/.C. Kamerling;
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens afcpraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder
donderdagmorgen van 9,00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D, Mulderije-Meulenbroek;
donder4agmorgen van 10,00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 2030 uun
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ERKEER:
CATEGORISERINGSPLAN
IN ONTWERP KLAAR

BURGEMEESTER EN WETHOU-
DERS VERLENEN INSPRAAK

Eind vorig jaar hebben burgemeester en
wethouders het Buro voor Verkeerskun-
dige Advisering (BVA) in Kaalte, opdracht
gegeven voor het opstellen van een cate
goriseringsplan voor het wegennet in de
hele gemeente. Met dit plan kunnen zij
de Vordense wegen 'duurzaam veilig' in-
richten. Op deze manier wil het gemeen-
tebestuur het aantal mensen, dat jaar-
lijks in het verkeer gewond raakt of over-
lijdt, verminderen. Verder moet het cen-
trum van Vorden ook in de toekomst vei-
lig, leefbaar en aantrekkelijk blijven.
Omdat de hoeveelheid verkeer in het
centrum te beperken, heeft het adviesbu-
reau een studie uitgevoerd naar alterna-
tieve tracés voor doorgaand verkeer tus-
sen Zutphen en Ruurlo. Deze tracéstudie
maakt deel uit van het categoriserings-
plan. Vorige week heeft u daar al iets
over kunnen lezen. Deze week gaan wij
wat dieper in op de inhoud van het plan.

WAAROM EEN
CATEGORISERINGSPLAN?
Burgemeester en wethouders willen op
twee manieren het verkeer in de ge-
meente veiliger maken. Allereerst wor-
den plekken waar veel ongelukken ge
beuren aangepakt. Zo komen er op twee
gevaarlijke kruispunten in de Baakseweg
rotondes. Maar lang niet alle ongelukken
gebeuren op dergelijke 'ongevallencon-
centraties'; veel ongelukken gebeuren op
telkens weer andere plaatsen. Om daar
ook wat aan te doen, kan het wegennet
volgens een categoriseringsplan 'duur-
zaam veilig' worden ingericht.

WAT IS CATEGORISEREN?
Categorisering is het indelen van wegen
in een bepaalde categorie. Er zijn vier ca-
tegorieën: stroomwegen, ontsluitingswe-
gen, gebiedstoegangsstraten en erftoe
gangsstraten. Stroom- en ontsluitingswe
gen hebben een belangrijke verkeers-
functie. Het verkeer op deze wegen moet
vlot en veilig kunnen doorstromen. Op
de andere wegen, de gebiedstoegangs-
straten en de erftoegangsstraten, is de
verblijfsfunctie juist belangrijker. Hier is
de doorstroming van minder belang. De
inrichting van deze wegen moet meer
zijn afgestemd op bestemmingsverkeer
en langzaam verkeer.

Elke wegcategorie heeft bepaalde ken-
merken, zoals een gewenste snelheid,
wel of geen fietspaden, type kruisingen
enzovoorts. Het is de bedoeling de wegen
in te richten overeenkomstig deze ken-
merken. Dit gebeurt bij voorkeur, wan-
neer een weg opnieuw gestraat of geas-
falteerd moet worden. Dit bespaart kos-
ten. Op deze manier ontstaat geleidelijk
een duurzaam veilig wegennet.

Bij het indelen in de verschillende cate-
gorieën is niet alleen gekeken naar ver-
keersonveiligheid. Ook zaken als leef-
baarheid, natuur en landschap, bereik-
baarheid en mobiliteitsbeheersing spe-
len bij categorisering een belangrijke rol.

Belangrijke knelpunten

hoge snelheid
gevaar voor fietsers
druk verkeer
veel vrachtverkeer
sluipverkeer
geluidlm^er
rijden <^PT rood verkeerslicht
industrieterrein slecht bereikbaar
slecht uitzicht op kruispunten
geen voorrang verlenen

Veel genoemde wegen

Almenseweg
Baakseweg
Hackförtselaan en Koekoekstraat
Ruurloseweg (Kranenburg)
Oude Zutphenseweg
Wildenborchseweg
De Horsterkanip
Het Jebbink
Het Hoge
Zutphenseweg en Dorpsstraat
Stationsweg
Beeklaan en Dorpsstraat
inWichmond

Kansen

- versterken van recreatie en toeris-
me, onder andere door goede fiets-
en wandelroutes

- verbeteren van de ontsluiting van
bedrijventerrein Werkveld

- verbeteren van verkeerssituatie in
het centrum

KLANKBORDGROEP
Het categoriseringsplan is mede tot
stand gekomen dankzij de inspanningen
van een klankbordgroep, waarin een
groot deel van de Vordense samenleving
was vertegenwoordigd:
- Industriële Kring Vorden
- Vereniging Natuurmonumenten
- politie
- scholen
- Stichting Welzijn Ouderen Vorden
- Veilig Verkeer Nederland afdeling

Vorden
- Vordense Landbouwfederatie
- Vordense Ondernemersvereniging
- Vereniging voor Vreemdelingenver-

keer
- aanwonenden van de noordelijke rou-

te
- aanwonenden van de centrumroute

Categorieën buiten de bebouwde kom

STROOMWEG
• middenberm
• ongelijkvloerse kruisingen
• geen (brom)fietsers en

landbouwverkeer

Categorieën binnen de bebouwde kom

STROOMWEG
• 2 x 2 rijstroken
• middenberm
• ongelijkvloerse kruisingen
• geen (brom)fietsers en

landbouwverkeer

ONTSLUITINGSWEG
• middenberm(pje)
• rotondes
• vrijliggende fietspaden
• geen landbouwverkeer

(parallelwegen)

ONTSLUITINGSWEG
• middenberm(pje)
• rotondes
• vrijliggende fietspaden

(parallelwegen)

GEBIEDSTOEGANGSSTRAAT GEBIEDSTOEGANGSSTRAAT
• fietspaljfietsstroken
• plateaWrotondes
• landbouwverkeer

toegestaan

• fietsstroken
• plateaus
• versmallingen

ERFTOEGANGSSTRAAT
• geen fietsvoorzieningen
• plateaus
• landbouwverkeer

toegestaan

ERFTOEGANGSSTRAAT
• geen fietsvoorzieningen
• plateaus, drempels
• poortconstructie

- aanwonenden van de zuidelijke route
- adviesbureau BVA
- gemeente.

De klankbordgroep is vijfmaal bijeen ge
weest en heeft vanuit de eigen specifieke
ervaringen met het verkeer in en rond
Vorden, actief aan de probleeminventari-
satie meegewerkt en voorstellen van het
adviesbureau besproken. De reacties zijn
na toetsing aan de verkeerskundige ka-
ders door het adviesbureau in de rappor-
tage verwerkt.
Dit heeft geleid tot een categoriserings-

plan dat de klankbordgroep in grote lij-
nen steunt.

KNELPUNTEN EN KANSEN
De leden van de klankbordgroep hebben
punten aangewezen, die naar hun me
ning in het verkeer problemen opleve
ren. Ook hebben zij kansen voor de ge
meente aangeven, waaraan het wegen-
net zou kunnen bijdragen. Daarnaast
zijn de klachten geïnventariseerd, die in
de afgelopen jaren bij de gemeente zijn
binnengekomen en die te maken hebben
met verkeersveiligheid.



WENSBEELD
Het wensbeeld is eigenlijk de kern van
het categoriseringsplan. In het wens-
beeld is voor elke weg aangegeven in wel-
ke categorie hij is ingedeeld. Op hiervan
is bepaald welke verkeersmaatregelen
nodig zijn, zoals het instellen van dertig-
kilometerzones, de aanleg van verkeers-
drempels en fietspaden.

Ontsluitingswegen
• Rondweg en Hengeloseweg
• Zutphenseweg en Ruurloseweg
• de Horsterkamp

Gebiedstoegangsstraten
• centrumroute (Dorpsstraat en

Zutphenseweg tot de Mispelkamp-
dijk)

• Nieuwstad en Raadhuisstraat
• Burgemeester Galleestraat en Enk-

weg
• Het Hoge en Schoolstraat
• Industrieweg (gedeeltelijk)
• Baakseweg
• Bleuminkmaatweg
• Lankhorsterstraat, Beeklaan,

Vierakkersestraatweg, IJselweg
• Wildenborchseweg

Erftoegangsstraten:
alle overige wegen

VERKEERSSTROMEN
Het adviesbureau heeft gegevens verza-
meld over de diverse verkeersstromen
door de gemeente. Door middel van ken-
tekenregistraties zijn intensiteiten, rou-
tes en relaties onderzocht. Enkele con-
clusies uit dit onderzoek:
• Het aandeel doorgaand verkeer op de

centrumroute is ongeveer 30%. Het
wel of niet aanwezig zijn van door-
gaand verkeer op deze route, is niet
van invloed op de categoriekeuze.

• Een kwart van het verkeer van en naar
het bedrijventerrein Werkveld is geo-
riënteerd op Zutphen.

TRACÉSTUDIE
In de tracéstudie heeft het adviesbureau
een vergelijkend onderzoek gedaan naar
verschillende tracés, waarover het door-
gaande verkeer tussen Zutphen en
Ruurlo kan gaan. Deze tracés zijn: de
huidige centrumroute (Dorpsstraat en
Zutphenseweg), een zuidelijk alternatief
(Rondweg en de Horsterkamp) en een
noordelijke route (via of nabij de Oude
Zutphenseweg). Ook is de noodzaak on-
derzocht van een verbeterde bereikbaar-
heid van industrieterrein Werkveld via
de Oude Zutphenseweg.
Een noordelijke rondweg zou al het
doorgaande verkeer tussen Ruurlo en
Zutphen om de kern heen leiden. Zo'n
rondweg is erg duur, terwijl het verkeers-
aanbod op deze route zeer beperkt zal
zijn.
Ook het gebruik van een nieuwe ontslui-
tingsweg van bedrijventerrein Werkveld
richting Zutphen zal laag zijn. Al het
doorgaande verkeer omleiden via de
Horsterkamp en de Rondweg is ook geen
oplossing. Om dat te bereiken, zijn heel
ingrijpende verkeersmaatregelen nodig
in het centrum. Dit is weer in strijd met
het behoud van de aantrekkelijkheid van
het centrum.
Het adviesbureau komt tot de conclusie,
dat minstens tot het jaar 2010, het door-
gaande verkeer via de centrumroute kan
blijven rijden, mits er passende maatre
gelen worden genomen om de veilig-
heid, de leefbaarheid en de aantrekke-
lijkheid van het centrum te waarborgen.
Plateaus in combinatie met zebra's kun-
nen de snelheid van het verkeer beheer-
sen en het oversteken vergemakkelijken.
Wel moet de hoeveelheid verkeer be-
perkt worden tot 10.000 motorvoertui-
gen per etmaal (nu rijden er ruim 9000
motorvoertuigen per etmaal in het cen-
trum). Zodra de intensiteit boven de tien-
duizend uitkomt, zal een deel van het
doorgaande verkeer via de Horsterkamp
en de Rondweg moeten rijden.
De geluidhinder in het centrum kan
worden verminderd door de klinkers te
vervangen door asfalt.

""• IS " • ' L/ ^^
V>, g . <-.'<-. -.<;:<fK>i </>-ö<;

p:̂ %£ ^**>'̂  ,)
-%,/ K.'̂ , ';

i4^Al ****¥«•»«* ^J •
•v.-. '-»,'••.-: :•. .• ff : •

5"\:/ tN-̂ H- ' ^"';'' V'::r '̂L'i:"'>::'̂ ^V

: *̂̂ H5^^ "'" ̂ - ^*
S^^A\'"" "":;: \ X,'

ontsluitingsweg
gebiedtoegangsstraat

Tracé Zutphen-Werkveld
• trekt ook doorgaand verkeer aan
• hoge kosten
• laag verkeersaanbod

Tracé Noord
• gaat ten koste van levendigheid centrum
• zeer hoge kosten
• beperkt verkeersaanbod
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Tracé Zuid

niet voor alle doorgaand verkeer
opvang groei centrumroute

Tracé Centrum
• behoud van aantrekkelijkheid centrum
• maximaal 10.000 motorvoertuigen per etmaal :
• veiligheid en oversteekbaarheid verbeteren
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Tracé Noord
Tracé Zutphen-Werkveld
Tracé Centrum
Tracé Zuid

INFORMATIEAVOND
Op woensdagavond 10 december aan-
staande zal het adviesbureau het cate-
goriseringsplan toelichten.
U bent van harte welkom en u kunt
dan ook vragen stellen. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur en vindt plaats in
de grote zaal van het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden.

OOK U KUNT UW MENING GEVEN
Burgemeester en wethouders verlenen
inspraak op het ontwerp-categorise-
ringsplan.
Nog tot en met woensdag 17 december
aanstaande, kunt u het plan inzien in
de Rabobank in Wichmond, in de
openbare bibliotheek in Vorden en in

het gemeentehuis op de afdeling ge-
meentewerken (in de boerderij).

Gedurende deze termijn kunt u uw
zienswijze kenbaar maken. Schrifte-
lijke reacties kunt u richten aan burge-
meester en wethouders van Vorden,
postbus 9001, 7250 HA Vorden. U kunt
uw mening ook mondeling kenbaar
maken aan de medewerkers van de af-
deling gemeentewerken.

Het categoriseringsplan is nu nog voor-
lopig. Begin volgend jaar, na de in-
spraak, zullen burgemeester en wet-
houders hun standpunt bepalen, waar-
na de gemeenteraad het plan kan vast-
stellen.

Hieronder en op de volgende pagina
kunt u de verkeersmaatregelen in eerste
termijn lezen.

VERKEERSMAATREGELEN
EERSTE TERMIJN
Het adviesbureau heeft maatregelen
voorgesteld, die - afhankelijk van het be-
schikbare geld - als eerste zouden kun-
nen worden uitgevoerd in de periode tot
het jaar 2010.

Ook op de wegen die niet genoemd wor-
den, zijn maatregelen denkbaar. Deze
kunnen het best gelijktijdig met wegon-
derhoud worden uitgevoerd.



Ontsluitingswegen

Rondweg: afsluiten aansluitingen
Eldersmaat en Deldenseweg (niet
voor bestemmingsverkeer);
Horsterkamp: zijwegen Beatrixlaan
en W. Alexanderlaan voorzien van in-
ritconstructies;
Ruurloseweg Kranenburg: max. snel-
heid 50 km/uur in combinatie met
snelheidsremmende maatregelen.

Gebiedstoegangsstraten binnen
de bebouwde kom

Het Hoge: plateaus;
Stationsweg: plateaus;
kruispunt Margrietlaan-Nieuwstad-
Rondweg: inritconstructies;
Beeklaan: plateau tussen de Hackfor-
terweg en de Baron van der
Heydenlaan;
kruispunt Vierakkersestraatweg-
Beckenstaat: plateau.

Erftoegangsstraten binnen de
bebouwde kom

Dorpsstraat Wichmond: plateau bij
de school;
Wijk de Boonk en Almenseweg: der-
tigkiïometerzorre.

Gebiedstoegangsstraten en erf-
toegangsstraten buiten de be-
bouwde kom

Wildenborchseweg: vrij liggende fiets-
voorzieningen, max. snelheid 60
km/uur in combinatie met snelheids-
remmende maatregelen;
Oude Zutphenseweg: max. snelheid
60 km/uur in combinatie met snel-
heidsremmende maatregelen; weg
afsluiten voor motorvoertuigen tus-
sen kruisingen met de Van Lennep-
weg en de Almenseweg;
Almenseweg, Hackfortselaan en Koe-
koekstraat: versmallen, max. snel-
heid 60 km/uur in combinatie met
snelheidsremmende maatregelen;
Vierakkersestraatweg en Lankhorster-
straat: vrijliggende fietspaden en
snelheidsremmende maatregelen,
max. snelheid 60 km/uur;
IJselweg: fietssuggestiestroken, snel-
heidsremmende maatregelen, max.
snelheid 60 km/uur.

Centrumroute

Snelheidsremmende maatregelen ter
verhoging van de veiligheid:
- na realisatie nieuwe woonwijk

'Het Joostink': max. snelheid 50
km/uur vanaf de Rondweg;

- kruising Zutphenseweg-Rondweg:
rotonde;

- kruising Mispelkampdijk-Strodijk-
Zutphenseweg: rotonde;

- fietssuggestiestroken tussen Mis-
pelkampdijk en De Steege;

- plateau's met zebra's bij de Boonk,
Addinkhof en Dorpsstraat (over-
steekpunten).

TENSLOTTE: GELD
De maatregelen die in het categorise
ringsplan staan kosten veel geld. Daarom
zijn niet alle maatregelen meteen uit-
voerbaar en moet er zoveel mogelijk ge
combineerd worden met wegonder-
houd.

Na afloop van de inspraaktermijn, zullen
burgemeester en wethouders in een
voorstel aan de gemeenteraad aangeven,
hoeveel geld zij voor verkeersmaatrege-
len willen uittrekken. Omdat het catego-
riseringsplan een plan voor de lange ter-
mijn is, kan gemeenteraad ieder najaar,
bij de behandeling van de begroting en
het meerjarenbeleidsplan, bepalen wel-
ke maatregelen wanneeruit te voeren.
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maatregelen

profiel versmallen
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fietsvoorzieningen
(bij voorkeur vrij liggend)
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OORBEREIDINGS-
BESLUITEN

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om voorbereidings-
besluiten te treffen voor:

- de terreinen aan de Nieuwstad van
Nedac Sorbo;

- uitbreiding industrieterrein aan de
oostzijde van de Kerkhoflaan;

- uitbreiding van de school in Kranen-
burg.

Een voorbereidingsbesluit is een middel
om een eventuele vrijstellings- en antici-
patieprocedure op te starten, (om ver-
sneld medewerking te kunnen verlenen
aan het verlenen van een bouwvergun-
ning) en een middel om de bestaande
toestand te "bevriezen", zodat ongewens-
te ontwikkelingen tegengegegaan kun-
nen worden in de voorbereidingstijd van
het bestemmingsplan.

1ENOEMING LEDEN
r BESTUURSCOMMISSIE VOOR

OPENBAAR ONDERWIJS

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de heren O.
Wempe, R. Smedinga, B. Veen, H.W. El-
brink en H. Boogaard te benoemen als Ie
den voor de bestuurscommissie voor het
openbaar onderwijs in Vorden.

archivaris heeft een nieuw ontwerp voor
de gemeenten Gorssel-Lochem-Vorden-
Warnsveld ontworpen. Deze gemeenten
hebben een samenwerkingsregeling
voor hun archieven.

De drukriolering in het gebied Wich-
mond-Vierakker geeft veel storingen
door de slechte staat van de electrische
installaties en de kasten. Renovatie
is noodzakelijk. De kosten bedragen
ƒ 170.000,— en kunnen ten laste komen
van de voorziening riolering.

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om een nieuwe
Archiefverordening vast te stellen. De
Archiefwet verplicht daartoe. De streek-

ECHTENVERORDENING

In deze verordening staat wat u voor de
diensten van de gemeente moet betalen.
Jaarlijks past de gemeenteraad de tarie
ven die in deze verordening staan aan,
voegt nieuwe onder-delen toe en schrapt
soms tarieven.

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om voor het jaar
1998 de tarieven aan te passen.

ANWIJZING STICHTING DE
GRAAFSCHAP

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de stichting "De
Graaf schap"aan te wijzen als uitvoe
ringsorganisatie in de zin van de Wet
Inschakeling Werkzoekenden (WIW).

De WIW heeft als doel gemeenten een sa-
menhangend instrumentarium te bie-
den om de afstand tot de arbeidsmarkt
voor langdurig werklzoen, werkloze uit-
keringsgerechtigden en werkloze jongee
ren te verkleinen ofte voorkomen dat de
ze afstand toeneemt.



ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

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

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

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken ver-
gadert op dinsdag 9 december 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staat het volgende onderwerp:
- krediet voor renovatie drukriolering Wichmond/Vierakker

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 9 december
1997 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- opslag lokale omroep;
- Archiefverordening 1997;
- voorbereidingsbesluit terreinen Nedac Sorbo, Nieuwstad;
- voorbereidingsbesluit uitbreiding industrieterrein oostzijde Kerkhoflaan;
- voorbereidingsbesluit uitbreiding school Kranenburg;
- Hackfortermolen, Het Hoge 66.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op donderdag 11
decem ber 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- opslag lokale omroep;
- benoeming (eerste) leden bestuurscommissie openbaar onderwijs Vorden
- Réchtenverordening 1998;
- voorbereidingsbesluit uitbreiding school Kranenburg;
- extra krediet voor de bouw van een gymnastieklokaal bij basisschool De Kraan-

vogel te Kranenburg;
- aanwijzing stichting De Graafschap;
- aanwijzing uitvoeringsorganisatie Wet sociale werkvoorziening;
- beleidsverslag 1996 Algemene bijstandswet gemeente Vorden;
- stimuleringsregeling duurzaam bouwen;
- subsidie Stichting Muziekschool regio Zutphen (Muzehof);
- overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf.

Burgemeester en wethouders hebben in principe ingestemd met het bouwen van een
gymnastieklokaal bij De Kraanvogel. Deze gymnastiekaccommodatie is van belang
voor de Kranenburgse gemeenschap. Er kunnen ook andere activiteiten plaatsvinden
buiten het normale bewegingsonderwijs, zoals:
- speellokaal voor kleuters;
- spel- en speelaccommodatie voor de peuterspeelzaal;
- spel- en speelaccommodatie voor ouderen;
- sport-/recreatie-accommodatie voor sport- en/of buurtverenigingen;
- accommodatie voor sociaal-culturele activiteiten.

Het lokaal draagt dus bij aan een breder en optimaler (weizijns)voorzieningenniveau
op het gebied van sport, sociaal-cultureel-werk, jeugd- en jongerenwerk, kinderop-
vang e.d.

De bouw en inrichting van het lokaal kost ƒ 637.000,—. een bedrag van ƒ 337.000,— ha-
len burgemeester en wethouders uit de onderwijsgelden, voor een bedrag van
ƒ 300.000,— moet de gemeenteraad een extra krediet beschikbaar stellen.

NGEKOMEN BOUWAANVRAAG GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

25-11-97B. Regelink Brinkerhof 85
Vorden

bouwen van een
bergruimte/carport

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

OUWEN BERGRUIMTE/CARPORT BRINKERHOF 85 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 8,
lid 7 sub. d) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West & Zuid
1992" voor het bouwen van een bergruimte/carport aan de Brinkerhof 85 te Vorden.
De vrijstelling maakt het mogelijk de bergruimte/carport gedeeltelijk voor de voorge-
velrooilijn te situeren.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
4 december 1997, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-se-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belang-
hebbenden kunnen in deze oeriode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en
wethouders kenbaar

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 december 1997 om 15.30 uur in het
gemeente huis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

- opslag lokale omroep;
- benoeming (eerste) leden bestuurscommissie openbaar onderwijs Vorden;
- Archiefverordening 1997;
- Rechtenverordening 1998;
- voorbereidingsbesluit terreinen Nedac Sorbo, Nieuwstad;
- voorbereidingsbesluit uitbreiding industrieterrein oostzijde Kerkhoflaan;
- voorbereidingsbesluit uitbreiding school Kranenburg;
- extfa krediet voor de bouw van een gymnastieklokaal bij basisschool de

Kraanvogel te Kranenburg;
- krediet voor renovatie drukriolering Wichmond/Vierakker;
- aanwijzing Stichting de Graafschap;
- aanwijzing uitvoeringsorganisatie Wet sociale werkvoorziening;
- beleidsverslag 1996 Algemene bijstandswet gemeente Vorden;
- stimuleringsregeling duurzaam bouwen;
- (start)subsidie Stichting Muziekschool regio Zutphen (Muzehof).

Spreekrecht

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

EELDKWALITEITï DOOR GEMEENTERAAD VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering
van 25 november 1997 heeft vastgesteld het "Beeldkwaliteitsplan het Joostink".

Dit plan vormt een toetsingskader voor de welstandsbeoordeling van de, in nieuw-
bouwwijk "het Joostink", te bouwen woningen en bijgebouwen. Tevens is het plan be-
palend voor de inrichtingswij ze van de openbare ruimten.

Het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en kan tegen betaling van de
kosten beschikbaar worden gesteld.

NTEIGENING IN DE GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voornemens de gemeenteraad een voor-
stel te doen tot onteigening, ten name van de-gemeente Vorden, van percelen grond
aan de Lankhorsterstraat te Wichmond voor de realisering van een vrij liggend fiets-
pad vanaf de kruising Beeklaan-Baakseweg-Lankhorsterstraat tot aan het sportcom-
plex aan de Lankhorsterstraat.

Een ontwerp-besluit, uitgewerkte tekeningen van het plan, grondtekeningen waarop
de te onteigenen onroerende zaken en een lijst van de te onteigenen onroerende za-
ken aangeduid met hun kadastrale aanduiding met vermelding van de grootte en de
eigenaren van de percelen liggen met ingang van donderdag 4 december 1997 tot en
niet woensdag 7 januari 1998 voor belanghebbenden ter inzage ter gemeentesecre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
De stukken zijn in te zien van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en
op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur of op afspraak. Kopieën van de stukken
kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken in kostenloos.

Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn hun mondelinge of schrif-
telijke zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar maken. De gemeenteraad zal ken-
baar gemaakte zienswijzen betrekken bij zijn beslissing.

• SlftjnOMROEP IN VORDEN

Radio Achterhoek FM heeft burgemeester en wethouders verzocht om een lokale op-
slag op de omroepbijdrage in te stellen teneinde op diie manier de burger te laten
meebetalen aan de bestrijding van de kosten van radio Achterhoek FM.

Burgemeester en wethouders hebben de lokale omroep gevraagd om de luisterdicht-
heid en de waardering aan te tonen. Radio Achterhoek FM heeft dit niet gedaan, re-
den voor burgemeester en wethouders om de gemeenteraad voor te stellen geen loka-
le opslag op de omroepbijdrage in te stellen.

PENINGSTIJD BURGERZAKEN OP 31 DECEMBER 1997

Op 31 december is burgerzaken geopend van 8.30 tot 9.30 uur, omdat nieuwe pro-
gramma tuur moet worden geïnstalleerd en de medewerkers dan geen toegang meer
hebben tot de computers.

De eerstvolgende avondopenstelling is op 27 januari 1997.



NSPRAAK UITBREIDING GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST

Burgemeester en wethouders van zijn van plan om 41 panden in het gebied Vierakker-
Wich mond te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Overeenkomstig de
openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (juncto artikel 3 van de Monumentenverordening), liggen de redenge-
vende beschrijvingen van deze panden met ingang van maandag 8 december 1997 tot
en met l februari 1998 tef inzage op de gcmeentesecretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis).

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun ziens-
wijze (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Naar het buitenland ? wat heeft u nodig ?

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

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

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

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
pas poort en/of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager
staat bijgeschrc ven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reis-
document waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet over-
leggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te doen (dit moet zowel bij ver-
missing als bij diefstal). Bij vermissing/diefstal in het buitenland moet u ook al-
tijd aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet u inleveren
bij het aanvragen van een nieuw document. Als u CCI^M- een reisdocument hebt ge-
had, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen^Ri een nieuw document, dan
worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument afgegeven in een
andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, om-
dat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.

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

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

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

Kosten
Bij het aanvragen moeten de kosten worden betaald voor:
een paspoort
een europese identiteitskaart
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort

ƒ91,00
ƒ 35,00
ƒ 7,50
ƒ 7,50

wijzigingen voorbehouden)

EIZEN NAAR TURKIJE

Mededeling van de Ambassade van de republiek Turkije:

Met betrekking tot de visumplicht die vanaf die vanaf l mei 1996 van kracht is voor
personen met de Nederlandse nationaliteit, delen wij u het volgende mee:

1. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen hier-
voor evenals in voorgaande jaren gebruik maken van een paspoort of een Europese
identiteitskaart.

2. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen aan
de Turkse grens of op het vliegveld in Turkije tegen betaling van 10,- US Dollar een
visumsticker kopen.
Dit visum is geldig voor drie maanden en voor meerdere bezoeken (multiple
entry).

Personen die reizen met een paspoort moeten de visumsticker, die zij voor 10,0 US
Dollar meteen bij aankomst in Turkije hebben gekocht en die in het paspoort moet
worden geplakt, samen met hun paspoort bij de paspoortcontrole laten zien voor
de inreisformaliteiten.
Nederlanders die reizen met een Europese identiteitskaart, moeten deze sticker sa-
men met de identiteitskaart bij de paspoortcontrole laten zien en de sticker laten
stempelen met een inreisstempel. Bij het verlaten van Turkije moeten zij deze sti-
cker bij de paspoortcontrole weer laten zien (dus goed bewaren!).
Wanneer er in een paspoort meerdere personen staan vermeld moet voor elk van
deze personen 10,- US Dollar worden betaald.

OEI UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIEUWD?

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

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

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

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn moeten worden ge-
keurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden gehaald bij burgerza-
ken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn gekeurd voor het
rijbewijs. Momenteel bedragen de kosten van het formulier (incl. uittreksel uit de
Gemeentelijke basisadministratie) ƒ 39,25. Dit bedrag moet bij ontvangst van het for-
mulier worden betaald. Wacht niet te lang met het ophalen hiervan. Het kan 4 tot 5
weken duren voordat u alles rond heeft.

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

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

afgifte
Wij streven ernaar ̂ ^ rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede keer terug hoeft
te komen. De appd^ptiur voor het maken van een rijbewijs is zeer storingsgevoelig,
waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd gerealiseerd kan
worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer het niet lukt.

MMONIAKREDUCTIEPLAN EN 'VERORDENING AANWIJZING VOOR
VERZURING GEVOELIGE GEBIEDEN GEMEENTE VORDEN"

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van donder-
dag, 4 december 1997 gedurende zes weken, voor een ieder ter gemeentesecretarie,
bureau milieu, ter inzage ligt het door gedeputeerde staten van Gelderland goedge-
keurde ammoniakreductieplan (ARP) gemeente Vorden en de "Verordening aanwij-
zing voor verzuring gevoelige gebieden gemeente Vorden".

Het ARP is op 26 augustus 1997 door de gemeenteraad vastgesteld en op 4 november
1997 door gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurd.

Het ARP is bedoeld om zowel de emissie als de depositie van ammoniak te verminde-
ren en bovendien de mogelijklieden voor bedrijfsontwikkeling in de veehouderijsec-
tor te vergroten. Op deze wijze kan vanuit een oogpunt van zowel milieu- als land-
bouwbelang een win-winsituatie worden bereikt. Het ARP vormt het toetsingskader
voor het verlenen van milieuvergunningen aan agrarische bedrijven.
Het plan is voorbereid door de regio stedendriehoek, in overleg met landbouw- en mi-
lieuorganisaties. Vervolgens is het plan door de gemeente gecompleteerd met:
- kaartmateriaal van bossen, natuurterreinen en landschapselementen, met een op

pervlakte van 5 ha of groter, die als voor verzuring worden aangemerkt;
- kaartmateriaal van gebieden, die in eigendom zijn bij natuurbeschermingsorgani-

saties en kleiner zijn dan 5 ha;
- de door gemeente, GLTO Vorden en de Gelderse milieufederatie ondertekende in-

tentieverklaring onderhoud landschapselementen gemeente Vorden.

Het plan, dat aansluit op het ARP regio Achterhoek en de plannen van de Graaf-
schapgcmeenten Gorssel, Zutphcn, Warnsveld en Lochem, geeft verder, onder voor-
waarden, mogelij klieden om ammoniakemissierechtcn over te nemen van een be-
drijf, waardoor de productiecapaciteit van het overnemende bedrijf wordt vergroot,
de zogenaamde saldomethode.

f ö TART)SUBSIDIE STICHTING
MUZIEKSCHOOL ZUTPHEN

(MUZEHOF)

Voor een verantwoorde nieuwe start van
de muziekschool stellen burgemeester
en wethouders voor om een aanvullend
subsidie beschikbaar te stellen van
ƒ 4.540,— in de extra kosten van oplei-
ding van leerlingen van Sursum Corda in
1994 en een eenmalige saneringsbijdra-
ge/startsubsidie van ƒ 12.154,44.

ANWIJZING UITVOERINGS-
ORGANISATIE WET SOCIALE

WERKVOORZIENING

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor het Werkvoorzie-
ningschap Delta te Zutphen aan te wij-
zen als uitvoeringsorganisatie in de zin
van de nieuwe Wet sociale werkvoorzie-
ning.
Door deze nieuwe wet is een nieuw aan-
wijzingsbesluit vereist.



ACKFORTERMOLEN

Deze molen is eigendom van de gemeen-
te Vorden. De gemeenteraad heeft eerder
besloten
om te proberen deze molen te verkopen.
Burgemeester en wethouders hebben
met verschillende instanties en perso-
nen contact gehad. Dit heeft niets opge-
leverd.

Het is van groot belang dat de molen
weer gaat draaien. Dit voorkomt schade
aan het draai- en maalwerk, stilstand is
achteruitgang. In overleg met de vereni-
ging "de Hollandsche Molen" en de stich-
ting "Vrienden van de Geldersche
Molen" en de provincie Gelderland gaan
burgemeester en wethouders zoeken
naar een vrijwillig molenaar. Burgemees-
ter en wethouders streven naar een be-
perkte vorm van openstelling, vooral ge-
richt op het toerisme in de periode mei
tot en met oktober.

f AAST PINNEN NU OOK
CHIPPEN IN HET GEMEENTE-

HUIS

U was al gewend aan de mogelijkheid
om in het gemeentehuis te kunnen pin-
nen. Vanaf heden kunt u er nu ook "chip-
pen".

ERGUNNINGEN

Op 25 november 1997 hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

de gemeente Vorden voor het bouwen
van een brandweergarage op het perceel
Rondweg 6 te Vorden;

de heer E.V. Gatacre voor het bouwen van
een toiletruimte op het perceel Wiers-
serallee 7 te Vorden;

de heer F.A.L.T. van Embden voor het
bouwen van een kapschuur op het per-
ceel Wientjes voortseweg 12 te Vorden;

de heer C. Hommel voor het bouwen van
een garage annex bergruimte op het per-
ceel de Banenkamp 13 te Vorden;

de heer M.GJ. Reintjes voor het bouwen
van een bergruimte en een carport op
het perceel Burgemeester Vunderinkhof
8 te Vorden;

de heer G.H. Woltering voor het bouwen
van een carport op het perceel Het Hoge
28 te Vorden;

heer J.T.W. Lamers voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel Eikenlaan
l te Vorden;

de heer M. Rietveld voor het bouwen van
een dakkapel op het perceel de Doeschot
22 te Vorden;

de heer L. Rouwenhorst voor het bouwen
van een garage op het perceel Berend
van Hack fortweg 40 te Vorden;

de heer C. Hommel voor het gedeeltelijk
slopen van eei^garage op het perceel de
Banen- kamp 13 te Vorden;

de heer HJ. Groot Enzerink voor het aan-
leggen van een mestbassin op het per-
ceel Delden seweg 13 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft be-
langhebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendmaking van de
ze vergunningen aan aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen.
Wanneer deze vergunningen aan aanvra-
gers zijn bekend gemaakt kunt u navra-
gen bij de sector grondgebied of de afde-
ling bestuur.

PARTNERS

IN

CREATING

Hogewald - Beuningen Elbrink - Borculo

UNIEKE
WONINGONTWERPEN

BEGELEIDING EN
ADVISERING OP MAAT

INDIVIDUELE
BENADERINGSWIJZE

VRIJBLIJVENDE
KENNISMAKINGS-
GESPREKKEN

Hogewald - Beu

DE: wus
ZWEVER IN K

buro voor architectuur en
ruimtelijke vormgeving
de heurne 41, 7255 ck hengelo gld.
tel. (0575) 46 19 75 / fax (0575) 46 47 23

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS

TIL (06761 UtOW . FAX <067ei MtOM
WEUWTTAO 30. 72(1 AH - POSTVUI 22. 72M AA
BBS 164040 - http://www»««V«UH - ISDN MI12»

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

D a m m e n

DCV Dostal Vorden
Het eerste team van Dostal Wegenbouw
Vorden had dit weekend een verre uit-
wedstrijd voor de boeg tegen Informatica
Drenthe uit Assen. Direct bij aankomst
in Assen werden de spelers met de neus
op de feiten gedrukt. Na onderweg wat
heen en weer gepraat over de mogelijke
tegenstanders, werden zij direc tuit de
droom gehaald. Een luid claxonnerende
passerende auto gaat gebukt onder haar
gewicht. Want wie zitten er in de auto?
Juist, een chauffeur met de h;uidige we-
reldkampioen Alexei Tsjizjov en de oud
wereldkamipioenen Dybman en Sjtsjo-
goljev. Goede morgen bakker! Deze na-
men zeggen u misschien niets, maar de
dammers van Vorden voelen zich ineens
heel nietig. Het voordeel is wel dat wij de
inleidende peptalk kunnen overslaan,
want iedereen is tot in de toppen van
zijn vingers gemotiveerd.
Nadat de opstelling bekend is kunnen de
Vbrdenaren de volgende meevaller note-
ren. Het optrommelen van drie Russen
van heinde en ver is geen enkel pro-
bleem, maar het vinden van een tiende
man uit de nabij eomtrek is teveel ge-
vraagd voor de Drenthenaren. Op het
laatste moment worden nog diverse spe-
lers gebeld, maar het vooruitzicht aan te
moeten treden tegen Henk Grotenhuis
ten Harkel doet bij hun allen de moed in
de schoenen zinken. Henk kon daardoor
genieten van een vrije middag en zonder

een vinger uit te steken twee punten op-
strijken. Emmanuel Merins voegde zich
al snel bij Henk met een soepele remise.
Samen werden de overig epartijen be-
wonderd en het vertrouwen in de goede
afloop groeide met de minuut. Hendrik
van der Zee stond voor de ondankbare
taak te moeten spelen tegen Tsjizjov.
Voor de meesten betekent dit een nul,
maar niet voor us Hendrik. Nadat hij de
ergste problemen had overwonnen keer-
den de kansen geleidelijk in zijn voor-
deel. Het was dan ook Hendrik die in goe-
de stand remise aanbod tegen Tsjizjov.
De laatste accepteerde dat gretig. De
voorsprong werd vergroot door Gerrit
Boom. Gerrit is dit jaar geweldig op dreef
en had ook deze keer weinig problemen
met zijn tegenstander. Daar overheen
speelde Eddy Bude keurig remise tegen
Dybman. Ook Eddy kwam in eerste in-
stantie in de problemen maar verdedeig-
de zich uiterst koelbloedig. Op het laatst
had Eddy zoveel zelfvertrouwen dat hij
een remise aanbod van zijn gerenom-
meerde tegenstander afwimpelde met de
woorden "ik wil nog even kijken". Na
even te hebben gekeken ging Eddy als-
nog akkoord met de remise. Een onge-
kende weelde van 3-7 stond op het score-
bord.
De enige die echt in de problemen zat de-
ze middag was Henk Hoekman. Eerst
had hij al problemen met de naam van
zijn tegenstander Sjtsjogoljev, waar iede-
re gezonde Hollandse boerenjongen ove
rzal struikelen. Daarnaast was Henk zo
onverstandig een opening op het bord te

brengen, die door en door bekend is bij
topspelers. De uiteindelijke nederlaag te-
kende zich al snel af, al moet gezegd wor-
den dat Henk zich kranig verweerde.
Ondertussen stonden Gerrit Wassink en
Theo Berend ruim op winst. Beide speel-
den een sterke partij en rond de tijd-
noodfase verzilverden zij hun voordeel.
Het eindspel dat bij Gerrit en Tho nog op
het bord kwam leverde geen enkel pro-
bleem meer op. In de resterende twee
partijen kregen de Drenthenaren de
kans de score een draaglijk aanzien te
geven. Eerst ontsnapte Nina Hoekman-
Jankofskaja tegen Jacob Okken. De nim-
mer aflatende vechtlust van Nina stond
weer garant voor een punt. Henk
Ruesink overspeelde zijn hand tegen
Erna Wanders en kreeg bijna de kous op
de kop. Na de hectische tijdnoodfase kon
Henk zijn wonden likken en had hij ge-
luk dat zijn tegenspeelster de wins tmis-
te.
Gezien de tegenstand een historische
overwinning van 7-13 voor Dostal. Het
bleef nog lang onrustig in Assen, al was
dit niet te wijten aan de Russen.

V o e t b a l

V en K 1-Vorden l
Vorden begon sterk en zette V en K ver te-
rug op eigen helft. Via goed opgezette
combinaties van achteruit schiep Vorden
zich kansen. In de 26e minuut werd
Peter Hoevers op maat bediend door
Dennis Wentink. Met een slimme schui-

ver passeerde Peter doelman Rene
Witteveen:0-l.
Even later had Vorden geluk dat een bal
via de lat over Marinho Besselink ketste.
Vorden probeerde voor de rust het kar-
wei af te maken, doch dit lukte niet.
In de 2e helft zette trainer Frans
Leushuis een andere verdediger op Peter
Hoevers. Door straffe mandekking kreeg
Peter nu te weinig ruimte om gevaarlijk
te worden. Ook speelde V en K agressie
ver. Vorden werd nu op eigen helft terug-
gedrongen. Mark Sueters kreeg een unie-
ke kans om V en K definitief op de
knieën te krijgen. Hij omspeelde de keep-
er, maar zijn schot ging naast. Ook moest
Vorden het conditioneel afleggen tegen
een steeds feller spelend V en K. Tien mi-
nuten voor het eindsignaal kopte Patric
Bettink van dichtbij de gelijkmaker in: 1-
1. Gezien het spelbeeld geeft deze uitslag
een juiste verhouding van de wedstrijd
weer.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
Zutphen.

Sociï
Uitslagen: Dremp Vooruit C-Sociï C 1-2,
Sociï I-Baak l 0-1, Grolle 6-Sociï 2 2-5,
Sociï 3-Warns. Boys 3 2-5, De Hoven 5-
Sociï 4 5-0, Sociï 5-Baakse Boys 5 3-5,
Zeddam 5-Sociï 6 10-0.

Programma: Sociï F-Almen F, Eefde El-
Sociï El, Loil C-Sociï C, Sociï A-WI A,
Steenderen 1-Sociï l, Sociï 2-RKZVC 4, Be
Quick 4-Sociï 3, Sociï 4-Be Quick 6, SCS 3-
Sociï 5, Sociï 6-WE '25 4.



oh Wij wensen u een prettig Sinterklaas weekend oh
Pakje Haust toast GRATIS
bij aankoop van een
bakje snacksalade van A.H.

DE grand
**,mmcino GR

Uit ons nieuwe assortiment
GEROOKTE PALING-
OF ZALMFILET
100 gram

Traiteur BLOEMKOOL
met rundergehakt, 510 gram

VEGETARISCHE
BOTERHAMWORST
100 gram

5,45
5,95

2,49

met zwoerd, kg

10

Openingstijden:
Ma 1-12 tot 20.00 uur; Di. 2-12 tot 20.00 uur;
Wo 3-12 tot 20.00 uur; Do 4-12 tot 20.00 uur;
Vr 5-12 tot 18.00 uur;
Za 6-12 tot 17.00 uur

Albert Heijn Hengelo (GW.)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

CROKY CHIPS

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

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

Grote Kerstmarkt
Vierakker/Wichmond

osrand
ZAAL LUDGERUS IN V1ERAKKER

10 december a.s. 15.00 uur

interieuradviseur

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vore

Telefoon (0575) 55 2<

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

KERSTSHOW
vanaf 6 dec. in onze kas

Nieuwe ideeën, schitterende materialen
Kerstbloemwerk in alle soorten en maten
Voor doe-het-zelvers grote sortering
Kerstbomen vers van eigen kwekerij in vele
soorten, van 50 cm tot 5 m

Actie: bij aankoop van f 25,- of meer

prachtige kerstster voor 2,50

Kwekerij-Tuincentrum

H U B
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 441406

H U B E R S
^^^^ -

DECEMBER
iSlilliilliHiilll̂ li

TILMuziekcafe: Discovery Karaoke

MAJOR
LEAGUE

PERFECT
SHOWBAND

FASTEN YOUR
SEATBELTS

TRAINBAND
FEELIM

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lccncnilo (jralis clc.

Hrinkhorsl l
7207 ÜG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorsl)

v (0575) 52 28 16
BDVAG

Open dag leg pluim veebedrijf

vrijdag 5 december
10.00 tot 16.00 uur

Familie Jochemsen
Gietelinkdijk 4
Hengelo (Gld.)
Tel. (OS75) 46 74 70

Routebeschrijving:
Op de weg van Hengelo
naar Ruurlo wordt de
locatie met pijlen
aangegeven

Namens de familie Jochemsen nodigen onderstaande bedrijven
u van harte uit een bezoek te brengen aan de nieuwe legpluim-
veestal. In de nieuwe stal staan vijf rijen Meller batterijen vier
hoog met de grote kooien, te weten 60 cm breed en 55 cm
diep. De familie Jochemsen heeft te maken gehad met een tota-
le bedrijfsverplaatsing van Ede naar Hengelo. Nu het hele bedrijf
bedrijfsklaar is, mag een ieder die belangstelling heeft, een kijk-
je komen nemen.
Deelnemende bedrijven:
Aannemersbedrijf Besselink & Reugenbrink, Hengelo (0575) 462349
ESB Ei-Service, Barneveld (0342) 490081, eierafname
Jan Lagerweij, Ederveen (0318) 572859, stalontsmetting
Bouwk. ontwerp-/tekenbureau A. Liefting, Scherpenzeel (033) 2778085
Bouwbedrijf Gebr. Lubbers, Etten (0315) 340154
Meller Poultry Service BV, Ede (0318) 638522, legbatterijen
Polem BV, Lemmer (0514) 562447, voeropslag en -transport
Rabobank Graafschap-West, Vorden (0575) 557888
Rijnvallei, Wageningen (0317) 423456, Gold-egg pluimveevoeders
Rijnvallei Bedrijfstechniek, Barneveld (0342) 492114, installatietechniek
Agrarisch makelaar v.d. Top, Ede (0318) 613334
Verbeek's Broederij en Opfokbedrijven BV, Lunteren (0318) 483354
Van Vlastuin Ede BV, Ede (0318) 651808, advies, transport en opslag
van mest



In het Dorpscentrum te Vorden
werd afgelopen weekend een grote
kringshow gehouden waarbij 600
inzendingen afkomstig van de vo-
gelverenigingen uit Eefde, Apel-
doorn, Eibergen, Ruurlo en Vorden.
Dit jaar was aan deze show ook een
clubprijs verbonden. De norm daar-
voor was de punten van de beste
tien vogels van tenminste drie le-
den bij elkaar opgeteld. De organi-
serende vereniging "De Vogel-
vriend" uit Vorden werd winnaar
met 913 punten; 2 "De Berkel" uit
Eibergen 912 punten; 3 "Edelzang",
Eefde 906 punten; 4 "Partropika",
Apeldoorn 905; 5 "Ruurlo e.o.",
Ruurlo 904 punten.

De eerste prijswinnaars van de ver-
schillende hoofdgroepen waren bij de
stammen als volgt: Hoofdgroep D: A.H.
Schaperclaus; H. Addink; A.J. van Sant-
brink; H.J. Maatman. Hoofdgroep E:
WA. Berendsen; Hoofdgroep F: BA.M.
Horsting; G.H. Lammertink; Hoofd-
groep J: A.J. Segers; Hoofdgroep K: C.
Bink. Idem stellen: Hoofdgroep D: A.H.
Schaperclaus; J.A. van Megcn; G.J.
Groot Jebbink; H.Addink en B.A.M,
Horsting. Hoofdgroep E: J. Voorhorst
Hulleman; W.A. Berendsen. Hoofd-
groep F: A. Castcrmans; Hoofdgroep I:
T. den Houdijker; Hoofdgroep J: J.
Berendsen; J. Bink; Hoofgroep L: W.
Rooyen.
Idem enkelingen: Hoofdgroep D: M.B.
Borgonjen; M.H.W. Borgonjen; H. Ad-
dink; E. Korenblik; Riek Huetink; G.C.
Grefhorst; H. Garritsen; B.A.M. Hor-
sting; Hoofdgroep E: W.F. van de Velde;
WA. Berendsen; Hoofdgroep F: L. te
Brake (2x); K. Harder; Hoofdgroep G:
P.A. de Klundert; Hoofdgroep I: G.
Kremer; Hoofdgroep J: C. Bink; A.J.
Segers; Hoofdgroep L: R .Rensink;
Hoofdgroep P: M. van de Velde. Tweede

prijzen werden bij de stammen be-
haald door: Hoofdgroep D: W. van de
Veen; J. Koopman; Hoofdgroep F: H.A.J.
Penterman. Idem stellen Hoofdgroep
D: E. Korenblil^B.H. Bulten; H.J.
Maatman; G. DiepWink. Hoofdgroep F:
B.A.M. Horsting; G.H. Lammertink.
Hoofdgroep G: J. Schrijver. Idem enke-

lingen: Hoofdgroep D: B.H. Bulten; G.J.
Groot Jebbink; Th. Nijenhuis; H.J.
Maatman. Hoofdgroep E: H.A.
Haakmeester; G.C. Grefhorst. Hoofd-
groep F: G. Pelle. Hoofl^fcoep J: J.
Berendsen; Hoofdgroep L^\.J. Voor-
horst.
Derde prijzen werden bij de stammen

behaald door: Hoofdgroep L: W.J.M.
Peters. Idem stellen: Hoofdgroep F:
H.A.J. Penterman. Idem enkelingen:
Hoofdgroep D: M. Borgonjen; Hoofd-
groep E: R.W.C. Ellenkamp; Hoofd-
groep F: HJ\. Enzerink; Hoofdgroep K:
W.G. Heyink; Hoofdgroep G: W.J.M.
Petersen.

Tentoonstelling in Afrika Museum Berg en Dal:

Lily Eversdijk Smulders tekent Afrika
Lily Eversdijk Smulders (1903-1994)
was een opmerkelijke, avontuurlijke
en eigenzinnige vrouw. Een portret-
tekenares, schilderes, schrijfster en
wereldreizigster. Zij was getuige van
een wereld die aan het verdwijnen is
en heeft die op een unieke wijze vast-
gelegd. Van 14 december 1997 tot 14
september 1998 is in het Afrika Muse-
um een tentoonstelling te zien van
haar werk, georganiseerd in samen-
werking met de Stichting Lily.

Precies 50 jaar geleden zette Lily voor het
eerst voet aan land op het Afrikaanse
continent. Zij zou er de volgende twintig
jaren intensief rondreizen, zoals zij ook
daarvoor en daarna naar verre en onbe-
kendg oorden trok. Een tekcnportcfcuillc
vol grote vellen papier, vele soorten krijt,
een schildersezel, verf, schetsboeken,
haar dagboek en fotocamera was haar
belangrijkste bagage.
Als vrouw alleen reisde zij meestal met
het lokale transport, overnachtte in een-
voudige onderkomens en was veelvuldig
te gast op missieposten.
Overal waar zij kwam, tekende zij por-
tretten: boeren, bedelaars, tovenaars,
moeders met kinderen, prostituees, dan-
sers en mensen van koninklijke bloede.
Velen waren haar model. Toch was het
niet altijd eenvoudig om mensen tot po-
seren te bewegen, maar onder het motto:
"de eerste vier 'nee's' tellen bij mij niet,
pas bij de vijfde 'nee' begin ik er over te
denken mijn plan op te geven" slaagde
zij meestal in haar opzet. Altijd poogde
ze contact te leggen met haar modellen
om zoveel mogelijk te weten te komen
over hun levens. Daarbij was het haar

streven om een grote diversiteit aan
mensen te portretteren. Zo bracht zij een
collectie tot stand van meer dan 1000
grote portretten van mensen uit alle
windstreken.
Het Afrikaanse deel omvat ongeveer 220
portrettekeningen. Een ruime selectie
hiervan is te zien op deze expositie, ver-
gezeld van toepasselijke citaten uit haar
dagboeken en lezingen voor de Radio-
Volksuniversiteit.
In de zes boeken, die Lily schreef over
haar reiservaringen, kwam Afrika maar
heel beperkt aan bod. Om deze leemte
op te vullen verschijnt ter gelegenheid
van de tentoonstelling een publicatie
voorzien van veel portretten, schetsen en
foto's. Het boek volgt haar reizen door
Afrika chronologisch aan de hand van
Lily's eigen verhalen. Haar Sahara-reizen
vingen aan in 1948, daarna volgden toch-
ten door Egypte, de Sudan, Kenya,
Uganda, Congo, Rwanda, Tanganyika en
Ethiopië.

Gedurende de tentoonstellingsperiode
worden activiteiten en lezingen georga-
niseerd, die dieper ingaan op de diverse
aspecten van het reizen, zoals de ver-
schillen en overeenkomsten tussen toen
en nu, en tussen 'reizigers' ert 'toeristen'.
Daarbij wordt speciale aandacht besteed
aan hoe reisimpressies en ervaringen
vastgelegd en verwerkt kunnen worden.
Tekenen, schilderen, schrijven, fotografe-
ren, filmen, verzamelen en beeldend
werken. Het zijn allemaal middelen om
onze belevenissen vorm te geven.
In een lezingenserie met als thema
"Reizen, Beleven en Doorgeven" zullen
diverse bekende en onbekende reizig-

sters hierover hun licht laten schijnen.
Op het programma staan verder work-
shops portrettekenen "Modellen Vertel-
len" met modellen uit verschillende cul-
turen. Al deze zaken komen tevens aan
bod op twee feestelijke zondagen: 24 mei

en 23 augustus. Groepen kunnen een
speciale rondleiding over de expositie
(met filmvertoning) aanvragen.
Binnenkort verschijnt een folder met
een overzicht van het gehele program-
ma.



In januari starten wij met een cursus

zelfverdediging en
ski-fitness

Bel voor informatie

indoor sport vonden
Indoor Sport Vorden - Overweg 16, 7251 JS Vorden - Tel. (0575) 55 34 33

Spoorstraat 28. 7261 AE Ruurlo

Telefoon: (0573) 452000
Dni i..i» • AT|-m A l r KI
BOUWMATERIALEN

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

Themabijeenkomst
over Discussienota
Nederland in 2030
Regionale en lokale politici, ambtena-
ren en vertegenwoordigers van. het be-
drijfsleven en maatschappelijke orga-
nisaties uit de Regio Stedendriehoek
komen op maandag 8 december in De-
venter bijeen om in het kader van de
Discussienota Nederland 2030 te kij-
ken naar de ruimtelijke perspectieven
voor de Regio Stedendriehoek.

Het debat over de toekomstige ontwik-
keling van ons land is dit jaar gestart
met het verschijnen van de Discussie-
nota "Nederland 2030" van de Rijks
Planologische Dienst (RPD). Deze nota
geeft een visie vanuit respectievelijk
overheid en samenleving op de inrich-
ting van Nederland in de komende ja-
ren en vormt daarmee de basis voor de
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

In de tokomstvisie van de RPD kan wor-
den gedacht aan palet, een parkland-
schap, een stromenland of een steden-
land. Als Nederland straks als een palet
wordt ingericht levert dat voor burgers
en bedrijven een zo groot mogelijke
vestigingsvrijheid op. In een parkland-
schap komt een menging van stad en
land tot stand. In een stromenland
worden de woon- en werkgebieden
langs de verkeersaders gesitueerd. Een
stedenland levert een scheiding op tus-.
sen stad en land met een concentratie
van wonen en werken.

Tijdens het eerste deel van het sympo-
sium worden inleidingen gehouden
over de discussienota en de relatie met
de Regio Stedendriehoek. De landelijke
discussie wordt in januari 1998 afge-
rond. Daarna volgt er in maart een
slotmanifestatie, waarin het verslag
van de landelijke discussie wordt aan-
geboden door minister M. de Boer
(VROM).

Café Mentink houdt
Blauwe Bokavond op
zaterdag 14 februari
Café Mentink in Ruurlo houdt op za-
terdag 14 februari 1998 op veler ver-
zoek weer een originele Blauwe Bok-
avond voor jong en oud. Ruim vijftien
jaar is het inmiddels geleden dat deze
succesvolle avonden voor het laatst
werden georganiseerd. Aan deze avond
werken mee de bekende Edelweiss-Ka-
pellc uit Gelselaar en showband De
Vulcano's. Een bekende conferencier
zorgt voor de vrolijke noot terwijl de
presentatie van de avond in handen is

^varr Freddyikmk-en Berttis-Kuiper.-

SINTERKLAAS
PAKT

LlfiïEIN
Pilot n.,̂ _ . ^̂ ^
Ergonomische muis
* Extra scroll knop voor Internet
* 3 jaar garantie ^^^
* Inclusief mouseware |>i-VAÜU --.

Nu voo^9,95

Davilex
Software
Bestseller
Pack
• Bundel van de

beste Davilex titels
• Cursus Windows
• A-2 Racer
• Cash Express

Normale waarde
149,-

Nu voor
79,95

Merk
Recordable
CD
Geschikt voor
alle CD recorders
Verpakt per
5 stuks.
Normaal
12,95 pst

P?l i\
4800 Colorado

Hoge resolutie Flabed scanner
* Aan te sluiten via de printerpoort
• Resolutie tot 4800dpi, 24 bits
8 Voorzien van intelligente Twain driver
• Aan te sluiten op de printerpoort
* Software bijgeleverd voor tekstherkenning, beeldmanipulatie
Nu spotprijs 269,-

WAANZINNIGE
BUNDEL VAN

4 perfecte software titels
+ 3-knops muis

Bestaat uit:
Philips Medische Encyclopedie,

Philips Interactieve Encyclopedie,
Championship Ralley, AND Route 97.

Totaal prijs normaal 499,-
Nu voor 149,-

Switchbox
Voor 2 printers op l computer.

Normaal 24,95

BJC 4300 printer/scanner
Hoge resolutie kleurenprinter met optionele Scan-kop
• 720dpi kleuren printer
• Photo realistische afdrukken met optionele Photokit
• Inkt cartridge te verwisselen voor scankop

Speciale introductieprijs 499,-
Scankop voor Canon BJC 4300 199,-

Soundblaster
AWE64
• 64bits wave table geluidskaart • CD
kwaliteit • Opnemen en afspelen

ACTIEPRIJS 234,-
EXTRA INRUIL 35,-

35,- RETOUR
bij inlevering van uw

oude geluidskaart

WORLQ ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

GLOBITAL - STERK IN COMPUTER-LAN D!
. • • i

krijg ' •



Nieuwe shirts Heersink Haarmode elke
maandagmiddag geopend

Het Euroregio-team van Squash Vorden heeft een sponsor gevonden in de naam van
Restaurant 't Olde Lettink. Voortaan zal het team de naam Squashteam 't Olde Lettink heb-
ben. De eerste resultaten zijn afgelopen zondag al gehaald in het nieuwe tenue. De uitwed-
strijd in Doetinchem werd gewonnen met twee maal 5-0. Op de foto van links naar rechts:
Hans Wdgenvoort, André Balvert, Martin Boonders, Gerjan Wagenvoort, Henk L/ben
(staandj, Jan Werner Sobering en Henk Jan Hoekerswever (knielend).

Vanaf 2 november is Heersink Haarmode elke maandagmiddag geopend. Mevrouw Heu-
veïinic was maandag 2 november de eerste klant die van deze extra openingstijden gebruik
maakte. Ze vond het toch wel erg prettig dat nu ook de maandagmiddag tot de mogelijk-
heden behoort. Het gevoel dat in het weekend onstaat om iets aan je haar te laten doen, kan
nu heel snel uitgevoerd worden. Op de Jbto ziet u mevrouw Heuvelink die door Renate ge-
knipt wordt.

Fototentoonstelling Meta van Arkel in galerij bibliotheek Vorden:

De schoonheid van het verval
Fotografe Meta van Arkel mag graag
op plekken ronddwalen waar nooit
iemand komt. "Waar het voor andere
mensen griezelig begint te worden,
loop ik juist door en ga ik op zoek
naar de ideale foto. Je moet daarbij
natuurlijk altijd wel een beetje geluk
hebben. Zo liep ik ooit in Frankrijk
een oud en vervallen huis binnen en
daar heb ik echt fantastische foto's
gemaakt", zegt mevrouw Van Arkel.
Op dit moment is er in de galerij van
de bibliotheek in Vorden een over-
zichtstentoonstelling te zien van het
werk van Van Arkel. De Amsterdamse
fotografe is een dochter van oud-bur-
gemeester A.E. van Arkel die eind vo-
rig jaar overleed. De tentoonsteling is
tot en met 30 december te bezichtin-
gen en heeft als titel "Wachten, de
schoonheid van het verval" meege-
kregen.

Meta van Arkel werd ruim vijftig jaar ge-
leden geboren in Vorden. Het huidige
postkantoor - die toentertijd dienst deed
als ambtswoning van de burgemeester -
is het geboortehuis van de Amsterdamse
kunstenares. Na de middelbare school
volgde ze een opleiding tot bibliotheca-
resse en werkte Van Arkcl een tijd in de
universiteitssbibliothcck van Amster-
dam. Via een vriend kwam ze op 35-jari-
ge leeftijd in aanraking met de fotogra-
fie. Dit fascineerde haar zo dat ze een fo-
tografie-opleiding volgde aan de Rijks-
academie voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam. De afgelopen jaren heeft
Van Arkel regelmatig geëxposeerd, maar
van een tentoonstelling in haar geboor-
tedorp Vorden was het alleen nog nooit
gekomen.

"Ik werk al vijftien jaar met dezelfde ca-
mera", vertelt mevrouw Van Arkel. "Het
enige dat ik er in de loop van de tijd bij
heb gekocht zijn een paar lenzen om fo-
to's van heel dichtbij te maken. Daar
werk ik erg veel mee. Mijn fotografie
richt zich op de vergankelijkheid en het
verval. Mijn streven is het in onbruik ge-
raakte, de afgestorven materie, de schijn-
baar nutteloze dingen hun verhaal te la-
ten doen om zo de schoonheid en de be-
tekenis van de vergankelijkheid zicht-
baar te maken."
In de afgelopen jaren heeft Van Arkel
veel gereisd. Zo maakte ze trips naar
Frankrijk, Italië, India en Sint Peters-
burg. Tijdens deze trips had ze altijd

haar camera bij zich en verschillende
resultaten hiervan hangen in de galerij
van de bibliotheek. Het feit dat Van
Arkel veel op afgelegen plekken foto-
grafeert en een voorkeur heeft voor
thema's als verval, vergankelijkheid,
dood en verlies heeft waarschijnlijk te
maken met haar jeugd. Op 4-jarige leef-
tijd gingen haar ouders scheiden. Iets
dat in die tijd niet vaak voorkwam.
Meta van Arkel bleef bij haar vader in
Vorden wonen. De tweede klap die ze
te verwerken kreeg was de vroege dood
van haar moeder. Van Arkel ziet de fo-
tografie echter niet als therapie. "Nee,
dat gaat mij te ver. Maar het is wel zo
dat thema's als de dood en het verlies
een belangrijke plaats innemen in
mijn leven".
Vervolgens loopt mevrouw Van Arkel
in de galerij van de bibliotheek naar
een foto toe waarop een plastic zak te

zien is die in een oude verlaten fabriek
in Arnhem hing. "Het mooie van deze
foto is de lichtval. Het licht bepaalt bij
mij het precieze moment van vastleg-
gen. Dat is het moment waarop de
beelden hun zeggingskracht tonen en
het levenloze spreekt. Licht is voor mij
een soort motor. Begrijp je dat? Of ben
ik nu te vaag", vraagt ze zich hardop af.

De afgelopen maanden heeft de Am-
sterdamse fotografe veel tijd doorge-
bracht in Vorden. "Ik \yoon dan wel in
de stad maar ik houd erg van de na-
tuur. En dan is deze regio natuurlijk
fantastisch. Aangezien het huis van
mijn vader aan de Willem Alexander-
laan leeg staat, ben ik vrij veel hier ge-
weest. Ik zit er dan ook aan te denken
om me definitief in deze regio te vesti-
gen. Ik heb de afgelopen zomer met na-
me veel foto's in de tuin aan de Willem

Alexanderlaan gemaakt. Op die ma-
nier is eigenlijk ook mijn passie voor
fotografie begonnen. Toen ik op een ge-
geven moment in een moestuin een ro-
de kool stond te fotograferen, beleefde
ik iets dat essentieel zou blijven in
mijn fotografie. Kijk, ik zie alles als een
spiegel. En het leek net alsof de rode
kool mij vertegenwoordigde. Er ont-
stond een soort overdracht. Alles wat ik
zie dat projecteer ik op mezelf. Zoiets
kan overigens alleen maar als je totaal
leeg bent van binnen. Toen ik bijvoor-
beeld in dat huis in Frankrijk rondliep
lagen daar allerlei oude spullen waar
ik foto's van had kunnen maken. Maar
ik kies dan toch voor die stoel. Dat gaat
heel gevoelsmatig. De foto zegt dus ook
iets over mij. Eigenlijk moet je deze
tentoonstelling ook zien als een soort
dagboek", zegt Van Arkel tot slot. " Een
dagboek van mijn leven".



Demonstraties bij vestigingen in Baak, Vorden en Zutphen:

De computerwereld komt dichterbij
met Electro World Eliesen. Want daar
kunt u terecht voor al uw vragen over
computers en natuurlijk voor de aan-
schaf van alles wat met de computer
te maken heeft. Electro World Eliesen
heeft dus naast breedbeeld tv's, au-
diosets, telefonie, wasautomaten en
huishoudelijke apparaten nu ook
computers.

Belangrijk is een eerlijk advies door des-
kundigen, die precies uitzoeken waar u
behoefte ligt en in de toekomst de moge-
lijkheden om uit te bereiden. Bij Electro
World Eliesen heeft een aantal werkne-
mers onder leiding van Rerie Olthof zich
gespecialiseerd in de computerbranche.
En na anderhalfjaar studie kan gezegd
worden dat een leek, maar ook een ken-
ner een goed advies kan verwachten.

Rene Olthof van Electro World Eliesen
heeft zich goed laten voorlichten en be-
geleiden voordat de computers en aan-

verwante artikelen werden ingekocht.
Het is van belang naast kennis, ook een
goed product te verkopen met alle moge-
lijke accessoires die hierop aangesloten
kunnen worden.

Demonstraties
Naast bekende merken als IBM en Laser is
er gekozen voor een eigen merk compu-
ter "Globe" die opgebouwd is uit alleen
maar klasse A onderdelen waaronder het
merk Philips. Zo kan iedereen naar eigen
budget en behoefte een computer aan-
schaffen. Daarnaast is het in overleg op-
lossen van een probleem na aanschaf een
belangrijke service. Door een eigen tech-
nische dienst zijn de meer voorkomende
problemen snel verholpen. Tevens bege-
leid Rene Olthof de zakelijke markt met
onder andere PC privé projecten en bege-
leid de systemen die gericht zijn op net-
werken. Voor een demonstratie kunt u
vrijblijvend langs komen in Baak, Vorden
of Zutphen. Zie verder ook advertentie el-
ders in deze krant.

INSCHRIJVING HENGELOSE KERSTMARKT
MIDWINTER KOOPZONDAG 14 DECEMBER
kooplieden en verenigingen kunnen inschrijven voor een kraam.
Informatie bij: Derksen Wide Fashion, Spalstraat 32, Hengelo G
toelating onder voorbehoud HKM, sluitingsdatum 5 december
Inschrijven per fax 0575-465686 (Bakkerij Jozef Schabbink)
Voor Goede Doelen is er beperkt vrije toelating, in volgorde van
aanmelding. Reageer dus snel.

„

Gegarandeerd
i de grootste collectie

WAX
kleding in nederland
88 modellen, vele kleuren

The Country Store
Hoofdstraat 39, GORSSEL

Telefoon 0575 491349 xj

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

*v >r *V*

Op eerste en tweede kerstdag bieden wij u
-evenals voorgaande jaren- de mogelijkheid
om in een sfeervolle entourage te genieten
van ons alom geprezen warm- en koud
'lopend' buffet-dansant voor de vriendenprijs
van f . 85.— per persoon. Ontvangst tussen
17.00 - 18.00 uur. Aanvang buffet 18.00 uur.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door
Combo 'Return'.
Ons a la Carte Restaurant is eveneens op
beide dagen normaal geopend zodat u op uw
eigen tijdstip, naar eigen inzicht en budget
uw kerstmenu kunt samenstellen.

Dorpsxiniat -V lorden. Tel. 0575-551312 Fax 0575-553740

V

H et J a at s te
nieuws

van-gamog niet
ontvangen?

Vul dan de bon in.
gamog heeft een n ieuwe h u i s s t i j l , l 'cn n ieuw gezicht , dat onze energieke a a n p a k
nog beter verwoordt. Onlangs hebben we ons via een huis-aan-huis m a i l i n g
opnieuw aan iedereen voorgesteld.
Als u echter een 'ja Nee' sticker op uw brievenbus hebt. is deze boodschap
aan u voorbij gegaan. Bovendien bent u dan ook onze Service garantie-folder

en een rol ' gamog Energy' misgelopen. U wilt alsnog
met onze vernieuwde energieke aanpak kenn i s maken?
Vul dan onderstaande bon in.

Eén en al
Ja, ik heb een 'Ja Nee' sticker op mijn brievenbus
maar wil wel graag de gamog mailing ontvangen.

Naam:

Adres:

Postcode:

-gamog
Plaats:

Tel: f\\
Stuur de bon naar gamog t.a.v klantenservice,
Antwoordnummer 3, 7200 VB Zutphen.



Gezocht:
Jonge
enthousiaste mensen
met
commercieel talent

Ben jij ondernemend, commercieel, ambitieus en servicegericht?
En wil je in je werk niet alleen je kennis en denktalent kwijt, maar ook
je creativiteit, durf en sociaal talent?
Heb je daarnaast een afgeronde MBO?HBO-opleiding,
dan ben jij misschien wel één van die mensen waarnaar wij op zoek
zijn.

De Rabobank Graafschap-West zoekt jonge mensen die opgeleid wil-
len worden binnen ons team van cliëntadviseurs.
De cliëntadviseur is het eerste aanspreekpunt voor onze cliënten.
Hij/zij is daardoor een belangrijke schakel tussen cliënt en bank.
De Rabobank is een modern, dynamisch bedrijf met volop mogelijkhe-
den voor de juiste man/vrouw.
Interesse? Stuur dan je sollicitatie met c.v. binnen 10 dagen naar
Rabobank Graafschap-West, t.a.v. Jolanda Stegeman,
afd. Personeelszaken, Postbus 28 7250 AA Vorden.'
Voor meer informatie kun je bellen met Gerrit Scheers, manager
Cliënten Advies, telefoon (0575) 55 78 44.

Rabobank
Graafschap-West

OPRUIMING
diverse restanten

tuinhout en
sierbestrating

**
Ruurloseweg 45- • Vorden • Telefoon (0575) 55 12 17

Kerkstraat 3 Vorden 0575-551519

RESTAURANT DE ROTONDE
Al komt u met de hele familie, dan nóg mag ieder-

een onbeperkt kiezen van de hele menukaart.

Kiezen waar u trek in heeft...
Zelfs met de Kerst!

Denkt u aan een fijn familie-diner?
Met onze vaste-prijzen-keuzemenu's lopen de

kosten niet uit de hand, terwijl iedereen toch kan
kiezen waar hij trek in heeft

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

Zaterdag 17 januari 1998

m.m.v.
Bakkerij üan lYlansctiot

chinees-indisch
buffet

entree f so,— p.p.
incl. dranken

Halle-Nijmanweg 13, 7025 EG Halle
Telefoon (0314) 63 13 88

Raatsreservering gewenst

.-;*;;

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
een goed
en graag

gelezen blad

IK ZORG
DAT MENSEN HUN

HOOFD BOVEN
WATER

KUNNEN HOUDEN

'De Huikerf verkoopt uitsluitend ambachtelijke
kwaliteitsprodukten rechtstreeks van de boerderij

De onderstaande aanbiedingen zijn geldig tot 11 dec' 97
Lekkere ijsgerechten speciaal voor de kerst

gemaakt op de boerderij

BOERENROOMIJS EN BAVAROISES
Amaretto roomijstaart 1100 ml (luxe gedecoreerd
met cake, hulstblaadjes en een echt brandend kaarsje)
per stuk voor 12,50
Omelette Siberiënne 1300 ml
(beroemde ijstaart die een kwartiertje in de oven gaat)
per stuk voor 16,95
Kaneelbavaroise 750 ml (tulbandvorm door u zelf
te versieren, lekker met vanillesaus of slagroom)
per stuk voor 8,95

KIP- EN KALKOENARTIKELEN
Kalkoenfilet 400 gram van 6,55 voor 6,20
Kalkoenrollade 500 gram van 7,75 voor 7,25

RUND- EN VARKENSVLEESARTIKELEN
Runderrollade per kilo voor 15,45
Varkensrollade per kilo voor 12,00

BOERENKAAS, KWARK EN BOTER
Kruidenkazen per kilo van 15,95 voor 15,50
De kruidenkazen zijn: komijnenkaas, bfandnetelkaas, tuinkruidenkaas, knoflook-
kaas, ui-knoflookkaas. peperkaas en mosterdkaas.

Bestellingen vanaf 10 kilo worden gratis bezorgd in de regio

Voor informatie en prijslijst Angela Taken of Angela Sasse
'De Huikert' • Tel. (0573) 49 12 02

CD
E

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
alle wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevere.nl - ISDN 551329

ELPE

C a f é - R e s t a u r a n t

MENTINK
• Diners, koude en warme buffetten,

vele soorten pannenkoeken

• Kleiduiven schieten, een dagje vermaak
voor heel het gezin.
Erkend Rijks-schietinstructeur

• Dag-/avondfeest

• Huifkartocht, fietstocht, autodropping,
dropping, voetbalveld, handboog- en
kruisboogschieten, vossenschieten,
vogelschieten, levend ganzenbord buiten
of binnen voor het hele gezin.

• Karaoke/soundmix-avond

• Grote en kleine zalen vor feesten en
vergaderingen.

• Barbecue of steengrillen, pan-partij.

• Elke dag geopend.

C a f é - R e s t a u r a n t

MENTINK
Groenloseweg 57 • 7261 RM Ruurlo
Tel. (0573) 49 12 79
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