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QEMEENTEftULLETINyORDEN
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.
Burgemeester KJ. C. Kamerling:
op afspraak.

voorde inzamelaar onaanvaardbaar.
In overleg met Apotheek Veen verzoeken burgemeester en wethouders
iedereen die bij de apotheek injectienaalden inlevert, dit in jerrycans, plastic flacons van wasverzachter of iets
dergelijks te doen, zodat het voor diegenen die de naalden inneemt, onmogelijk is zich daaraan te prikken.

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

^BOUWVERGUNNINGEN

Wethouder Mr. M. A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

Op 30 januari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders besloten
om bouwvergunning te verlenen aan:
— de heer H. Kettelerij, Zutphenseweg 64 te Vorden voor het plaatsen
van een kantoorunit, het uitbreiden
van een berging, het verplaatsen
van een bergkap alsmede de sloop
van een garage, een kas en een berging, op het perceel Zutphenseweg
64 te Vorden;
— de heer GJ. Dijkman, Hoetinkhof
102 te Vorden, Voor het vergroten
van een berging op het perceel
Hoetinkhof 102 te Vorden;
— de heer IJ.M. Roelofs, Riethuisweg
3 te Vorden, voor het verbouwen
van een schuur op het perceel Riethuisweg 3 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

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

•

!• VERKIEZINGEN
GEMEENTERAAD
TER INZAGELEGGING
KANDIDA TEN LIJSTEN
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 21 maart 1990 te houden verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente Vorden, maakt
bekend, dat de ingeleverde en door het
hoofdstemburau onderzochte kandidatenlijsten -met indien vereist de ondersteuningsverklaringen — voor deze
verkiezing, waarvoor de stemming zal
plaatshebben op 21 maart 1990, ingevolge het bepaalde in artikel l 3, lid l
van de kieswet, ter secretarie van deze
gemeente voor eenieder ter inzage zijn
gelegd.
NUMMERING VAN DE LIJSTEN VAN
KANDIDATEN; BESLISSING GELDIGHEID LIJSTENCOMBINA TIES
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden
van de gemeenteraad van Vorden
maakt bekend dat op donderdag 8 februari 1990 te 1 1.00 uur, in een openbare zitting in het gemeentehuis, de
Horsterkamp 8, de nummering van de
ingeleverde lijsten van kandidaten en
de beslissing over de geldigheid van de
lijstencombinaties voor de op 21 maart
1990 te houden verkiezing van de leden van de gemeenteraad zal plaatshebben.
TERINZAGELEGGING GELDIGE
LIJSTEN VAN KANDIDA TEN
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente maakt bekend dat hij de geldige lijsten van kandidaten voor de aanstaande verkiezing
v'an de leden van de gemeenteraad,
met vermelding van de daaraan toegekende nummers en -in voorkomend
^eval— de aanduiding van de politieke
groeperingen, ter secretarie van deze
gemeente voor een ieder ter inzage
leeft gelegd.
TERINZAGELEGGING
PROCES- VERBAAL I- 4
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 21 maart 1990 te houden verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Vorden maakt, ingevolge artikel I l van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de
zitting van het hoofdstembureau waaraan beslist is over de geldigheid van de
lijsten en over het handhaven s van de
daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een
politieke groepering, ter secretarie van
deze gemeente voor eenieder ter inzage is gelegd

CHEMISCH
AFVAL;
INLEVEREN VAN INJECTIENAALDEN
De inzameldienst van de gemeente Deventer, die in Vorden op alle adressen
het klein chemisch afval ophaalt, wil de
bij de apotheek aangeboden injectienaalden niet meer meenemen indien
deze niet in plastic flacons o. i. d. zijn
verpakt. Dit om het risico van prikken
te voorkomen. Zelfs het aanbieden van
de naalden in hardkartonnen dozen is

j • TELEFOONNUMMERS
BRANDWEER
In het nieuwe telefoonboek zijn bij Vierakker en Wichmond nog de oude
nummers voor de brandweer vermeld.
Dejuiste telefoonummers zijn:
alarmnummer: 06-11;
bij geen gehoor: 05752— 2222.
1990

1. Wonen:
1.1HVAT/lnsulindelaan
1.2 Herinvulling GEMS-terrein
1.3 Woningverbetering (part.)
1.4 Monumenten/Rieten daken
Totaal Wonen

46377
100000
65000
50000
261377

GARANTIESUBSIDIE-

REGELING INZAMELING OUD PAPIER EN
KARTON

De gemeenteraad heeft besloten om de
garantiesubsidieregeling voor het ophalen van oud papier en karton voor
onbepaalde tijd voort te zetten.
De verenigingen, die een vergunning
hebben om oud papier in te zamelen,
zijn verzekerd van een prijs van f 0,04
per kilo. Indien de prijs van oud papier
beneden de f 0,04 zakt, vult de gemeenten het ontbrekende bedrag aan.

;= KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders heben
aan de heerj. Pasman, Ruurloseweg 38
te Vorden, vergunning verleend voor
het kappen van 2 berken, staande op
het perceel Ruurloseweg 38 te Vorden.

EERJARENPLAN
STADS-EN DORPSVERNIEUWING
Tijdens de raadsvergadering van 13
maart a^zal de gemeenteraad een beslissinjj^Bmen over het meerjarenplan
stads— en dorpsvernieuwing.
Ingevolge de inspraakverordening
ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing ligt het ontwerp-meerjarenplan
dorpsvernieuwing 1990-1994 voor een
ieder U^^n met 6 maart a.s. ter inzage
ter gemunte-secretarie,afdeling ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis).
Schriftelijke reacties kunnen tot 27 februari a.s. worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Vorden.
Daarnaast kunnen zij die dat wensen
gebruik maken van de mogelijkheid
van inspraak tijdens de vergadering
van de commissie voor algemeen bes1991

65000
50000
115000

1992

65000
50000
115000

1993

65000
50000
115000

1994

65000
50000
115000

2. Werken:
2.1GEMS(in procedure)
2.2 Woltering transport
2.4 Zuivelterrein (in procedure)
Totaal werken

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

3. Welzijn:
Totaal Welzijn
4. Openbare ruimte/
Infrastructuur
4.1 Doorgaande weg
4.1.1 Reconstructie Rijksweg
4.1.2 Omleidingsroute
4.1.3 Herinrichting (verfraaiing)
centrum
4.2 Vervallen (zie 4.1.3)
4.3 Bevoorradingsweg
4.4 Vervallen
4.5 Parkeerplan (zie 4.1.3)
4.6 Bomenherstel (zie 4.1.3)
Totaal OPENBARE RUIMTE/
INFRASTRUCTUUR

50000
540000
215000'

1185000

230000

445000

590000

1185000

1990

1991

1992

1993

2000
13000

2000
13000

2000
13000

2000
13000

2000
13000

15000

15000

15000

15000

15000

TOTAAL GENERAAL

721377

Verwachte budgetbedrag
(voorlopig)
Uit: -Herverdeling 1988
—Verrekening herind. 1989
—Fonds verhuis— en
herinrichtingskosten
—Fonds dorpsvernieuwing
(Pos.saldo 31/12/89)
Op andere wijze te
financieren/
nog nader in te vullen

190700

720000
196000

1315000
196000

130000
196000

130000
196000

5. Overige:
5.1 Inspraak en begeleiding
5.2 Diverse onderzoeken
waaronder opstellen en
onderhouden meerjarenplan/
advieskosten etc.
Totaal Overige

46377
14400
36837
17800
-415263

-524000

-1119000

+66000

+66000

tuur c. a. op 6 maart a.s., aanvang 20.30
uur.
Indien U van die gelegenheid gebruik
wilt maken wordt U verzocht dit uiterlijk 6 maart a.s., 14. 00 uur kenbaar te
maken (telefonisch,05752-2323,tst.43
of 47).
Toelichting meerjarenplan stads- en
dorpsvernieuwing
Algemeen
Het voeren van een beleid op het terrein van de stads— en dorpsvernieuwing kost geld. De rijksoverheid stelt
daarvoor jaarlijks (beperkte) financiële
middelen beschikbaar. Voor gemeenten als Vorden geschiedt dat via de provincie Gelderland (provinciaal stadsvernieuwingsfonds) .
Om in aanmerking te komen voor een
bijdrage uit dat fonds (jaarlijks ca. f
190.000,-- a f 200.000,--) moet telkenjare een aanvraag worden ingediend
bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Zo'n aanvraag.in dit geval voor
het jaar 1990, moet vergezeld gaan van
een meerjarenplan en worden ingediend voor l april a.s.
I. Ontwerp- Meerjarenprogramma
1990-1994
Kort na de invoering van de Wet op de
stads- en dorpsvernieuwing ( l januari
1985) heeft de gemeenteraad het
meerjarenplan
'Dorpsvernieuwing
Vorden, aanzet bij de raadsstukken ter
inzage
Zoals de naam al aangeeft, dient dit
plan als uitgangspunt voor de voorstellen voor het meerjarenprogramma
1990-1994,rekening houdend met de
sedert 1985 daarin reeds aangebrachte
wijzigingen.
Bij de vaststelling van het volume-besluit 1990 (raadsbesluit d.d. 19 december 1989,no.3) is voor het lopende jaar
reeds invulling aan het programma gegeven.

Ten behoeve van de herinvulling van
het GEMS-terrein wordt daarin in zoverre een wijziging aangebracht.dat
alsnog een lokatie-bijdirffe wordt verstrekt voor de herinvuHRg van het
GEMS-terrein tot een bedrag van f
100.000,-- Rekening houdende met
wat meevallende inkomsten in het
dorpsvernieuwingsfonds (o. a. tengevolge van de herindeling) betekent dit
dat de geraamde bijdrage 1990 in de
kosten van de omleidingsroute/reconstructie rijksweg c.a. terugloopt van f
75.700,-naar (afgerond) f 29.000,Hieronder is het financiële plaatje voor
het
gedachte
meerjarenplan
1990/1994 in beeld gebracht. In zijn
algemeenheid moet opgemerkt worden dat - mede gelet op de optredende
tekoren - aan het geplande jaar van uitvoering voorasnog een indicastief karakter dient te worden toegekend voor
mert name het project van de herinri
chting van het centrum. Dekking zal
verzekerd dien te zijn. Daarnaast geldt
de volgende toelichting op onderdelen:
1.1 HVAT Insulindelaan BHet gaat
hier om een bijdrage in het toegenomen exploitatie-tekort voor de door
Thuis best te realiseren wooneenheden
voor ouderen op het terrein van het
v.m. jeugdcentrum aan de Insulindelaan.
1.2 Herinvulling GEMS-terrein. Ook
voor deze lokatie gaat het om een bijdrage in het exploitatie-tekort,met
name tb.v. de realisering van sociale
woningbouw ter plaatse.De invulling
van de sociale woningbouw (woningen
voor de categorie 55 + zal ter hand
worden genomen door de woning
bouwvereniging.
1.3 Woningverbetering en 1.4 Monumenten en rieten daken.
Hier gaat het om de jaarlijks via de
subsidieverordening stads— en dorpsvernieuwing te verdelen subsidie voor
woningverbetering,gemeentelijke monumenten en rieten daken.
2.2 Woltering transport.
Eventueel onderzoek naar verplaatsingsmogelijkheden. Deze activiteit
vloeit voort uit het in 1 985 vastgestelde
dorpsvernieuwingsplan. Op dit moment geniet dit evenwel geen prioriteit.
4.1 Doorgaande weg.
4.1.1 Reconstructie Rijksweg.
Het gaat hier om de gefaseerde reconstructie van de Rijksweg. Het gedeelte
Rijksweg gelegen binnen het winkelgebied is opgenomen binnen onderdeel
4.1.3 Voor beide onderdelen geldt dat
realisatie eerst mogelijk is nadat onderdeel 4. 1.2 (omleidingsroute) is gerealiseerd.
4. l .2 Omleidingsroute.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. H. Westerink.
19.00 uur Evangelisatie-welkomstdienst ds.
P.W. Dekker.
Kapel de Wildenborch
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.
Geref. kerk Vorden
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur Evang. Dienst m.m.v. Gebr. Eykelkamp, voorganger ds. P.W. Dekker in de N.H.
Kerk.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 10 februari 19.00 uur Woord- en
Communiedienst.
Zondag 11 februari 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zaterdag 10 februari 16.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 februari 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 februari Past.
van Zeelst, tel. 05752-1735.
Huisarts 10-11 februari dr. Dagevos. Alleen
voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt U dus eerst op als U wilt
komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel mogelijk
tussen 9.30 en 10.00 uur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 10 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 10-11 februari J.H. Hagendoorn, Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.
Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje maand februari mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen vóór negen uur.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
l
Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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.

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. H. Zunneberg, Warnsveld.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 februari 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend- Wacht-Pastores:
11-12
Past. van Zeelst, tel. 05752-1735.

februari

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Sinaasappelaktie
Zaterdag 10 februari houdt de Chr.
Muziekver. Sursum Corda een grote sinaasappelaktie. Huis aan huis zullen
de sinaasappels worden aangeboden.
De supporters en leden willen op deze
manier een goed begin maken met het
jaar 1990.
Dit jaar immers staat in het teken van
het 60-jarig jubileum. Een jubileum
dat onder de naam 'SuCoVo' wordt gehouden. Met het kopen van deze griepwerende vrucht bewijst men zichzelf en
Sursum Corda een goede dienst.

Streekziekenhuls Het Nieuwe Splttaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.
Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

KERKNIEUWS
Zangdienst met de
gebr. Eykelkamp
Deze dienst wordt op zondagavond 11
febr. in de Hervormde Kerk gehouden.
Ds. Dekker gaat in de dienst voor. Het
thema is 'Lofprijzing'.
Naast dat we zelf veel zingen, kunnen
we ook luisteren naar zang van de gebr.
Eykelkamp. Iedereen is van harte welkom.

Feestelijke openingen aan de
Burg. Galleestraat

In het kader van Operation
Frienship waarschijnlijk ook
Oostduitse kinderen naar Vorden
De kans is zeer wel aanwezig dat deze zomer in het kader van Operation Friendship ook een aantal
jongens en meisjes uit Oost-Duitsland naar Vorden zullen komen.
Zoals bekend organiseert 'Operation Friendship'jaarlijks over en weer uitwisselingen met jongelui
uit het buitenland. Zo worden al veel jaren uitwisselingen tussen Nederlanders en Amerikanen
georganiseerd.
Deze jongens en meisjes verblijven dan bijvoorbeeld drie weken in een Amerikaans gastgezin,
waarbij het jaar daarop de Nederlanders voor een gastgezin dienen te zorgen. Dit alles om de
kosten zo beperkt mogelijk te houden.
Dit weekend hield de afdeling Vorden
van Operation Friendship in het clubgebouw van de voetbalvereniging 'Ratti' waarbij de jongelui (met hun
ouders) aanwezig waren die vorig jaar
in Amerika te gast zijn geweest.
Het nuttige werd hierbij met het aangename verenigd aangezien de opbrengst van de boerenkool met worst (
overigens voortreffelijk gekookt door
mevrouw v.d. Linden ) in de 'afdelings-

COSBO (Centraal
Orgaan
Samenwerkende
Bonden Ouderen)
Na de enorm drukbezochte 'Open Huismiddag en -avond' zijn vorige week donderdagmorgen aan de Burg. Galleestraat 3-5 Groentevakmanf am. Huitink en Bloemsierkunst Elbrink voor het publiek geopend.
Groentevakman Huitink heeft nieuw in zijn toch al ruime assortiment een keur aan binnen- en buitenlandse kazen opgenomen. Ook het
aantal verkrijgbare rauwkosten is verdubbeld.

Bij bloemsierkunst Elbrink heeft men nu ook een ruime keuze in allerlei soorten planten, bloemen, potterie etc. Het geheel is leuk ingericht
en 'n bezoekje zeker waard.
Ook de dagen na het Open Huis hadden beide zaken niet over belangstelling te klagen. Op woensdagavond brachten de Knupduukskes
nog een muzikaal kado waarbij op straat nog een dansje gemaakt werd.

AGENDA
FEBRUARI:
7 HVGWichmond, lezing drank en
drugs.
7 Regio volleybal, Jong Gelre.
7 HVG Linde-Vorden.
7 Plattelandsvrouwen, milieu.
7 Excursie Jong Gelre, Warnsveld.
9 Open Tafel, de Wehme.
13 Oudheidkundige Vereniging Oud
Vorden, voordracht.
13 Open Tafel, de Wehme.
13 Soos Kranenburg, carnaval.
13 AJKvergaderingJong Gelre,
Warnsveld.
14 Deurdreajerskarnaval Villa Nuova.
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
15 HVGWildenborch.
16 AJK, Wel/ijnshoeve Hengelo, Jong
Gelre.
16 Culturele avond De Herberg,Jong
Ge h-e.
16 Open Tafel, de Wehme.
16 Plattelandsvrouwen, culturele
avond.
20 NCVB,jaarvergadering.
20 Open Tafel, de Wehme.
20 KPOVierakker.
21 HVGWichmond, gespreksavond.
21 HVG dorp Vorden,
boekbespreking.
22 PCOB bijeenkomst in de Wehme.
23 TV, wat doe je ermee?
Dorpscei\trum, Jong Gelre.
23 Schoolkarruval'deDeurdreajers'.
23 Open Tafel, de Wehme.
23 ExcursiejongGelre, Warnsveld.
24 Kranenburgs karnaval, zaal
Schoenaker.
25 Kranenburgs karnaval, zaal
Schoenaker.
24-25-26-27 Carnaval De Herberg.
27 Open 'l afel, de Wehme.
28 Bejaarden, Vierakker.

Heropening
MAART:
1 Bejaarden kring, Dorpscentrum,
Vorden.
2 KPO Vierakker, Wereldgebedsuur.
2 Open Tafel in de Wehme.
6 Open Tafel in de Wehme.
7 HVGWichmond, dia's China.
7 HVG Linde, Montferland + dia's.
9 Open Tafel in de Wehme.
I O Jubileum Concert Sursum Corda
m.m.v. Vordens Mannenkoor
Christus Koningkerk.
I1 De Deurdreajers, kladden opmaken
in de Herberg.
13 Soos Kranenburg, Trudy Tolkamp.
13 HVG Linde, excursie naar Harfsen.
13 Open Tafel in de Wehme.
14 Plattelandsvrouwen,
weervertellingen.
14 of 15 Excursie KPO Vierakker,
Rodenburg.
15 Bejaardenkring de Wehme,
Vorden.
15 HVG Wildenborch, Australië
+ dia's.
16 Open Tafel in de Wehme.
17 Binnensportdag Jong Gelre,
Warnsveld.
20 Open Tafel in de Wehme.
20 NCVB Vorden, ds. Westerink.
21 HVG afdeling Dorp, maandelijkse
avond.
21 HVGWichmond, eigen avond.
22 HVG afdeling Dorp, PGEM.
23 Open Tafel in de Wehme.
24 Uitvoeringmuziekver. Concordia,
Dorpscentrum.
27 Soos Kranenburg, middag.
27 KPO Vierakker, voorlichting over
bloemen etc.
27 HVGWichmond met KPO.
27 Open Tafel in de Wehme.
29 Bejaardenkring in Dorpscentrum,
Vorden.
30 Open Tafel in de Wehme.

Na een korte periode gesloten te zijn
geweest, is het jonge bedrijf 'Kettelarij
Bloembinderij Kweken]' weer open.
Dit bedrijf heeft een face-lift ondergaan, intern een complete renovatie.
Volgens de eigenaars: H. Kettelarij en
G. Arends een eigentijdse, moderne en
praktische opzet als basis.
De 2e fase van deze wijzigingen gaan
zich tot de binden] en het buitengebeuren wenden. Vol enthousiasme
gaan ze samen met hun medewerksters
aan de slag, vol bruisende en nieuwe
ideeën.

Op de Koffiemorgen van l februari
was de heer van der Vuurst, directeur
van de Wehme op de koffie in het Trefpunt. Er werd enorm veel gevraagd aan
de heer van der Vuurst. Het varieerde
van: Wanneer kun je op de Wehme komen? tot: bestaat er ook zoiets als
Vrienden van de Wehme?
De heer van der Vuurst gaat in mei/
juni van dit jaar de wandeltocht maken
van Pietersburen naar Maastricht, het
z.g. Pieterspad. Een tocht van bijna 500
km. Hij hoopt dit in 3 weken te volbrengen.
Hij heeft contact met de Vordense Ondernemers Vereniging gezocht om
deze t.b.v. de bewoners van de Wehme
gesponsord te krijgen. Van de overheid
krijgt hij per bewoner van de Wehme f
100,- voor activiteiten, terwijl tenminste f 150,- per bewoner nodig is! Dat is
dus per bewoner f 50,- te weinig!
Vandaar, dat er extra geld nodig is.
Iemand die sponsort voor l^ibbeltje
per km, sponsort dus vow^f 50,-.
Iemand die sponsort voor l cent sponsort dus voor f 5,-. Iedereen kan meedoen!!!
De aanwezigen vonden ook het idee
oprichting van een stichtin|^rienden
van de Wehme de moeite v^pestudering en overweging waard. Ze namen
dit mee naar hun besturen voor verder
overleg. Ook aan andere wensen t.b.v.
de bewoners van de Wehme hoopt
men tegemoet te komen.
De Gemeenteraadsverkiezingen zijn in
aantocht. In verband hiermede zijn de
politieke partijen uitgenodigd iemand
uit hun partij af te vaardigen in een
politiek forum plaats te nemen. De
wethouders, zijn evenas U uitgenodigd
op de 23e februari a.s. in het Dorpscentrum, 's middags half drie aanwezig
te zijn, om te horen, welke toekomstvisie de partij-afgevaardigde over het
ouderenbeleid op korte en lange termijn heeft. Voorzitter van het politieke
forum is de heer van Tilburg, nog voorzitter van het Cosbo. Evenals de koffïemorgens van elke donderdag is deze
middag vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. SSPlussers in het bijzonder.
De kookcursus is door de docente verplaatst naar de woensdag. Mocht u nog
belangstelling hebben, informatie tel.
3273.
De geheugentrainingscursus is begonnen. Hier kunt U zich niet meer voor
opgeven.

Geslaagd
Te Utrecht slaagde Liduin Volkers
voor het Slijters vakdiploma.

Prins op de
Kranenburg
Nu in de omliggende plaatsen
karnavalsverenigingen worden
ontbonden neemt in het karnavalstraditierijke Kranenburg het
virus der zotheid weer toe. Sinds
enige tijd is het comité 'Kranenburg» Karnaval' druk in de weer
met het organiseren van een
tweedaags Karnavalsfestijn op zaterdag 24 en zondag 25 februari.
Over één der belangrijkste voorwaarden van een geslaagd festijn
bestaat nu zekerheid.
Er is in het diepste geheim een
prins benadert die bereid is leiding te geven aan de komende
dolle dagen. Het comité wilde op
voorhand geen naam verklappen
van de nieuwe prins maar wilde
wel kwijt dat de prins uit het Oosten komt, gestoken in oSïcièie
prinsenkledij.

Ratti contracteert
trainers
Het bestuur van S.V. Ratti heeft het
contract met trainer M. Heuvelink uit
Vorden met een seizoen verlengd. De
heer Heuvelink, die momenteel voor
het derde seizoen de zaterdag-selectie
onder zijn hoede heeft, functioneert
op een goede wijze zodat het bestuur
er prijs op stelde het contract met betrokkene in een vroeg stadium te verlengen.
Het contract met de trainer van de zondag-selectie, de heer J.W. Hachmang
uit Apeldoorn, werd eveneens met een
jaar verlengd. De heer Hachmang
traint sedert het begin van dit seizoen
naar ieders tevredenheid de zondagselectie.
Tenslotte werd in de persoon van de
heer G.F. Hagens uit Lochem een geschikte kandidaat gevonden om het komende seizoen de training en de coaching van de dames-selectie op zich te
nemen. De heer Hagens is momenteel
trainer van de dames van Oeken.

kas' werd gedeponeerd om alvast een
bedrag voor de organisatie van dit jaar
voorhanden te hebben.
Deze zomer komen nl. wederom een
aantal Amerikanen naar Nederland,
waarvan een tiental jongens en meisjes
n aar Vorden.
Deze jongelui arriveren op 24 juli op
Schiphol en vertrekken weer op maandag 13 augustus.

Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om ook een aanteljongens en
meisjes uit de DDR naar Vorden te halen. (Volgende maand zullen hierover
besprekingen worden gehouden).
Indien dit niet doorgaat dan zullen
naast de Amerikanen een aantal Schotse jongeren in Vorden te gast zijn, zo
deelde het afdelingsbestuur tijdens de
boerenkoolmaaltijd mede.

'Vordense touwtrekvereniging moet kampioensploeg worden'

Harry Hermans nieuwe
trainer T.T. V.
De Vordense touwtrekvereniging T.T. V. heeft een nieuwe trainer:
de heer Harry Hermans uit Ruurlo. De vereniging is enorm blij
met zijn besluit de training van de Vordenaren op zich te willen
nemen.
'We hebben stad en land afgezocht om een goede opvolger te
vinden voor de heer Dijkman. We hebben het zelfs een tijdje zónder trainer gedaan', vertelt voorzitter G. Barink. 'Maar nu hebben
we de juiste man gevonden, met ervaring en diploma's.'
Harry Hermans, zelf lid van vereniging
'de Heurle', heeft zelfs ervaring op internationaal gebied. Zo iemand zocht
de Vordense vereniging ook, want men
heeft grote plannen en wensen.
'Een echte kampioensploeg moet het
worden', verklaart voorzitter Barink.
'De nieuwe trainer heeft samen met het
bestuur een heel nieuw beleid opgesteld.'
De Vordense touwtreksport moet op
het hoogste niveau gebracht worden.
T.T.V. komt nu al uit in de 640 kg
A-klasse. Men hoopt uiteindelijk bij de
eerste drie in het district Oost-Nederland te komen.
Verder gaat men o.a. meedoen aan internationale wedstrijden in Zwitserland. In september a.s. worden de Wereldkampioenschappen gehouden.

Die vinden dit jaar plaats in Nederland
(Slagharen).
De eerste stap op weg naar de top is
gezet: het aantrekken van een ervaren
trainer. De leden hebben meteen laten
merken dat ze het nieuwe beleid helemaal zien zitten.
'Er is een enorm grote opkomst bij de
trainingen nu', aldus de voorzitter. 'En
binnenkort trainen we twee keer per
week: niet alleen op dinsdagavond,
maar ook op donderdagavond.'
De jeugd traint onder leiding van de
jeugdleiding op vrijdagavond. 'Touwtrekken is een echte eerlijke krachtsport', vertelt G. Barink. 'Met een goede training en een goede warming-up
is het ook een gezonde sport. Niet voor
niets is het een tijdje zelfs een Olympische sport geweest!

rblitievaria
Op dinsdag 16 januari /.ij n twee Vordenaren aangehouden die werden verdacht van een aantal diefstallen en inbraken. Het tweetal brak vooral in bij
bedrijven in de ruime omgeving van
Vorden en in Vorden zelf. Tijdens hun
verhoor bekenden zij uiteindelijk 28
zaken waarbij onder meer kleding, gereedschap, dure metalen zoals koper
en aluminium en geld werd gestolen.
In Vorden werden onder meer een
aantal jassen, broeken en een stroomaggregaat ontvreemd terwijl tweemaal
in een auto werd ingebroken.
De totale buit had een waarde van ongeveer f 22.000,-. Hiervan is vrijwel
niets teruggevonden.
Verder werden ook nog een vijftal helers verhoord die ervan worden verdacht de gestolen spullen te hebben
gekocht. Een van de twee Vordenaren
wordt nog steeds vastgehouden, de ander is inmiddels weer op vrije voeten.
Op vrijdag 2 februari werd een opgevoerde bromfiets uit het verkeer genomen. Na onderzoek bleek de bromfiets
zwaar opgevoerd te zijn en veel te veel
lawaai te produceren. De eigenaar/
bestuurder kreeg een proces-verbaal.

Zaterdagvoetbal
S.V. Ratti
Het eerste zaterdag-team van S.V. Ratti
heeft afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen Erica '76 uit Dieren afgesloten met een zwaar bevochten 2-1
overwinning. Hoewel het vertoonde
spel nog niet naar behoren was lieten
inzet en vechtlust er geen twijfel over
bestaan dat Ratti op de goede weg terug is.
Gedurende het eerste kwartier van de
wedstrijd was duidelijk te constateren
dat het voor beide ploegen de eerste
wedstrijd na de winterstop was. Er werd
veel balverlies geleden en beide ploegen slaagden er nauwelijks in gevaarlijk te worden.
Na dit kwartier namen de Kranenburgers het initiatief en kwamen in de
twintigste minuut verdiend op voorsprong toen Dinant Hendriksen uit
een pass van Piet Immink de Erica-goalie met een hard schot passeerde (l -0).
Erica kon hier gedurende de eerste
helft weinig tegenover stellen. Enkele
minuten voor de rust, kort nadat Mark

GROEP

Op dezelfde dag ontstond op de kruising van de Bleuminkmaatweg met de
Schuttestraat een aanrijding tussen
twee personenauto's. Een inwoonster
van Vorden reed met haar auto de
Bleuminkmaatweg op zonder voorrang te verlenen aan een uit Ruurlo afkomstige automobilist.
Haar vierjarig zoontje werd uit de auto
geslingerd en kwam midden op de weg
terecht. Beiden werden naar het ziekenhuis vervoerd, zij maken het intussen goed. De twee auto's werden zwaar
beschadigd en moesten worden afgesleept.
Op zaterdag 3 februari werd aangifte
gedaan van diefstal van een aantal
boodschappen ter waarde van f 20,-.
De boodschappen werden ontvreemd
uit een fietstas toen de eigenaresse
even een winkel in was.
Op dezelfde dag werd voor de derde
keer in korte tijd een Vordenaar betrapt terwijl hij achter het stuur van
zijn auto zat met te veel drank op. Nadat hi de blaastest had ondergaan
bleek dat zijn alkoholpromillage 1.87
bedroeg. Bijna vier maal zo veel dan
toegestaan is.
Sueters met een hard schot de vuitsten
van de Erica-doelman had getroffen,
vergrootte de thuisclub de voorsprong
naar 2-0.
Uit een door Piet Immink genomen
vrije trap kopte Dinant Hendriksen de
bal langs de foutief opgestelde Ericadoelman in het net. In de eerste minuut na de rust wist Erica de achterstand na een blunder van doelman Robert Bos tot 2-1 te verkleinen.
Enkele minuten later maakte de Kranenburgse doelman zijn fout weer
goed door met een fraaie redding een
zeker lijkend Erica-doelpunt te voorkomen. In de resterende veertig minuten
kregen beide hard werkende ploegen
meerdere kansen op een doelpunt.
Met name Mark Sueters was enkele malen dichtbij het derde doelpunt voor de
thuisclub, maar hij wist enkele uitstekende kansen niet te benutten. Aangezien ook de bezoekers uit enkele opgelegde kansen weigerden de bal langs
doelman Robert Bos te plaatsen bleven
de beide punten uiteindelijk verdiend
in de Kranenburg.
A.s. zaterdag speelt s.v. Ratti opnieuw
thuis tegen A.G.O.V.V. uit Apeldoorn.

Blijf gezond,
eet een sinaasappel

VERLOVING
*

10 februari
SURSUMCORDA
Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Doorschrijf systemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende
briefkaarten

Volop

f 1 bos FREESIA'S

4,25

, TULPEN en

%,
ij.ev.^n.-v^-.^ NARCISSEN

3 ACALU'S
(Primula's) 4,95

~' ' — "•! •;•?*,
•<V
\

Extra grote

l AZALEA
&.
SÈS2a-£

6,95

DE VALEWEIDE-bloemen

Wij presenteren bij de bruidsshow op
dinsdag 15 februari in zaal 'de Herberg' de

ANJER VERLOVINGSRINGEN KOLLEKTIE
Bij aankoop van
1 paar
verlovingsringen,
krijgt u een

amen

BRILJANT
van 0.02 crt. in uw
verlovingsring
gezet GRATIS!

DRUKKERIJ

WEEVERS

(geldig t/m 28 februari)

• PC-privéles: DOS, WPtekstverwerking, Lotus 123,
spreadsheet en veel toepassingsprogramma's.
Tel. 05752-6551.

U bent van
harte welkom
op de show!

*>&*
v/S?

Heerlijke sinaasappels
nu ook voor U
10 februari
SURSUMCORDA

Oö juwelier

WOODBOY IS TE HUUR BIJ :

siemerjnk

NIEUW:

KARNEBROOD

opticien

EEN LEKKER MALS BROODJE!
t winkeltje in brood en banket

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

BARIiNDSEIN

Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Klapstuk met uien
Zoals in oktober met Leidens' ontzet hutspot met klapstuk de typische wintergerechten hun entree in onze menu's maken zo kun je klapstuk met uien zien als
het laatste typische wintergerecht van het seizoen. U kunt er heel goed gekookte
aardappelen bij geven doch het gerecht laat zich echter nog veel beter combineren met bruine bonen ofcapucijners.
Reken voor 4 personen op 500 a 6 e» gram klapstuk. Verder heeft u nodig 750
gram grote uien, l zachtzure appel en wat (kruiden)azijn. Maak de uien
schoon en snijd ze in pinkbrede ringen. Verhit in een pan met dikke bodem
50 gram boter. Wacht tot het schuim begint weg te trekken. Fruit de uien er
zolang, onder voortdurend omscheppen, in tot ze wat kleur hebben gekregen. Leg het vlees op de uien. Schenk er 3V 2 deciliter kokend water (of
bouillon of het 'bruin' van de jus van de vorige dag) bij en voeg l eetlepel
azijn, l klein laurierblad, wat zout en peper uit de molen toe. Laat alles, met
het deksel op de pan, gedurende 2 tot 2V 2 uur, boven een zeer matig
afgestelde warmtebron, stoven.
Schil intussen de appel en rasp hem op een grove rasp. Keer het vlees tijdens
het stoven enkele malen en roer de uienmassa dan ook even om. Roer een
kwartier voor het einde van de stooftijd de geraspte appel door de uienmassa
en verwijder het laurierblad. Snijd het vlees in het gewenste aantal plakken.
Leg op een schaal en de schep de resterende inhoud van de pan over het
vlees.

Oldenhave zorgt ervoor dat de
zaak gesmeerd blijft lopen
INSTALLATIEBEDRIJF
al genoteerd!
ZONDAG 18 MAART van 12.00 tot 18.00 uur
presenteren u 10 specialisten een grote

BRUIDSBEURS i

- Doorlopende shows en presentaties
- Koffie (van 't Pantoffeltje)
- Gebak (van Echte Bakker Van Asselt)
wordt u aangeboden.
EN DE ENTREE IS OOK GRATIS!

NIEUW !_

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

CJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

bode<

1^moffelt j

VINOTHEEK SMIT

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

WORDT

WIJNHUIS VORDEN

Albert Heijn Supermarkt
te Hengelo (Gld.)

Bereidingstyd: ± 25 minuten.
Energie per portie: ± 1940 kJ (465 kcal).

GJ.OLDEMHAVE

Door gebrek aan opvolging in de toekomst, is de familie
Volker tot de firma toegetreden.

heeft een vacature voor een

Aktieve bakkers bieden steeds meer!
In het uitgebreide assortiment van de bakker die met zijn tijd meegaat vindt u nu ook
de natuurvoedingsprodukten van MolenAartje!

VERKOOPSTER fu.i-.ime
VERKOOPSTER

MolenAartje produkten z i j n :
Biologisch

Vervaardigd van mens - en milieuvriendelijk verbouwde
grondstoffen, gecontroleerd op biologische kwaliteit
door de SEC [Stichting Ekomerk Controle].

Anders gezoet

'Gezoet met biologische maismoutstroop.
Dit bevat vitaminen [o.a. B - complex], eiwitten en
mineralen [o.a. ijzer, fosfor en calcium].
Produkten gezoet met maismoutstroop zijn ook geschikt
voor diabetici.

Vrij van kleur -, geur -,
en smaakstoffen en
conserveringsmiddelen

Veilig voor iedereen en voor mensen met allergische
reakties.

Gezond en lekker

Biskwies, koeken, knackebröd, bars, snoep,
ontbijtgranen, snacks, biocake,

Sollicitatie te richten aan:
Albert Heijn Hengelo (Gld.), Raadhuisstraat 4, 7255 BM, tel. 05753-1205 t.a.v.
de heer J.H. Wansink.

Regelmatig wijnproeverijen.
Thema-avonden in de kelder
van Kasteel Hackfort.
Tevens kan er op vrijdag en zaterdag in de
winkel wijn geproefd worden.

B/oembinderij Kwek er i] Vorden

Wij zijn er weer!!

Exclusief verkrijgbaar bij:

De opzet zal meer toegespitst worden naar het
wijngebeuren, o.a.:

De afdeling gedistilleerd en speciale bieren zal
gehandhaafd blijven, met op de voorgrond de
eigen merken onder de naam Brandenbarg.

't winkeltje in vers brood en banket

Speciaal i.v.m. de

openstelling
een aantal zéér
Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
COED

V O O R

U,

GOED

V O O R

HET

MILIEU

WIJNHUIS
Burgemeester Galleestraat 12

speciale aanbiedingen

VORDEN
Telefoon 05752-1391

Schoenaker
Café - Restaurant

Gems is een sinds 1830 In Vorden
gevestigd bedrijf.
Het bedrijf is sedert 1-989 gehuisvest in een
nieuw gebouw van ca. 12.000 m1.
Het bedrijf ontwerpt en fabriceert
voor verschillende bedrijfstakken
zoals: petrochemie, chemie, voedingsmiddelen, verwarming, landbouw, enz. '

Ruurloseweg 64
Vorden-Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag
5 februari
22 maart/19 april.
Aanvang 20.00 uur.

&&
»»

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

met
Televisie
reparaties
direct

^eSrtct»0

l**£*t

i- uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
HIM

IHIVISIt.

vsie'

BREDEVELD

Sweaters

van 30.95 voor 9.95

Bloemblouses

van 79.95 voor 25.—

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Truien patent

.van 45.-voor 25.-

Dames Mantels

van aes.- voor 98.—

2-delig Pakje ..

van 149.95 voor 49.95

Schoenreparatie

Bloembroeken
Pulli metturtle

.van 55-voor 10.—
vams.-voor 5.—

Steeds vlug klaar.

LamSWOl trill

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342
Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOIUG RIJSCHOOL

Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

Gems Metaalwerken b.v.
Postbus 2 7250 M Vorden

VERKOOP-TECHNIKUS m/v
(afdeling verkoop, 6 mw.)
Funktie inhoud:
- Technisch uitwerken van aanvragen tot
offertes.
- Begroten van de technische offertes t.b.v.
kostprijsbepaling.
- Kontakten onderhouden met de klanten
t.b.v. deze offertes en eventueel scoren
van opdrachten hiervoor.
— Meewerken aan de ontwikkeling van
standaard artikelen en opbouw van
dokumentatie hiervoor.
— U wordt opgeleid voor de
warmtetechnische berekeningen t.b.v.
warmtewisselaars.

Eisen:
- Leeftijd ca. 30 jaar.
— Opleiding HTS of MTS met aanvullende
opleiding.
- Richting: Procestechniek, Werktuigbouw
of Energietechniek.
— Commerciële ervaring met technische
begrotingen of projektleiding is een pré
(b.v. in de c.v.-industrie).
— De wil om in team-verband opdrachten te
scoren.

KONSTRUKTIEBANKWERKERS

VIDEO

WULLINK VORDEN

De produkten waar het om gaat zijn
o.a. tanks, drukvaten, procestanks,
warmtewisselaars en boilers, met
gewichten tot 40.000 kg.

Er werken ca. 90 medewerkers waarvan
ca. 60 In de produktie.
Kantoor- en fabrieksorganisatie zijn markten kwaliteitsgericht.
We werken met moderne machines op het
gebied van plaatbewerking, verspanlng en
lassen.
Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we graag
een sollicitatiebrief gericht aan:

(afdeling produktie, ca. 60 mw.)
Funktie inhpud:
— Vervaardigen en samenstellen van
onderdelen voor tanks, drukvaten en
warmtewisselaars in enkelfabrikage.
— Lassen (MIG/hand) van konstruktiedelen.

LASSERS/FOTO-LASSERS

. v a n 59.95 voor 25.—

(afdeling produktie, ca. 60 mw.)

Alle winterrokken
nu 70% korting
Sportieve heren shirts ... van39.95voor 15.—
Katoenen broeken
van 59.95 voor 19.95
Corduroy broeken
van 49 95 voor 25.—
Heren jacks
vam09.-voor 39.95
Heren truien
van 09,95 voor 25.—
Kinder jackS (nog enkelen)

Eisen:
- LTS (B of C-stroom).
- Leeftijd ca. 25 jaar.
- Ervaring met werken vanaf tekeningen.
- De wil om kwaliteitswerk te leveren in
team-verband.

Funktie inhoud:
— Zelfstandig samenbouwen en atlassen
van komplete hoogwaardige produkten.
— Afhankelijk van de ervaring of
toekomstige ervaring wordt gewerkt met
staal/roestvaststaal of andere materialen.

... vanaf 19.95

Eisen:
-LTS (B of C-stroom).
— Aanvullende lasopleidingen.
— Bereidheid om zich verder (gratis) te
scholen op lasgebied.
— De wil om mee te werken aan onze
kwaliteitsuitgangspunten.

Sollicitatiemethode:
U geeft uw naam en adres (bij voorkeur vóór 12 februari) op aan onze telefoniste en ontvangt
dan nadere informatie over het bedrijf een terug te zenden sollicitatieformulier.

Kinder sweaters
vanat 7.50
Kinder broeken
...vanaf 7.50
Heren winter kolberts ... nu 60% korting
Heren winter pantalons nu 50% kMting

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

BORGOQ|En
Naaimachinespecialist
Kerkstraat 13 - Vorden
tel. 3700
Voor naaimachines en kleinvak
* Bernina
* Husqvarna
* Anker

* Bernette
Lewenstein

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen
werkplaats.
Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag van 9.00—12.30 uur
Woensdag van 9.00-12.30 uur

Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening „De Graafschap
is een instelling voorgezins- en bejaardenverzorging,
alsmede algemeen maatschappelijk werk
Binnen de gemeente Vorden is op de afdeling G.V./B.V. een vacature ontstaan
voor een

Gezins-/Bejaardenverzorgende

C.IEMS

tank-en apparatenbouw
vorden/holland

voor minimaal 30, maximaal 40 uur per week

Donderdag van 9.00-18.00 uur *\§P/1 A^T^~\
Vrijdag van 9.00-21.00 uur
>> / /VKJDt.
\
Zaterdag van 9.00-14.00 uur ^

Alles voor de schietsport

O

Functie-informatie:
De gezins-/bejaardenverzorgende heeft als taak hulp te bieden bij gezinnen en/
of bejaarden thuis.
Deze hulp bestaat uit huishoudelijke -, verzorgende - en begeleidende taken.
Wij verwachten iemand, die:
- in staat is zelfstandig te werken;
- in het bezit is van het diploma verzorgende (M.S.P.O., O.V.D.B., M.D.G.O.);
- over enige werkervaring beschikt;
- woonachtig is in de gemeente Vorden of nabij omgeving.

Martens
HteJt

G. Verbeek, tel. 05752-3163
B. Nijenhuis, tel. 08362-23060
Fax 05752-2869

Officieel dealer van:
o.a. Case-IH traktoren. Het complete Strautmann-programma en
Deutz-Fahr hooibouwmachines.

Wij bieden:
- salaris en rechtspositie conform C.A.O. G.V.-A.M.W.;
— werkbegeleiding.
keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sporten wedstrijdbogen.

L.M.B. VORDEN B.V
INDUSTRIEWEG13-7251 JT VORDEN

Belangstellenden voor deze functie kunnen uiterlijk tot 15-2-1990 een sollicitatiebrief, met daarin vermeld: persoonlijke gegevens, opleiding en ervaring,
richten aan: Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening „De Graafschap"
t.a.v. Mevr. A.J. Oosterbaan, personeelsfunctionaris, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.).

Ook voor goede gebruikte traktoren:
o.a. l H traktoren types: 743XL - 585XL - 844 - 633 - 423.
Case types: 1494 cabb 4 wd hydra shift 1400 dr. uren -1394 cabb 1200 dr. uren
1294 cabb 1800 dr. uren - DBR 996-780.
Vraag nu vrijblijvend naar onze aktieprijzen in de types 745XL - 845XL + A
956XLA-1056XLA.

Aarzel niet, nu bellen voor meer informatie.
Topkwaliteit voor een scherpe prijs. Wij bieden u tevens een deskundige,
technische afdeling en goede onderdelenvoorziening.

JoeltrtffrnJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

Discotheek Invention-Concordia
ALLE RIJBEWIJZEN

Raadhuisstraat 36

HENGELO (Gld.)

zaterdag 10 februari

Telefoon 05753 -1461

ZATERDAG
17 FEBRUARI

AANVANG 21.00 UUR

DISCO-NIGHT
BEL NU:
05735-1788
RIJSCHOOL GROENEVELD

rijschool
GROENEVELD
OS73S-T7BB

MOVE...

Drive In Show!!
vrijdag avond jongerencafe *

YOUR...
REET.....H!

met medewerking van DJ. Ronnle

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 8 februari 1990
51e jaargang nr. 45

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Jaarvergadering 'Kranenburgs Belang'

Marcel Bulten motorsportman
van het j aar

Kranenburg is het wachten op
paralelweg/fietspad beu!
In grote getale waren de leden aar zaal Schoenaker gekomen voor de jaarlijkse vergadering v.d.
buurt. De voorzitter opende de vergadering en wenste de leden een voorspoedig 1990. Hij sprak de
wens uit dat 1990 ook voor de vereniging een goed jaar zal worden waarin weer het een en ander
gerealiseerd zal worden. In 1989 kreeg café Schoenaker een nieuwe eigenaar, diverse jonge gezinnen vestigden zich in Kranenburg, het ledenaantal v.d. vereniging steeg van 118 naar 125. Verder
werd de Banenkamji opnieuw bestraat het trottoir werd doorgetrokken en de Hamveldseweg werd
opgeschaald.

Vanwege het feit dat hij in de klasse nationalen boven de 250 CC k bij de Enduro kampioen van
Nederland is geworden en tevens dat hij deel heeft uitgemaakt van het clubteam van 'De Graafschaprijders' dat eveneens de nationale titel opeiste, werd Marcel Bulten zaterdagavond tijdens een
'uitbundige' feestavond van 'De Graafschaprijders' door voorzitter Wim Bielderman gehuldigd als
motorsportman van het jaar. Hem viel een beker plus oorkonde ten deel.

De secretaris las de notulen voor van de
jaarvergadering 1989. Er waren geen
op- of aanmerkingen, zodat het verslag
werd vastgesteld.
De secretaris las vervolgens het jaarverslag voor. Ook naar aanleiding van dit
verslag waren er geen op- of aanmerkingen. Als voorzitter van de kascommissie deelde de heer A. Peters mede
dat op 18 januari 1990 waren gecontroleerd en in orde bevonden.
Hij merkte op dat de kascommissie het
saldo wat laag vond om goed uit de
voeten te kunnen.
De heer J. Besselink was aftredend als
lid van de kascommissie. De heer B.
Nijenhuis werd benoemd als nieuw lid.
Vervolgens gaf de penningmeester het
financiële verslag. Er waren geen bezwaren aangaande zijn verslag.
De voorzitter deelde mede welke stuken in 1989 ingekomen en uitgegaan
waren.
Voor belangstellenden zijn deze stukken uiteraard ter inzage bij de secretaris. Verder deelde hij mee dat:
1. Begin 1991 een aanvang zal worden
gemaakt met de aankoop van de benodigde gronden voor de aanleg
van de parallelweg.
2. De gemeente bezig is met de instelling van een bebouwde kom voor
Kranenburg en hiervoor in onderhandeling is met Rijkswaterstaat en
provincie.
3. Dat door de CAI Zutjflfci momenteel een kostenplaa^^^vordt gemaakt betreffenden de mogelijkheid
Kranenburg aan te sluiten op het
centraal antennesysteem.

Bestuursverkiezing
Volgens rooster waren de heren B.
Gosselink en H. Wiggers aftreedbaar.
Beiden stelden zich herkiesbaar. De
aanwezige leden gingen hiermee akkoord.

Ingezonden mededeling

40Jarig bestaan
Voorzitter Wim Bielderman maakte tijdens deze feestavond in zaal 'De Herberg' bekend dat de KNMV niet voorbij
gaat aan het 40 jarig bestaan dat 'De
Graafschaprijders' op 19 mei met een
receptie en feestavond gaat vieren.
Zo krijgt de Vordense club op 15 september de organisatie toegewezen van
het Nederlands kampioenschap orientntieritten. In het weekend van 2 en 3
november organiseert 'De Graafschaprijders' de tweedaagse kampioensrit
Enduro en trial van de KNMV.
Voorzitter Bielderman stak een pluim
op de hoed van het gemeentebestuur,
de politie, grondeigenaren en de
EHBO voor hun medewerking bij de
organisatie van de diverse evenementen.
In de loop der jaren is er tussen de
auto- en motorclub met het gemeentebestuur een 'wisselwerking1" ontstaan,
hetgeen bleek uit de woorden van de
wethouder van sportzaken mevrouw
Aartsen.
•

Zij was tijdens deze feestavond aanwezig om de kampioenen van Nederland
te huldigen. Zij prees daarbij 'De
Graafschaprijders' als een vereniging
met enorm veel aktiviteiten. Een vereniging die op eigen kracht met een
enorme clubgeest en veel helpers al die
dingen op touw zette.
'De gemeente verstrekt in feite alleen
maar de benodigde vergunningen. Dat
doet zij graag en ook voor 1990 kunt U
weer op onze medewerking rekenen',
aldus mevr. Aartsen.
Alvorens deze zaterdag de festiviteiten
met medewerking van 'Hammond
Four' in al zijn hevigheid losbarstte
werden de volgende kampioenen, al
dan niet vergezeld van partners gehuldigd.
Dit waren:
Toercompetitie binnenland: Wim
Bertholet
Idem buitenland: Gerard Hartman
Oriëntatie A-klasse: Bert Regelink
Idem B-klasse: Harry Horsting
Idem C-klasse: Jan Slagman
A/B klasse niet leden: Gerrit Siemes

Twee dagen karnaval op de
Kranenburg
Kranenburgs karnaval. Op zaterdagavond 24 februari zal tijdens
een groot karnavalsbal de nieuwe prins van de Kranenburg onthuld worden in de Tempel der Zotheid zaal Schoenaker. Het muzikale gedeelte van de avond zal verzorgd worden door de vijf man
sterke Omega-Show Band.
Zondagmiddag komt de jeugd aan
bod. Zij zullen worden vermaakt met
spelletjes waaraan iedereen mee kan
doen. Verder kun jeje laten schminken
en meedoen met de kleuwedstrijd.
Natuurlijk komt er wat lekkers bij. Dit
alles is geheel gratis.

De oudere jeugd kan naar hartelust
dansen en hossen op de muziek van
Discoshow Black Light. Hiervoor wordt
een kleine vergoeding gevraagd.
Ouders en oudere jeugd zijn 's middags welkom op het gezellige café-karnaval met levende muziek.

Motorcross klasse 125 CC: Hans Berendsen
Idem boven 125 CC: l Erik Berendsen
Enduro nationaal: Marcel Bulten
Idem senioren: Carol Mulder

Ereprijzen
'Delden Trophee': Marcel Bulten
'Schoenakersrittentrophee': Bert Regelink
'Schoenakertoertrophee': Wim Bertholet
'Okhorstergrasbaantrophee': Hans
Berendsen

Kampioenen van Nederland
Enduro Senioren 250 CC: Carol Mulder
Nationaal 125 CC: Erik van Ark
Nationaal boven 250 CC: Marcel Bulten
Clubteam Enduro Nationaal: rijders
Frank Arendsen; Erik van Ark; Marcel
Bulten; Tonny Harmsen. Manager
GerritArfman.

Koffieprijs
Ondanks de daling van de internationale koffieprijzen hebben de wereldwinkels besloten hun koffieprijzen, ook
al zijn ze hoger, te handhaven. De ervaring leert dat een groeiende groep consumenten bereid is een betere prijs
voor de koffie te betalen ten gunste van
kleine koffieboeren en -coöperaties in
de Derde Wereld. De kleine boeren
ontvangen overigens voor het overgrote deel van hun koffieproduktie de
heersende lage koffiewereldmarktprijs.
Voor de koffie die in Nederland te
koop is bij wereldwinkels en supermarkten onder het keurmerk Max Havelaar wordt echter een betere prijs belaald. Daling van die prijs zou voor de
boeren een forse inkomensdaling betekenen.

Kastanjeboom
In het Gem. Bulletin van Contact van l
febr. delen B. en W. mede dat een van
de fraaie kastanjebomen voor de N.H.
Kerk gekapt zal worden. Bij verschillende instanties zou geïnformeerd zijn
naar de mogelijkheden om de levenskansen van deze boom te vergroten.
Deze instanties (waaronder de bomenstichting) zijn echter niet door de
Gemeente in de gelegenheid gesteld
om de vitaliteit van deze boom optimaal te onderzoeken.
Ofiderzoek in de kroon naar b.v. de gemiddelde scheutlengte (om o.a. de
groeikracht te bepalen), bladgrootte,
-kleur, en -bezetting werd blijkbaar al
onnodig bevonden. Beide instanties
zijn in dec. in Vorden geweest om de
boom te beoordelen. Dit onderzoek alleen kan niet als objectief worden beschouwd.
Ondanks het geringe onderzoek hebben bedoelde instanties meegedeeld
dat er div. methoden kunnen worden
toegepast om de levenskansen van de
boom te vergroten. Volgens B. en W.
zou dit echter hoge kosten met zich
meebrengen.
Door een van de onderzoekers is mij
verzekerd dat zelfs bij ingrijpende behandeling de kosten oplopen tot enkele duizenden guldens en niet tot tienduizenden zoals wordt gesuggereerd.
Wat betreft de verkeersveiligheid welke
door B. en W. als 'argument' wordt
aangehaald zal deze juist toenemen als
binnenkort de omleiding rond ons
dorp een feit is. Bovendien is men dan
in de gelegenheid om de standplaats
van deze boom te verbeteren.
Ik kom graag in contact met mensen
die samen met mij bezwaar willen aantekenen tegen het kappen van deze
boom.
Met dank aan P.v.d.A. Vorden, Hennie
Horsting, voorde nodige informatie.
Hans van Laake
Burg. Galleestraat l, Vorden

Ter gelegenheid van de jubileumviering ws de heer H. Wiggers benoemd
tot erelid van Kranenburgs Belang.
Volgens de statuten v.d. vereniging
dienen ereleden door de algemene ledenvergadering benoemd te worden.
De leden gingen akkoord met de benoeming van de heer H. Wiggers tot
erelid. Dhr. H. Wiggers dankte leden
en bestuur.
De voorzitter stelde voor de contributie
te verhogen van f7,50 naar f 10,- zodat
de vereniging iets meer financiële armslag heeft. De vergadering ging hiermee akkoord.
Tijdens de rondvraag kwam uit de vergadering naarvoren:
— de zaken omtrent Kranenburgs Belang meer naar buiten te laten komen via o.a. de pers.
— Het plaatsen van een plaatsnaambord Kranenburg aan de Ruurlose
kant.
Aangezien er verder geen vragen kwamen uit de vergadering vroeg de heer
Harrie Nijenhuis het woord.
Hij wees op het feit dat er niet eerder
dan in 1994 een aanvang zal worden
genomen met de werkzaamheden met
betrekking tot aanleg van de parallelweg. 'Wanneer we ons telkens neerleggen bij verder uitstel dan gebeurt er
niets. De situatie wordt steeds gevaarlijker door het toenemende verkeer'.
Hij wijst op de Zutphenseweg waar al
30 jaar een fietspad ligt en de weg naar
Hengelo (Gld.) waar al 21 jaar geleden
een fietspad is aangelegd, terwijl beide
wegen minder verkeersgevaarlijk zijn.
Hij zoekt de oor/aak in het feit dat Kranenburg weinig inbreng heeft in de gemeentepolitiek. Bij de komende raadsvergadering staan weer geen raadsleden kandidaat uit deze kant van Vorden. Er komen steeds meer geluiden
dat het tijd wordt akties te voeren. Hij
stelt dan ook voor deze avond een aktie-comité op te richten.

Het formulier voor opgave circuleert
tot slot onder de aanwezige leden. Een
ieder kan meedoen door kontakt op te
nemen met de heer Harrie Nijenhuis,
tel. 6463.
Dat er een fietspad/parallelweg moet
komen is duidelijk aldus de voorzitter
G. Tolkamp. Toch wil hij dat het aktiecomité buiten Kranenburgs Belang
staat. Kranenburgs Belang staat wel
achter het aktieplan, maar wil door inschakeling van de vereniging kleine
kernen proberen via een andere weg
druk uit te oefenen.
De leden spraken nog wat door over
het aktievoeren. Er kwamen geluiden
uit de vergadering dat men niet te
voorzichtig moet zijn omdat daardoor
niets wordt bereikt. Er wordt dr nodige
kritiek geleverd op de gemeentepolitiek. Het wordt de hoogste tijd dat een
Kranenburger zich kandidaat stelt.
Verder wordt voorgesteld propaganda
te voeren te stemmen op bepaalde
raadsleden die de belangen behartigen
betreffende de aanleg van een fietspad/parallelweg.
De voorzitter memoreert dat dit met de
doelstelling van Kranenburgs Belang
in de vereniging zich niet op die manier met gemeentepolitiek bezig wenst
te houden.
Niet meer aan de orde zijnde sluit de
voorzitter de vergadering en wijst de leden op het enquêteformulier woonbehoefte en het inleveren van de strook
voor de wandeling op 18 februari 1990
en hoopt allen weer te zien op de feestavond 10 maart a.s.
Na het officiële gedeelte verzorgde de
heer Rouwhorst de rest v.d. avond. Hij
liet twee schitterende klankbeelden
zien: 'Beelden uit de oude Achterhoek'
en 'Vorden in Vogelvlucht'.
De aanwezigen genoten allen van de
prachtige beelden die zeer de moeite
waard waren. Het is zeker dat degenen
die niet aanwezig waren, wel wat gemist
hebben.

Bibliotheek kreeg
nieuwe opzet
Er zullen niet veel mensen zijn die vinden dat de Openbare Leeszaal en Bibliotheek in ons dorp een overbodige luxe is. De gemeenteraad heeft dit instituut ingedeeld in de categorie 'basisvoorzieningen' wat tot uitdrukking komt in een fors bedrag aan
jaarlijkse subsidies. Een hoog percentage van de gezinnen in ons
dorp is 'lid' van de bibliotheek. Jongeren en volwassenen maken
graag gebruik van de mogelijkheid om boeken en compact discs
te lenen of ze raadplegen er naslagwerken en kranten of tijdschriften. De bibliotheek staat heel centraal in de Vordense samenleving en daarom is het goed te weten dat er onlangs nogal
iets is veranderd in de organisatie.
De meest ingrijpende verandering is
wel dat de nauwe binding die de gemeenteraad in de afgelopen jaren met
de bibliotheek heeft gehad, minder
strak is geworden. De gemeente zorgt
via een subsidie nog wel dat de bibliotheek goed kan blijven draaien, maar
doet dat vanaf dit jaar met een vast bedrag en niet meer op basis van een verantwoording achteraf. Deze z.g. budget-subsidiëring heeft tot gevolg dat de
verantwoording voor het financiële beleid nu bij de bibliotheek zelf komt te
liggen. Als er over een jaar een overschot is, dan kan dit worden besteed
voor extra voorzieningen. Is er een tekort dan moet het bestuur, in overleg
met de bibliothecaresse, zelf voor een
oplossing zorgen.

heer J.F. Geerken, die als wethouder
van onze gemeente vele jaren voorzitter van het bestuur is geweest, deze
functie neergelegd. Zijn opvolger is de
heer H. van Rijn die werk/aam is geweest in het boeken- en publiciteitsvak
en samen met de overige leden van het
bestuur - en uiteraard de medewerksters - de belangen van de bibliotheek
zal behartigen.
Verder is nog van belang te vermelden
dat sinds de wijziging van de Vordense
gemeentegrens nu ook de uitleenpost
in Wichmond onder de verantwoording valt van de gemeente Vorden. Er
zijn inmiddels contacten gelegd met de
beheerder van deze post, de heer Olthof en er wordt gewerkt aan een nauwere samenwerking.

Nieuwe statuten

Meer activiteiten

Die minder strakke binding aan de gemeente is ook te merken aan de samenstelling van het bestuur. Dat bestond
tot het jaar 1989 voor een belangrijk
deel uit vertegenwoordigers van de gemeente en de raad. De grotere onafhankelijkheid van de bibliotheek
maakte het voor deze bestuursleden
mogelijk met ingang van 1990 terug te
treden. Ook de benoeming van nieuwe
bestuursleden hoeft nu niet meer door
de gemeenteraad te worden bekrachtigd. Daarvoor moesten wel nieuwe statuten worden opgesteld die intussen
zijn goedgekeurd. Inmiddels heeft de

Het nieuwe bestuur is zich bewust dat
de grotere zelfstandigheid pas werkelijk zinvol is als de bibliotheek op meer
terreinen dan voorheen, activiteiten zal
gaan ontwikkelen. De bibliotheek
draait goed maar de nog altijd groeiende invloed van vooral de televisie in de
gezinnen maakt het nodig nog actiever
te zijn en de mogelijkheden maximaal
te benutten. Daarom wordt door het
vernieuwde dagelijkse bestuur een activiteitenplan opgezet, dat in 1990 zal
worden uitgevoerd. Als dit gebeurt zult
u daar, ongetwijfeld ook met medewerking van 'Contact', meer over horen.

ZATERDAG 24 FEBRUARI

MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO

PER WEEK
MINDER

PLAYBACKSHOW

Echte
Bakker

DEENSE KRAKELING
gevuld met vruchten en
banketbakkersroom.
DIT WEEKEND

>•

Ofwel gehakt kan overal bij en is nog
lekker ook en nu extra voordelig
diverse soorten gekruid gehakt.

DCTA | CM

s HALEN 4 BETALEN

Carnavalsvereniging
'De Deurdreajers'

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

't winkeltje in vers brood en banket

HOH gehakt 1 kilo 7,95
Runder gehakt 1 kiio 11, 50
Priklapjes 1 kiio 17,90

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 KÜO 9,90
Sla vinken per stuk 1,Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. G alleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

• Malsovit brood
• Malsovit Knacke
~ Malsovit Maalt i j d koeken
• Malsovit Kottlekoekjes
• Malsovit Slankspread

Laat de gehaktballen maar in de pan
vallen of bij de zuurkoolschotel of in
de spaghettisaus of 's avonds als
snackballetje.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Op 24 februari 1990 organiseert 'De Deurdreajers'
een Playbackshow, welke om 14.00 uur zal beginnen.

250 gram 2,25

SINAASAPPELAKTIE

SURSUM
CORDA

ADRES:

ZUTPHENSEWEG 18

ARTIEST: _

Casseler

Varkensfricando soogram 6,95. ^^.
SPECIALITEITEN

10 februari

VORDEN -TEL. 1384

100 gram 1,89

•^V

JËfl

uuiNucnuMu

IIBiiBlilB^
BOOmStammet jeS

NAAM:.

TELEFOON:.

Gekookte Worst

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

WIL JE MEEDOEN?
Knip deze bon uit en vul de gevraagde gegevens in.
Lever deze bon zo snel mogelijk in bij fam. v.d. Mey,
Graaf v.L. Stirumstraat 6 in Vorden.
Helaas kunnen er slechts 20 artiesten meedoen.
Daarom is deelname alleen mogelijk als je bij de eerste 20 aanmeldingen hoort.
Dit formulier moet in ieder geval voor 15 februari
a.s. ingeleverd zijn.

VAN
ASSELT

UIT EIGEN WORSTMAKERU

MARKT AANBIEDING

5 haien 4 betalen

D Gewone Bief stuk

^HK^l^

ongewoon lekker

^^P^

25 9ram 6 75

°

'

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Malse

Rundergehakt

LendelapjeS
n AA
500 gram 8,90

Hamlames

puur mager
i 1 1 t\t\
1 kilo 11, Du

Jr i
° 1 1 1^0

1 kil

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470
OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

De Groentevakman
Fam. J. Huitink en
medewerkers

groenten en fruit
kaas en noten

Fam. J. Huitink

SPAARHYPOTHEEK
De voordeligste is een
optelsom van rente en te
betalen premie.
Vraag een gratis offerte.
Natuurlijk bij
Wenzel Spellbrink
Winterswijk:
05430-18585
Ruurlo:
05735-2136

Zaterdag 10 februari
SURSUM CORDA
SINAASAPPELAKTIE

• TE KOOP:
ledikant met verstelbare bodem en matras, eiken;
wandelwagen.
Tel. 2656.

Burg.Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

bedanken iedereen die op welke
manier dan ook de opening van
onze nieuwe winkel tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Jansen & gal

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 8, 9 en 10 februari

f 300,- terug voor uw
oude motorzaag, ongeacht
l merk
m< of type.

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
teenauto gratis etc.

BOVAG

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
tr 05750-22816

Mensen die voor kwaliteit kiezen, kopen hun brood
bij de bakker die zelf alles bakt.

beier completer

UIT ONZE KAASAFDELING:
VERS VAN HET MES:

Model 42
n veilige en betrouwbare motorzaag.
Laag geluidsniveau,
Vol-automatische kettlngrem,
Zeer goede anti-vibratie voorzieningen
Funktionele vormgevng,
Zeer krachtige motor en
12 maanden garantie.
Bovendien ontvangt u bij aankoop
het boek "De Motorkettingzaag" gratis.
Deze aktie geldt t/m 30-04-1990
^mmmmmi m*m mimmmmmmmm

Rambol Notenmix

•

Voor nadere inlichtingen en/of demonstratie:
uw Husqvarna specialist

oude, snijbare

Stolwijker
Kaas
500 gram

(romige dessertkaas)
100 gram l ,99
UITDENOTENBAR:
Verse Katjang Perdis Nootjes

6,95

200 gram 1,99

Maandag, dinsdag, woensdag aanbieding op de borden bij de winkel.

Tweewielers - Fietsverhuur
Motorzagen - Grasmaaiers

U proeft het verschil!

_l

J.H. KUYPERS
Dorpsstraat 12-7251 BB VORDEN
Tel. 05752 - 1393

AANBIEDING:
KERS

Slag roornsnit van 6,25 voor 5,75
Cocosmacronen en Strips van3,75voor 3,25
Appelf lappen of Appelcarrees enaien 5 betalen
Krenten- of Rozijnenbrood van4,2ovoor 3,75

Wij vieren feest...
...ook U profiteert daarvan mee

DEZE WEEK
P.S.

VRIJDAG EN ZATERDAG BAKKEN WIJ WEER:

Appelstrudel en Kaiserbroodjes
WARME BAKKER

10%
OPENINGSKORTING
op alle artikelen

B

Zeer eenvoudig te bedienen computernaaimachine voor alle moderne
stoffen.
Stelt automatisch steek, steeklengte
en steekbreedte in. Vele nuttige steken en siersteken. Repeterend
knoopsgat en automatische spoelstop.
Kom langs voor een gratis
demonstratie!

HHusqvarna
KWALITEIT U I T Z W D E N

Geldig van 8 februari tot 15 februari

BAKT HETVOOR U
TELEFOON

1373

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg
Markt Vorden
Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

$>

DEMI-BYOU
Dorpsstraat 17 - VORDEN - Tel. 05752-3785

NIEUW!

KERSVERS UIT EIGEN BAKKERIJ

Jur en Wil v.d. Garde

Nieuwstad 23 - ZUTPHEN - Tel. 05750-19222
Reparatie alle merken. Gratis lessen.

per stuk 1,40

Normaal ƒ 2399,i
Nu

nu 5 voor

4,00
1,85

alle soorten BROOD
ZEZUNERWEER!

ALLERHANDE

500 gram voor

3,00

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van mijn
schoonmoeder en onze oma

Hendrika
Lammerdina
Jansen-Heuvink
betuigen wij hiermede onze
oprechte dank.
Uit aller naam:
E.M.Jansen-Roozenboom
Vorden, februari 1990
Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze vader,
opa en schoonzoon

In plaats van kaarten
-X-

Harrie Waenink
Lies Waenink-Balduk

-*
#-

$

de kinderen Pasman
J.G. Straatman-Denk

*

-*
*-

Daarna zal het feest worden voortgezet in
"t Pantoffeitje', Dorpsstraat34, Vorden.

*

$
-&

Wij nodigen u uit op onze receptie van
16.30 uurtot 18.30 uur.
*

Hengeloseweg 20
7251 PK Vorden

*

eJHiBiH:BiB:BiBiBTHiH^

Ter voorkoming van een veel te groot aantal katten,
houdt de afd. Zutphen e.o. van de Ned. Ver. tot
Bescherming van Dieren, in samenwerking met de
dierenartsen in haar werkgebied een:

In de periode van 26 februari 1990 t/m 16 maart 1990.
Het gebied omvat de volgende gemeenten: Zutphen;
Warnsveld; Gorssel; Lochem; Ruurlo; Vorden;
Hengelo (Gld.); Steenderen; Brummen en het dorp
Voorst.
U betaalt een eigen bijdrage van:

f 50,00 per sterilisatie
f 17,50 per castratie
De meerkosten zijn voor onze rekening.
De aktie loopt zolang het budget dit toelaat. De
behandeling wordt verricht door uw eigen dierenarts.

Vorden, februari 1990
• Jonge man zoekt kamer
met vrije opgang.
Tel. 2674. Na 17.00 uur.

GEMEENTE
VORDEN

• Wij zijn verhuisd van Gazoorweg 6 naar De Delle 3,
7251 AJ Vorden.
Fam. Beek.
• TE KOOP:
Ford Taunus 1.6 L, bouwjaar
'82, LPG, trekhaak. Vraagprijs
f 3500,-.
Tel. 05752-1449.
• Man, 50-plusser, zoekt
kosthuis of woon-/slaapkamer in Vorden of omgeving,
liefst boerderij. Genegen
mede te werken in het bedrijf.
Brieven onder nr. 45-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• TE KOOP:
onbespoten consumptieaardappelen Surprise.
Ver beneden winkelprijs.
Steenblik, Nieuwenhuisweg 4,
Vorden.
• TE HUUR GEVRAAGD:
voor 3 maanden een
(vakantie)woning, geschikt
voor gezin met 5 personen,
met ingang van 1 -4-1990.
Reacties: tel. 05752-3476.
Na 18.00 uur.
• oude stalmest thuis bezorgd. 80 liter f 10,-. 3 x 80 liter f 25,-. De ideale bemesting
voor uw tuin.
Even bellen: 05750-22777 of
05750-22288.

Blij f gezond,
eet een sinaasappel
10 februari
SURSUMCORDA

POPPEN
Voor allehande spul, zoals
kursus, poppenmateriaal
en accessoires, boa's
zowel struis als maraboe.

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 12 februari 1990, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 januari 1990 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan.
'Vorden-Kom Gems-terrein 1990, no. 1' (herinvulling
zuidelijke gedeelte voormalig GEMS-terrein in het
dorp).
De wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn
aangebracht hebben betrekking op een beperking van
het plangebied tot het zuidelijk gedeelte; het uitzonderen van rijtjesbouw aan Het Hoge en het vervallen van
de bestemming 'Woondoeleinden', categorie II.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad
hebben gewend, alsmede zij die bezwaren hebben tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling in het
plan aangebrachte wijzigingen, kunnen gedurende
bovengenoemde termijn van een maand hiertegen in
beroep komen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,6800 GX Arnhem.

Bel nu reeds voor informatie en een kortingskaart:
Mevr. D. te Velthuis
tel. 05752-3114
Mevr. J. Kok
tel. 05750-21671
Mevr. A. Bouwmeester
tel. 05756-3832

UiWAART
VERZORGING

Qm u nog snetler van dienst te zijn,
kunt u ons Ö6-nummer belten:

06-8212240

aanvang 19.00 uur
in de Herv. Kerk
m.m.v. Gebroeders
Eijkelkamp

Heerlijke sinaasappels
nu ook voor U

Mini-behandeling +
gratis peeling
Inh.: huidreiniging + peeling, kruidenstoombad,
verwijderen huidoneffenheden, masker, dagcrème.

100 GRAM 0.89

1,59

KEURSLAGER

VI.OGMAN

EMSBROEK installatietechniek is een sinds
1830 in Vorden gevestigd bedrijf.
Het bedrijf houdt zich bezig met het
ontwerp en de montage van o.a. centrale
verwarming, sanitair, elektra, enz.
Landelijk worden tank- en leidinginstallaties ontworpen en geleverd aan de
meest uiteenlopende industrietakken.

De service- en onderhoudsorganisatie heeft
meer dan 1.500 technische installaties in
beheer.

Er werken ca. 35 medewerkers, waarvan
ca. 25 in de montage. Aan de kwaliteit van
onze installaties worden hoge eisen
gesteld.

EMSBROEK installatietechniek b.v.
Postbus 2
7250 AA Vorden

(uitvoering ca. 25 mw.)

Wordt gehaald en gebracht.

borendsen

31,90

Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we
graag een sollicitatiebrief gericht aan:

VORDEN, Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6,
vanaf: woensdag 7 februari, 18.30 uur.

INSTALLATIE-MONTEURS
Funktie inhoud:
— Onder leiding of zelfstandig monteren van
komplete installaties voor gebouwen (c.v./
luchtbehandeling) in de regio.
- Montage van tankinstallaties en
leidingwerken voor de industrie in de
regio en daarbuiten.

Funktie inhoud:
— Onder leiding monteren van komplete
installaties.

loodgietersbedrijf

alweer een nieuw
Weight Watchers
adres om af
te vallen,
Jaaaaa... op onderstaand adres kunt u
sneller dan ooit kilo's verliezen en toch
lekker blijven eten dankzij het Quick Success
programma van Weight Watchers. Kom naar
dit cursusadres van Weight Watchers
en ontdek vrijblijvend onze methode tijdens
een informatieWEIGHT WATCHERS
070-3906250
bijeenkomst.

Eisen:
- Voltooide MEAO-opleiding richting
Administratie.
— Ervaring in geautomatiseerde
administratie.
- Wil om mede-verantwoording te dragen
voor een goede bedrijfsadministratie en
rapportage.
- Leeftijd ca. 20 jaar.

Eisen:
- LTS- B of C-stroom.
- Eventueel monteursdiploma c.v.-techniek,
lasdiploma's enz.
- Ervaring met installatietekeningen.
- Leeftijd 25-30 jaar.

LEERLING- EN
AANKOMENDE MONTEURS

>MARIAN
Dorpsstraat 30a - Vorden
Tel. 05752-2033 of 3367

J.H. WILTINK

Eisen:
- LTS-Metaalbewerking of
Installatietechniek.
— Interesse en bereidheid voor opleiding tot
gediplomeerd monteur.

Sollicitatiemethode:
U geeft uw naam en adres en gewenste funktie door aan onze telefoniste.
U ontvangt dan nadere informatie over het bedrijf, de funktie en een terug te zenden sollicitatieformulier. De verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

GEZOCHT:

AGF-medewerker (mnl.)
in bezit van AGF-diploma
40 uur per week

DKW-medewerker (mnl.)
32 uur per week
Interne opleiding is mogelijk.

EDAH
Wildenborchseweg 2 - 7261 WZ Ruurlo
Contactpersoon: de heer D. Vink

Autoschade

IsMSIiROISK
installatietechniek vorden

OPEL SERVICE

Theo Terwel

W.J.dc"KOOI

Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk
Burg. Galleestraat 23 - VORDEN - Tel. 05752-2532

100 gram

vakkundig
slijpen en reviseren

geldig van 13 februari t/m 24 februari

10 februari
SURSUMCORDA

1,25

BOTERHAMWORST

MOTORMAAIER

LsatnuuwHANDMAAIER

üctcicicici • • •

ZONDAG
11 FEBRUARI A.S.

100 GRAM

ZWIEBEL
BRATEN

Funktie inhoud:
- Uitwerken van konsept-nota's t.b.v.
fakturering van het installatiebedrijf.
- Verwerken urenverantwoording in
projektenadministratie.
- Mede-verrichten van boekingen/koderen
inkoop/verkoopnota's in onze computer.
— Onderhouden salarisadministratie.
— Meewerken aan bedrijfsinformatiesystemen t.b.v. beleidsvorming.

Wichmondseweg 13 - BAAK

Vorden zingt

KIP
BEARNAISE

UITVAART
VERZEKERING

zonder meer h zorg minder

Het voorjaar komt er weer aan!
Laat uw huid eens professioneel verzorgen, voor
iedereen noodzakelijk, zowel man als vrouw, jong en oud.

Wol- en
Antiekwinkel

CORNED
BEEF

ADMINISTRATEUR m/v

AANBIEDING!

Dan moet je beslist naar
Hettytoe!

KLAPSTUK

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Tijd van Maaien nadert

Normale prijs f 44,90 nu

Daar weten wij
méér van!

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Monuta, óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

Vorden, 8 februari 1990.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Smakelijk
Rundvlees

STERILISATIE/
CASTRATIE -AKTIE

Wij beginnen deze dag met een Eucharistieviering in de St. Antonius van Paduakerk te Kranenburg om 11.30 uur.

l
%
*

NED. VER.
TOT BESCHERMING
VAN DIEREN
AFD. ZUTPHEN

Sylvia en Hans
Clemens en Petra
Manfred

-*
*-

-X-X-X-

$

Op zaterdag 17 februari a.s. hopen wij
met onze kinderen het 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

-X*
Albert Jan Pasman -x-X-

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

-T-

W&&&&IX^^

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

Verkoop en Reparatie

DINSDAG 13 FEBRUAR11990

^>

RESTAURANT EN ZAAL
DE HERBERG, VORDEN

e-

RESTAURANT

DAMES

Grill
weekend

ZAAL OPEN 19.00 UUR
AANVANG SHOW 19.30 UUR

10-11 februari
vanaf 16.00 uur

5 soorten vlees
van de Grill
biefstuk, varkenshaas,
grill-vlees, kipfilet
en lamsvlees

RONDE
PRIJZEN

VOOR U GEGRILLED
EN GESERVEERD MET:
rauwkost, frites, sauzen,
stokbrood
en kruidenboter

302

inclusief
een heerlijke

Mantels 100.-& 150.Japonnen 75.- & 100.Pakjes 100.- & 150.Rokken 50.- & 75.Pantalons 50.- & 75.Pullovers 25.- & 50.-

rode wijn

f25,-

HEREN

P.P.

RESTAURANT & CAFÉ
Arie en Annelle
I-ochcmsewfg 16-7231 PO Win»«rld
Tel. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST

KINDEREN
50.50.100.-

Pullovers
Pantalons •,
Jacks

Jacks 50.- & 75.Sweatshirts 25.- & 50.
Pantalons 25.- & 50.-

dinsdags gesloten

M odecentrum

Zaterdag 10 februari
SURSUMCORDA
SINAASAPPELAKTIE
• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

RESTAURANT EN ZAAL 'DE HERBERG'
VISSER MODE

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

AMBO BANK

Ruurio

(>PENINGSTIJDEN:

GESCHENKENHUIS BARENDSEN SERVIEZEN

erkend door de BOVAG

Wie voor rolluiken kiest, doet
^n goede keus Een nog betekeus is het de rolluiken te
voorzien van aen elektrische
bediening d.m.v. Somfy motoren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke handen bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

GUUSTA BRUGGERT HUIDVERZORGING
COVERS BRUIDSMODE
SCHURINK 'T WINKELTJE IN BROOD EN BANKET
BLOEMBINDERIJ KWEKERIJ KETTELERIJ
JUWELIER-OPTICIEN SIEMERINK
DRUKKERIJ WEEVERS
INGRIDS HAARMODE
TAXIBEDRIJF v/h TRAGTER A. KLEIN BRINKE
De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor * ^
je trouwen gaat. Van bruidsboeket tot trouwring en fl i
van bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard 5 ï
voor ouders en schoonouders !
* ^

interieuradviseur

'jfpieterse

Rijksstraatweg 39,
GA JE TROUWEN,! Warnsveld.
Tel. 05750-261 32
DAN KOM JE KIJKEN !|

U zou graag in zo'n mooie

*$*»*»*»*$'*$<*$*$

old-timer
trouwen? Dat kan!
Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft
in 't Pantoffeltje.

Opleiding voor het examen
chauffeursdiploma

CCV-B

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

voor solo of kombinatie

Uniek in deze omgeving

Bel nu: 05735-1788

GROENEVELD
RUURLO
GARVELINKPLEIN 11

Wij geven een kursus van 18 weken, 1 x per
week, 's avonds (maandag- of woensdagavond), 3 uur per avond.

Havi voorheen GTW-reizen

RIJSCHOOL GROENEVELD

J.L. HARREN

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurio. Tel. 05735-1418

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

OPEL CORSA
12N 3-drs Cup

trekh. + r.b. spiegel/sportvelgen/br. banden/m.a. licht

wit

26.000 km

/87 W. V.

OPEL KADETT
12S 3-drs Spec. LPG-install./gr. beurt gehad/prakt, nw. banden
13S 3-drs GL
open dak/trekh./r.b. spiegel
12S 3-drs LS
met. lak/open dak/stootstrips/radio-cassette
13S5-drsLS
a. spoiler/trekh. + r.b. spiegel/klokje/spiegels in kleur
12S 3-drs LS
trekh./spatlappen v. -t-a./r.b. spiegel/stootstrips
16D 3-drs LS
1 eig./diesel/stootrubbers/klokje/heel weinig km's
12S5-drsLS
1 eig./met. lak/zeer nette auto
16S4-drsGLS
1 eig./5-bak/open dak/trekh. + r.b. spiegel/get. glas/mistl. v.+ a.
16D 3-drs LS
diesel/stootstrips
12S 3-drs LS
LPG/1 eig./radiokit
20! 3-drs GSI
particulier/zonder inruil/geen garantie/uiterste prijs f 23700,13N 3-drs Ltd.
1 eig./zeer mooie auto
18S4-drsLS
LPG/5-versn. bak/trekh. + r.b. spiegel/klokje/stootrubbers

goud (m)
rood
groen (m)
wit
blauw
rood
blauw (m)
grijs (m)
rood
blauw
wit
blauw (m)
wit

82.000 km 5/84 W. V.
87.000 km 1/85 L
66.000 km 9/85 L
95.000 km 1/85 L
94.000 km 3/85 L
56.000 km 6/86 L
38.000 km 3/86 W. V.
88.000 km 6/87 L
103.000 km 1/87 R
66.000 km 1/87 R
60.600 km 10/87 L
53.000 km 2/87 R
47.000 km 1/88 L

blauw (m)
grijs (m)
bruin

107.000 km 5/79 L
184.000 km 12/82 L
200.000 km 1/83 L

OPELASCONA
19N 2-drs
16S 4-drs LS
16D 4-drs LS

4 sportvelgenArekh./Berlina-uitvoering/spatlappen a.
div. acc./LPG/licht metalen velgenArekh. + r.b. spiegel
diesel/trekh. + r.b. spiegel/getint glas/a.spoiler/verstralers v.

OPEL REKORD
18S 4-drs LS
20S 4-drs Trav.
20S 4-drs
20S 4-drs

APK gekeurd/met, lak
goud (m)
trekh./5 versn. bak/elec. buitenspiegels
blauw (m)
particulier/uitv. Corsa/centrale por. vergr./get. glas/orig. open dak groen (m)
BerlinaArekh./lichtmet. velgen/overdrive/a. spoiler/elec. ramen/
open dak
grjjs (m)

97.000 km
144.000 km
139.000 km

1/84 W.V.
5/85 L
1/82 L

218.000 km

5/81 L

rood (m)

120.000 km

5/87 W.V.

blauw (m)

100.000 km

1/84 L

rood
blauw (m)
rood
wit
blauw (m)
beige

78.000 km 8/87 L
146.000 km 4/82 L
170.000 km 9/80 R
130.000 km 10/84 L
108.000 km 7/83 R
171.000 km 2/84 L

OPEL OMEGA
LPG/1 eig./open dak/brede banden/r.b. spiegel

OPEL SENATOR
25E 4-drs

part./alle opties af fabriek/LPG/licht metalen velgen/mistlampen

ANDERE MERKEN
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

De nieuwe kursus start
medio februari 1990.

Wij kunnen u weer voldoende

Insulindelaan 38 Vorden, tel. 05752-1098

mullcf-vordcn bv

'Hef Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

18N 4-drs LS

Bus bestellen?
Harren bellen!

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

BMW en Mazda automaat

'SCHOOL

TED BUTER VAKFOTOGRAFIE

rijschool

ma. i n i i l < > . v ' M I I I IS.OO u u r ; vri|. v. 4.00-2 l .00 u u r ;
/.it. v. ' l . ( H l l 6.0(1 u u r .

Voor goede
AUTO- rijlessen

Tel. 05758-1334

Schoonmaakbedrijf

D. HUURNEMAN

Peugeot 205 Accent 3 drs'1100 cc LPGArekh./dakantenne
Mazda 323 1.3 DX LPG/radiokit/trekh./r.w. achterklep
BMW 316 2-drs LPG/get. glas/open dak/sportvelgen/hellagrill
Ford Sierra 2.0 Laser LPG/centr. por. vergr.Arekh. + r.b. spiegel
Fiat Ritmo 60 CL 3-drs open dak/a, klepspoiler/rode a. plaat/dakantenne
Citroen GSA Special LPG/5 versn. bak/trekh.

EXCLUSIEVE AUTO'S
Lotus Turbo Esprit alle denkbare fabrieksopties
Mercedes 280 SE 4-drs 1 eig./LPGArekh./Ieren bekleding/airconditioning/aut./orig.
open dak/elec. ramen/alarm syst./raöio-cass./elec. atitenne

R = RUURLO

L = LOCHEM

parelmoer
rood

W.V. = WORDT VERWACHT

32.000 km
177.000 km

3/86 L
5/82 W.V.

DATUM: 02-02-1990

Frederikseplein 72 - 7231 KH Warnsveld
Telefoon 05750-26505

Voor schone ramen!!!
En verder voor alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden.

BIJ OPEL-SERVICE WJ. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

OPEL

Off. OPEL + ISUZU-dealer

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk
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Autobedrijf Polman, Warnsveld:

Een Allround garagebedrijf

Gratis vervoer-actie
opnieuw succesvol
De actie van gratis busvervoer voor kinderen, op alle zaterdagen
in de maand december, is een groot succes geworden. De Gelderse Streekvervoer Maatschappij maakt melding van een stijging
van het aantal reizigers met 20,2%. Ook vorig jaar had de actie
een forse stijging van het aantal busreizigers tot gevolg.
Volgens de GSM is nu overduidelijk bewezen, dat méér mensen voor de bus
kiezen als het (landelijke) kindertarief
wordt verlaagd. Hoofd vervoersdienst
F. van Setten: 'Wij pleiten al jaren voor
de aanpassing van het kindertarief.
Kinderen, en daardoor ook gezinnen,
reizen over het algemeen weinig met
de bus. Uit reacties blijkt vaak dat het
huidige tarief een hoge drempel opwerpt, ook al zijn er kortingsmogelijkheden'.

jaar daarvoor. In 1987 werd er geen actie gevoerd. De actie in 1989 had een
stijging van 20,2% ten opzichte van
1987 tot gevolg. Ook ten opzichte van
1988 was er sprake van een stijging:
5,75%.

De actie werd georganiseerd om het
vervoer per auto in de drukke feestmaand december te beperken. Het bijzondere was dit jaar dat er meer openbaar vervoerbedrijven aan deelnamen.
Ook bij de Zuidooster, Centraal Ne| De GSM-directie heeft de resultaten derland, Het Gemeente Vervoerbedrijf
| van de actie onder de aandacht geArnhem, de Centrale Vervoer Dienst
bracht van de overkoepelende organi- Nijmegen, de Verenigde Autobus
satie Streekvervoer Nederland. 'We Diensten en de BBA in Noord-Bramaken meer kans in Den Haag als er bant, zijn eind vorig jaar vele duizenmeer bedrijven achter ons staan', alttus den gratis vervoerbewijzen door de
Van Setten.
chauffeurs weggegeven. Een aantal
'Het gaat er uiteindelijk om dat de bus busbedrijven heeft inmiddels laten wel voor zoveel mogelijk mensen betaal- ten ook volgend jaar weer met de actie
\ baar wordt. Alleen op die manier kan te willen meedoen.
i het openbaar vervoer aan maatschap- Van Setten: 'Het mooiste is natuurlijk
;
pelijke doelstellingen voldoen'.
dat alle stad en streekvervoerbedrijven
in Nederland achter het lage kindertai Tijdens de actie in 1988 was er sprake rief gaan staan. We hopen dat we dan
l van een stijging van het aantal reizigers volgend jaar nog meer medestanders
l van 10 tot 15% ten opzichte van het kunnen vinden'.

SURSUMCORDA
SINAASAPPELAKTIE

Vorden goed op
dreef tegen Voorst
Vorden bezorgde zichzelf en het publiek zondag een leuke middag door
het bezoekende Voorst met ene 5-3 nederlaag naar huis te sturen. Dit gebeurde in een aantrekkelijke wedstrijd waarbij aan Vorden-zijde Peter Hoevers en
Edwin Meyer tot de uitblinkers behoorden.
In de eerste helft duurde het een kwartier alvorens de thuisclub de veldmeerderheid in een doelpunt kon omzetten.
Peter Hoevers bracht met een omhaal
deze eerste treffer op zijn naam. Even
later knalde Edwin Meyer van ruim 20
meter afstand raak: 2-0. Daarvoor trof
Markv.d. Linden de lat.
Zeven minuten voor de rust soleerde
Edwin Meyer door de Voorst-defensie
en liet nummer drie aantekenen. Een
ongelukkige botsing tussen doelman
Wim Harms en Harrie Klein Brinke
stelde Gerald Staring in staat de bal in
het Vorden-doel te deponeren: 3-1.
Harms moest zich helaas voor Vorden
geblesseerd laten vervangen. Ronald
Hoevers nam zijn plaats in.
Tien minuten na rust zorgde Peter
Hoevers voor een 4-1 stand en Mark
v.d. Linden zelfs voor 5-1. Voorst leek
rijp om naar een monsternederlaag gespeeld te worden.
Markv.d. Linden en Jan Grootjebbink
lieten echter een paar goede mogelijkheden ongebruikt. In de slotfase slaagden Staring en Korenblek erin om de
stand voor Voorst een wat dragelijker
aanzien te geven: 5-3.

V.V. Vorden
Uitslagen
Vorden l —Voorst l 5-3
Vorden 2 — Markelo 2 0-0
Dinxperlo 2 — Vorden 3 0-0
Witkampers 5 — Vorden 4 2-4 Vorden 5 — Diepenheim 5 0-2
Diepenheim2 — Vorden 63-1
Vorden Al — DZC Al 5-3
Zelos A2 — Vorden A2 O-1
Vorden B l — Go Ahead B l 3-6
Eibergen C l — Vorden C l l -1
KI. Dochteren Cl —Vorden C2 5-0
Programma
Vorden l — A Z C 1
Ruurlo3 — Vorden 2
Vorden 3 —AD'69 3
Vorden 4 — Ruurlo 4
Rietmolen 4 — Vorden 5
Vorden 6 — Neede 7
Vorden 7 — De Hoven 7
DEO 5 —Vorden 8
Zelos Al —Vorden Al
GSV '63 Al —Vorden A2
SchalkhaarBl —Vorden BI
Vorden C l — Hëeten C] l
Vorden C2 — Rietmolen C2

Volleybalvereniging
'Dash'
Uitslagen:
H2B Lettele l — Dash 3 1-2
D4C Socii 3 — Dash 9 1-2
IB1 Voorwaarts B2 — Dash BI 1-2
IC l Wilhelmina C l — Dash C l 3-0
Hl Wik2 —Dash23-0
D4B Bruvoc 5 — Dash 8 2-1
MA2 BoemerangAl — Dash Al 0-3
Hl Dash l—DVO 2 3-1
H3C Dash 4 — Almen 2 1-2
DP Dash 2 —Wik l 3-0
D2ADash3 —Vios33-0
D2B Dash 4 — Lettele l 2-1
D3A Dash 5 —Wik 3 1-2
D3B Dash 7 — Almen l 0-3
DSC Dash 6 —Socii l 3-0
MCI DashCl — HarfsenCl 2-1
Programma:
Do. 08-02-90: DP Sp. Dev. l — Dash 2
Vr. 09-02-90: H recr.EWelsum —Dash
Za. 10-02-90: D2 div.A Zwovok '81 Dash/Sorbo
D2B DSC 2 —Dash 4
D4BVios5 — Dash 8

Damesvoetbal: Ratti
l — Longa'30 l
Vandaag werd de Ie competitiewedstrijd na de winterstop gespeeld. De
meeste oefenwedstrijden waren afgelast dus een wedstrijdritme was nog
niet opgebouwd.
Na een kwartier gespeeld te hebben,
verslapte Ratti. Longa maakte gebruik
van een misverstandje tussen keeper
Gerdien Heuvelink en laatste vrouwe
Annet ten Pas. Het was O-1.
Ratti verzwakte en zo kwam Longa nog
voor rust met 0-2 voor te staan. In de
tweede helft werd er veel druk uitgeoefend op het doel van Longa. Dit resulteerde dan ook in 1-2. Het doelpunt
werd gemaakt door Gerrie Berendsen
uit een voorzet van Linda Terwel.
Longa kwam niet meer in haar ritme
en zodoende werd er weer gescoord
door Gerrie Berendsen uit de voorzet
van Linda Terwel. De eindstand is dus
2-2.

3-0 Winst van Dash/
Sorbo tegen
Zwaluwen
De dames van Dash/Sorbo hebben zaterdagmiddag in de sporthal 'tJebbink
na lange tijd weer eens een zege geboekt. Het bezoekende de Zwaluwen
werd met 3-0 geklopt. Een overwinning
die bitter nodig was aangezien de konkurrentie tot dusver tegen de Almelose
dames ook tot de volle winst kwam.
Zwaluwen staat nl. onder aan met één
punt.
Dash/Sorbo was aanvankelijk toch wel
wat nerveus. De druk van het moeten
winnen, daar hadden de Vordense da-

mes soms moeite mee, temeer daar een
zevental wedstrijden op rij in een nederlaag waren geëindigd. Dash kwam
al direkt op voorsprong 4-1, liep uit tot
8-2 en kon nu de voorsprong wel verder uitbouwen en konsolideren. Veelal
via het blok werden de benodigde punten gepA
In de twWle set dreigde het even mis te
gaan. Bij de stand 3-5 vroeg Jaap Sanders een time-out aan om de dames
erop te wijzen dat men beslist geen
angst voor de tegenstander behoefde
te hebhöa en dat van eigen kracht
moest \^B(en uitgegaan. De woorden
werden goed in de oren geknoopt.
Zwaluwen werd in het verdere verloop
van de set naar een regelmatige 15-8
nederlaag gespeeld.
In de derde set aan Dash-zijde bij de
stand 9-2 een kleine inzinking, waardoor de bezoekers tot 9-7 konden terugkomen. De Vordense dames hervonden zich en speelden de set beheerstuk 15-10. Eindstand 3-0.

Waterpolo
Duikelaar— Vorden (Heren)
2-7
De heren van 'Vorden '64' hebben zaterdagavond een gemakkelijke 2-7
overwinning behaald op de Duikelaar
uit Laren. Harold Kolkman bracht
Vorden in de eerste periode op voorsprong 0-1.
Na goed inzwemmen van Jaap Stertefeld scoorde hij ook de tweede Vordense treffer 0-2. In de tweede periode
scoorde Harold Kolkman opnieuw 0-3,
waarna de Duikelaar via Gerard van
Bemmel tegenscoorde. Via een benutte strafworp van André Karmiggelt
werd het 1-4.
In de derde periode scoorde Duikelaar
éénmaal tegen 2-4. In de vierde periode onderscheidde de Vordense doelman Mare Besselink zich een paar
maal. Riek Groot Roessink, Han Berenpas en Marck Karmiggelt zorgden voor
de 2-7 eindstand.
De tweede uitgave van Vorden '64 won
vrij gemakkelijk met 4-7 van Brummen
4. De goals werden gescoord door Arjan Broekman 3x; Frans Karmiggelt
4x.

Vorden (Dames) — DeBerkel
4-2
De dames van 'Vorden '64' wonnen zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen
de Berkel uit Almen met 4-2.
In de eerste periode nam Vorden een
2-0 voorsprong dankzij doelpunten
van Grietje Wellerweerd en Karin Rouwenhorst. In de tweede periode bleef
de stand ongewijzigd.
In de derde periode bracht Marion
Rothman de stad op 3-0 waarna De
Berkel tegenscoorde 3-1. Nadat Grietje
Wellerweerd in de vierde periode de
stand op 4-1 had gebracht, scoorde De
Berkel in de slotfase tegen 4-2.

In 1987 zijn de Gelderse Muziekscholen gestart met het organiseren van gezamenlijke concoursen, ieder jaar voor
verschillende groepen van instrumenten. De deelname aan deze concoursen
is opengesteld voor muziekschoolleerlingen en leerlingen van privé-docenten in Gelderland.
Dit jaar worden er concoursen gehouden voor gitaar, trompet, hoorn en
trombone. In de afgelopen maanden
zijn er in de Gelderse muziekscholen
voorrondes gehouden en in februari
zijn er 3 regionale halve finales, waarvan die voor de Achterhoek wordt gehouden in de Hanzehof te Zutphen en
wel op zaterdag 10 februari a.s. van
l ().()() tot 15.00 uur.
De deelnemende muzikanten zullen
dan muzikaal 'strijden' om een plaats
in de provinciale finale in Tiel op 10
maart 1990.
Uit eerdere ervaringen blijkt, dat veel
muziekliefhebbers het de moeite waard
vinden om te luisteren naar de veelal
uitstekende muzikale prestaties van de
deelnemers, die in 3 leeftijdsgroepen
zijn verdeeld.
Iedereen is dan ook van harte welkom
om bij de halve finale in Zutphen aanwezig te zijn. Het aantal deelnemers
voor gitaar is 19 en voor koper 21.

Spierpijn

Autobedrijf POLMAN— Vordenseweg 21-23— 7231 PC Warnsveld— Telefoon 05752-35 68

Zaterdag 10 februari

Gelderse
Muziekschool
concoursen

Kulturele huifkartochten in
voorbereiding
Het komende vakantieseizoen komt er in Gelderland weer een
mogelijkheid bij om er op uit te trekken. Dat is een huifkartocht
van een week waarin de deelnemers zich bezig houden met de
kuituur. Het is een üutiatief van de Stichting KUG (Kuituur uut
Gelderland).
^P
Enkele mogelijkheden om zo'n week in
te vullen zijn: (straat) theater, (straat) muziek, poppen en/of maskers maken, aandacht voor gezonde voeding
en beweging, meditatie >^fe verdiepen
in de natuur. DeskundifW zullen als
dat nodig is tijd beschikbaar stellen om
een bepaald onderwerp te begeleiden.
Het definitieve programma voor zo'n
week zal worden vastgesteld in nauw
overleg met de deelnemers.
De tocht begint en eindigt in Lochem
en onderweg zal worden overnacht op
SRV-campings of bij boeren in tenten.

Er wordt gekookt op houtvuur en natuurlijk wordt verwacht dat de deelnemers daarbij helpen.
Het projekt ontvangt dit eerste jaar in
elk geval geen subsidie. Wel heeft de
Economische Hogeschool in Amsterdam steun toegezegd omdat men van
deze vorm van recreëren een studieobjekt wil maken. De kosten voor deze
week liggen laag.
Wie belangstelling heeft voor deze weken, die zullen worden gehouden in de
periode half juni tot half augustus, kan
kontakt opnemen met een van de initiatiefnemers. Het adres is Albert
Hahnweg 42, 7242 EH Lochem, tel.
05730 - 52652.

Wachten met boeken kan
problemen opleveren
Een toenemend aantal vakantiegangers denkt met het boeken van
hun vakantie te kunnen wachten, in de hoop op 'last mi nu tevoordeeltjes'.
Dat kan dit jaar echter onaangename gevolgen hebben. Reisorganisatoren hebben namelijk voor 1990 vooral minder vliegtuigstoelen ingekocht. De afgelopen zomer zijn hun inschattingen te
optimistisch gebleken, ondanks een groeiende belangstelling
voor vakantiereizen. Het verlies dat de reisorganisatoren, door
hun te optimistische schatting hebben geleden trachten zij nu
door een meer realistische inkoop te compenseren.
Daartegenover staat dus de nog steeds
toenemende belangstelling voor vakanties. De groei betreft vooral de binnenlandse vakanties. Toch profiteren
buitenlandse bestemmingen behoorlijk mee. Het totale aantal vakanties is
het afgelopen jaar boven de 26'/2 miljoen uitgekomen. Dat betekent dat gemiddeld de Nederlander twee keer met
vakantie is geweest.
Het advies is dan ook duidelijk: boek
snel. Op die manier wordt u vlak voor
uw zomervakantie niet geconfronteerd
met plannen die u drastisch moet wijzigen. U voorkomt zo, dat uw vakantieplezier al voor uw vertrek bedorven is.
Allerlei ontwikkelingen dragen ertoe
bij, dat nieuwe aantrekkelijke oorden
binnen uw bereik komen. Bijvoorbeeld
de Sovjetunie. Vrijwel dagelijks wordt u
geïnformeerd over allerlei veranderingen die zich in Oost-Europa aandienen. U kunt de landen ook zelf aanschouwen. De Sovjetunie is niet alleen
toegankelijker geworden voor westerlingen, het heeft op toeristisch gebied
veel te bieden. Meer en verbeterde accommodaties en een groot aantal monumenten, kerken en kunstschatten
zijn te bezichtigen. Reizen in groepsverband is praktischer. U voorkomt
taalproblemen en u ziet vaak meer.
Verre vliegvakanties raken steeds meer
in trek. Het Caraïbisch gebied lijkt een

vaste plaats op de vakantiemarkt veroverd te hebben. Ook Kenia mag zich
in een goede belangstelling verheugen. Voor sommige charter-bestemmingen moet soms zelfs met een
wachtlijst gewerkt worden. Uitbreiding
van het aantal mogelijkheden wordt
dan ook verwacht.
Exotische oorden zijn een prachtig
doel voor individuele vakanties. Zulke
maatwerk-vakanties zijn veelal flexibel
te plannen.
Het Middellandse Zeegebied blijft een
trekpleister. De belangstelling lijkt zich
naar Griekenland en Turkije te verleggen. Toch biedt Spanje nog steeds een
prima zonvakantie voor een betaalbare
prijs. Voor wie meer wil zien dan zon
en strand toont het pas verschenen
gratis Rabobank Vakantiemagazine de
vele mogelijkheden van dit land.
Wie op zijn gemak een keuze wil maken uit het overweldigende vakantieaanbod kan dit gratis magazine op de
kantoren van de Rabobank afhalen. Dit
68 pagina's dikke blad verschaft u een
informatieve wereldreis. U kunt dan tegelijk de eveneens gratis Rabobank Vakantiewijzer 1990 meenemen. Deze
Vakantiewijzer 1990 bevat een aantal
belangrijke vakantiekarakteristieken
van 250 bestemmingen. Zo wordt een
weloverwogen keuze wel heel gemakkelijk gemaakt.

Het beleven van pijn en de betekenis
die eraan wordt gehecht zijn als de twee
helften van een appel. Dat geldt ook bij
spierpijn. Stel dat Marco van Basten bij
de training vlak voor een belangrijk
voetbalduel een spierblessure oploopt.
De hele wereld is als het ware op hem
gericht omdat zijn bezigheden - voetballen — alles te maken hebben met
het al dan niet geblesseerd zijn. Van
Basten zal de arts en de fysiotherapeut
bezoeken en al dan niet snel genezen.
Maar zijn pijn is van een totaal andere
orde dan de spierpijn van iemand die
een weekeinde flink met de verfkwast in
de weer is geweest.
De pijn die iemand beleeft die daardoor in zijn belangrijkste bezigheden
wordt belemmerd, heeft een andere invloed op gedrag en genezingsproces,
dan wanneer iemand door een toevallige bezigheid spieren gebruikte die totaal niet worden aangesproken.
In het algemeen ontstaat spierpijn
door overbelasting. Ook kou kan een
oorzaak zijn dat spieren pijnlijk worden. Maar ook een infectie kan gepaard gaan met spierpijn. Bij een flinke griep lijken alle spieren pijn te doen
en na een ongeval is er ook vrijwel altijd sprake van spierpijn, omdat spierweefsel is beschadigd.
De spierpijn die het gevolg is van overbelasting bij sporten of joggen, komt
heel vaak voor, maar is eigenlijk uit den
boze.
De pijn fungeert hier als duidelijk signaal dat er iets verkeerd is gegaan bij de
training en dat beschadiging van spierweefsel is opgetreden. De bekende
oud-schaatskampioen en sportarts/
inspanningsfysioloog Harm Kuipers
heeft vaak gewaarschuwd tegen het bij
brede lagen van de sportende bevolking levende misverstand dat je pas
goed hebt gesport wanneer het lichaam de volgende dagen is verkrampt
van de spierpijn.
Harm Kuipers heeft in allerlei publicaties aangegeven dat met een behoorlijke 'warming up' en een verantwoorde
'cooling down' geen sprake hoeft te
zijn van spierpijn.
Kou op bepaalde spieren kennen we
bijna allemaal wel in de vorm van een
stijve nek komt ook veel voor bij mensen die altijd in een verkeerde houding
zitten te werken of in het algemeen bij
mensen die te gespannen zijn en daardoor niet goed zitten, lopen of slapen.
Vermoedelijk heeft 90 procent van de
bevolking wel eens last van spierpijn en
waarschijnlijk 'geneest' die pijn in verreweg de meeste gevallen zonder tussenkomst van dokter of fysiotherapeut.
Huismiddeltjes als warme kruiken,
warme watten en veel rust bieden vaak
de oplossing. Als onmiddelijke pijnstilling gewenst is, dan kan men een eenvoudige pijnstiller gebruiken.
Sporters vinden vaak baat bij massage
met zalfjes met warmtewerking. De fysiotherapeut doet in feite hetzelfde: hij
wrijft over de zere plek en prikkelt deze
extra door warmte (rode lamp, warme
douche) of door kou (ijswikkels).

Heerlijke sinaasappels
nu ook voor U
10 februari
SURSUMCORDA

Middelbare Agrarische School
(M.A.S.) in Doetinchem neemt
Agrarische Milieukunde op
in haar opleidingspakket
Voor de Middelbare Agrarische School (M.A.S.) in Doetinchem gaat een reeds lang gekoesterde wens in vervulling met de start van een sterk milieugerichte opleiding in het
schooljaar 1990-1991.
Ondanks het feit dat er elk jaar vele honderden medewerkers in de milieuzorg nodig zijn,
bestaat er tot nu toe geen enkele middelbare beroepsopleiding die zich speciaal op het
milieu richt. Tot nu toe beperken veel scholen zich tot het toevoegen van een vak op het
lesrooster dat de algemene milieuproblematiek als onderwerp heeft.
De opvattingen van M.A.S. Doetinchem gaan verder en omvatten 2 doelstellingen:
* Integratie van milieu-aspecten:
ledere leerling in het beroepsonderwijs dient in zijn opleiding bij alle
daartoe geëigende vakken de invloed
van het produktieproces op het milieu te leren kennen. De aandacht
dient vooral uit te gaan naar de mogelijkheden die men heeft om vervuiling en beschadiging van het milieu
te voorkomen. Dit moet leiden tot
een bewustwordingsproces dat tot
gevolg heeft dat men op een verantwoorde wijze gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen.
* Specialisatie voor 'milieufunkties':
Nu de laatste jaren de aantasting van
het milieu meer en meer aan het licht
komt en bedrijven en instellingen
steeds vaker extra zorg aan het milieu
willen besteden, ontstaat ook steeds
meer de vraag naar speciaal opgeleiden voor deze sector. In de keuze van
het vakkenpakket komt de voorbereiding op milieutaken tot uitdrukking.
Na het behalen van het M.A.S.-diploma op basis van dit examen kan men
verder studeren aan de Agrarische
Hoge School of kiezen voor een baan.
Veelal zal men in het laatste geval terecht kunnen komen in funkties die
b.v. verband houden met:
— behandelen van milieuklachten;
— kwaliteitsbewaking van bodem, water en lucht (nemen van steekproeven en verrichten van metingen);
— uitvoering van het bedrijfsmilieubeleid of gemeentelijk milieubeleid;
— registratie van gegevens van bodem
en waterkwaliteit;
— beheer van het instrumentarium

—
—
—
—
—
—

ten behoeve van de milieucontröle
(meetwagens, voorraadbeheer);
milieutoezicht bij saneringswerkzaamheden;
meewerken aan milieu-effekt-rapportages (o.a. bij milieutechnische
bedrijven en gemeentes);
opsporen van milieudelicten;
assistentie verlenen bij de uitvoering van onderzoekswerkzaamheden;
afvalverwerking, recycling, inzameling enz.;
instellingen op het gebied van natuurbeheer en landschapsverzorging-

Er was tot voor kort onvoldoende inzicht met betrekking tot de inhoud van
de opleiding en de wensen van het bedrijfsleven en de overheid. Hiernaar
wordt inmiddels onderzoek verricht.
Ook is er een onderzoek gestart naar
het arbeidsperspektief in deze sektor.
De resultaten van het eerste deelonderzoek wijzen erop dat er elk jaar sprake
is van enige honderden arbeidsplaatsen voor de milieu-afgestudeerden. Dit
is in feite een bevestiging van het globale onderzoek dat de Middelbare
Agrarische School in het voorjaar van
1989 zelf heeft verricht. De M.A.S.
heeft inmiddels een speciale medewerker aangetrokken om de ontwikkeling
van certificaten te helpen voorbereiden.

Agrarische Milieukunde
Wij durven rustig te stellen dat een
groot deel van de milieuzorg juist de
verantwoordelijkheid is van de agrarische sektor. Hierbij moet men niet alleen denken in termen van mestoverschot, gebruik van gewasbescher-

mingsmiddelen,
biotechnologische
ontwikkelingen, enz. In feite zijn dit
onderdelen die elke afgestudeerde
M.A.S.-er reeds in de opleiding heeft
meegekregen. Zorg voor het milieu bij
de uitoefening van zijn of haar beroep
dient standaard aanwezig te zijn in de
agrarische opleidingen (en ook nietagrarische opleidingen!). De zorg voor
de groene ruimte blijkt ook uit de
naamsverandering van ons ministerie,
nl. van Landbouw en Visserij naar:
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(de taken lagen er al). Wij kunnen dus
rustig stellen dat de toevoeging agrarisch bij Milieukunde op zijn plaats is.
Men moet hierbij de agrarische sektor
niet te eng begrenzen maar juist zien
in een breed perspektief: de toeleverende en verwerkende agrarische industrie en de dienstverlening.

biologie. De relatie met de landbouw is
van groot belang. Dit zal inhouden dat
de student leert om te gaan met aktiviteiten die de boer tot zijn dagelijkse bezigheden rekent.
Enige kennis hebben van de veehouderij, de bodem en de bemesting, de landinrichting, landschapsonderhoud en
-verzorging, de plantenteelt (inclusief
de gewasbescherming), techniek en
economie hoort tot de opleiding.
Óók in praktische zin ervaren op welke
wijze in de praktijk gewerkt wordt, is
onderdeel van de opleiding.
Om deze specialisatie met sukses te
kunnen volgen dient bij voorkeur op
MAVO-D niveau (of vergelijkbaar) in
de vakken wiskunde, natuurkunde,
scheikunde en biologie examen afgelegd te zijn.
De opleiding is ingedeeld in leerstofblokken die elk worden afgesloten met
een certificaat of deel-certificaat. Dit
betekent ook dat de student zich in de
loop van de opleiding in een bepaalde
eigen voorkeur kan specialiseren
(klachtenbehandeling,
coördinatiewerk, milieu-onderzoek en controle,
enz.).

Doelstelling is om medewerkers op te
leiden die straks in staat zijn om binnen hun funktie op een juiste wijze die
zorg en aandacht voor het milieu uit te
dragen die het verdient.
Het accent zal gericht zijn op vakken
als:
— ecologie
— milieumanagement
— milieuvoorlichting en-educatie
— alternatieve landbouwmethoden
— stank en luchtverontreiniging
— toxicologie
— milieu-effect-rapportering
— milieubeheer
— bodern|^| waterverontreiniging
Daarnaast zal er in de eerste leerjaren
veel aandacht moeten zijn voor de ondersteunende vakken zoals de wiskunde, natuurkunde, scheikunde en de
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erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aapleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen
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Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg belangrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Naast de theorie zal ook door middel
van werken in de praktijk veel aan bod
komen. Dit gebeurt door middel van
werken in de periferie van de landbouw
en bij gespecialiseerde bedrijven op
het gebied van de milieutechniek, bij
gemeentes, praktika op school en
oriëntatiestages, enz.
In totaal zal er gedurende 35 weken
stage worden gedaan. Zoals gezegd
start deze 4-jarige beroepsopleiding
met ingang van augustus 1990. Belangstellenden kunnen schriftelijk informatiemateriaal opvragen bij de
Middelbare Agrarische School in Doetinchem (08340-24975) of bij de eigen
schooldecaan.
^k

Interesse in het versgebeuren is noodzakelijk.
Sollicitatie richten aan:

De groentevakman

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA Vorden.
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Activiteiten voor c arapatiënten in de regio
Doetinchem
Het is de bedoeling om in de regio Doetinchem activiteiten voor
c ara-patiënten te .organiseren door (nog te werven vrijwilligers
van) het Astma Fonds.
De activiteiten zijn onder andere aangepaste sportbeoefening en bewegen
in verwarmd water onder deskundige
leiding. Tevens is het de bedoeling om
voorlichtingsbijeenkomsten en/of thema-bijeenkomsten te organiseren.
Veel cara-patiënten kunnen door hun
aandoening niet met 'gewone' sportbeoefening meedoen en/of komen
door hun aandoening in een isolement
terecht. Het is juist voor cara-patiënten
belangrijk om aan een of andere vorm
van bewegen deel te nemen, waarbij
aandacht voor de ademtechniek tijdens
de sportbeoefening voorop staat. Gebleken is dat mensen met cara door
aangepaste sportbeoefening een betere conditie krijgen, maar vooral ook
zich prettiger voelen en vaak meer kunnen dan zij dachten.
Is men geïnteresseerd in deze activiteiten dan kan men (telefonisch) contact

opnemen met de heer Antink, tel.
(08340) 61807, die voorlopig contactpersoon is voor het Astma Fonds in
Doetinchem.
Het organiseren van bovengenoemde
activiteiten wordt in Nederland door
het Astma Fonds gerealiseerd dankzij
de medewerking van vrijwilligers. Om
deze activiteiten ook in Doetinchem en
omgeving te realiseren wordt een
oproep en beroep gedaan op vrijwilligers. Wil men meer informatie of is
men eventueel bereid op een of andere
wijze medewerking te verlenen aan de
organisatie van de activiteiten dan kan
men (telefonisch) contact opnemen
met de heer Antink, tel. (08340) 61807
of met het Astma Fonds te Leusden
(tel. 033-941814, men kan dan vragen
naar Margreet Duym).
Tijdens een binnenkort te organiseren
voorlichtingsbijeenkomst worden de
verdere plannen bekend gemaakt.

Verbanddoos in
bedrijfsauto's ontbreekt vaak
De EVO, ondernemersorganisatie voor logistiek en transport,
constateert dat niet in alle bedrijfsauto's een verbanddoos aanwezig is. Bovendien voldoen de meeste verbanddozen niet aan de
inhoudsvoorschriften en ook de kwaliteit laat vaak te wensen
over.
Volgens het Rijtijdenbesluit moeten
alle bedrijfsauto's met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram een
verbanddoos aan boord hebben. De inhoud moet bestaan uit: vier snelverbanden nummer l, twee snelverbanden nummer 2 en één snelverband
nummer 3.
Behalve dat een boete kan worden
voorkomen is het voor de eerste hulp
bij ongelukken noodzakelijk dat een
chauffeur onmiddellijk over goede
EHBO-middelen kan beschikken. Hij
is vaak bij ongelukken de eerste die direkte hulp kan bieden.
In een aantal Europese landen is een

verbanddoos verplicht voor iedere
automobilist. De voorgeschreven inhoud is aanzienlijk uitgebreider en
moet aan DIN-normen (kwaliteitseisen) voldoen. De kans bestaat dat
binnen de EG een meer uniforme wetgeving komt, zodat uiteindelijk de verplichting overal moet gaan gelden.
Vooruitlopend op deze ontwikkelingen heeft de EVO een internationale
verbanddoos voor bedrijfsauto's samengesteld, die aan de wettelijke voorschriften en hoge kwaliteitseisen (DINnormen) voldoet.
Voor meer informatie: EVO, telefoon
079-414641.

HARMSEN bellen

Start campagne
gescheiden inzameling ®
afgedankte oplaadbare
nikkel-c admium batterijen

INZAMELCENTRUM BATTERIJEN

Op 22 januari is de Stichting Batterijen een landelijke campagne
gestart voor de gescheiden inzameling van oplaadbare nikkelcadmium (NiCad) batterijen, die na gebruik worden afgedankt.
De aktie is erop gericht te voorkomen dat deze batterijen met het
milieubedreigende cadmium, worden gestort of in verbrandingsovens terechtkomen. Bovendien kunnen kostbare grondstoffen
voor hergebruik worden teruggewonnen.
De nikkel-cadmium batterijen kunnen
worden ingeleverd bij de detailhandel
en de gemeentelijke depot voor klein
chemisch afval (KCA). Vanaf 22januari zullen de KCA-depots het afgedankte produkt apart van andere typen batterijen aanbieden voor recycling. De
batterijen zullen op milieuhygiënische
wijze worden verwerkt in bestaande,
buitenlandse recycle-fabrieken, onder
andere in Frankrijk.
De campagne voorziet in voorlichtingsmateriaal aan de deelnemende inzamelpunten. Het informatiepakket
bevat stickers, posters, advertentiestramienen, reglementen voor registratie
en instructie over de afvoer naar de gemeentelijke KCA-depots.
Tegelijk met de campagne wordt het
nieuwe vignet 'Batterij Bank' geïntroduceerd, waaraan de inzamelcentra
zijn te herkennen. Op dit moment zijn
1.500 inzamelpunten bij de Stichting
Batterijen aangesloten, terwijl inmiddels 5.000 potentiële deelnemers door
de stichting zijn benaderd. Verwacht
wordt dat het retoursysteem geleidelijk
aan zal zijn uitgebreid tot circa 12.000
detaillisten.
Deelnemende detaillisten zijn onder
meer de elektrische vakhandel, de
foto-, speelgoed- en ijzerhandel en
grootwinkelbedrijven. De gemeenten
hebben toegezegd alle medewerking te
zullen verlenen.
De Stichting Batterijen heeft een projectbureau opgericht om het inzamel-

systeem te coördineren. Zo zullen de
gemeenten worden geïnformeerd over
de deelnemende inzamelpunten in
hun plaats en ontvangen de KCA-depots via hun gemeenten instructies
over de behandeling en de aan- en afvoer van de NiCad-batterijen.
Alle KCA-depots zullen de afgedankte
batterijen van de detailhandel, afkomstig van particuliere huishoudens, gratis accepteren. Om het landelijk inzamelresultaat te kunnen meten, zullen
de hoeveelheden ingezamelde batterijen, evenals de verkochte, op het projectbureau worden geregistreerd.
De Stichting Batterijen, waarin zijn vertegenwoordigd fabrikanten, importeurs, inbouwers en distributeurs van
batterijen, alsmede de detailhandel-organisaties en de Milieudienst- en reinigingsbedrij ven, ondertekende in 1989
een gedragscode met de ministeries
van VROM en Economische Zaken
voor de aparte inzameling en verwerking van oplaadbare NiCad-batterijen.
De aangesloten fabrikanten en importeurs hebben zich reeds eerder verplicht hun produkten te voorzien van
duidelijk herkenbare informatie voor
de gebruiker.
De campagne richt zich vooralsnog op
de inzamelpunten en zal in de loop van
1990 worden gevolgd door een publiekscampagne via publikaties in consumenten- en milieubladen en 'Postbus 51'.
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35 zakken
a 50 kg f 11,75 per zak

20 zakken
f 12,—per zak

per zak
f 12,75

Oudheidkundige Vereniging

' Oud-Vordm'
DIALECT-VOORDRACHT
DOOR MARGA KOOL
DINSDAG 13 FEBRUARI
IN HET DORPSCENTRUM
AANVANG 20.00 UUR
Toegang:
leden gratis / niet-leden f 5,-

DEZE WEEK:
LEKKER, GEVULDE

APPELFLAPPEN
NU 6 HALEN

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

