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Kranenburgs Karnaval geeft de jeugd alle ruimte:

Er komt weer een
kinder-karnavalsoptocht

Prins Herman (van de Sligte) met zijn carnavalgangertjes (Carnavalsseizoen 1972). Zit de Prins '1991' onder deze jeugdige
carnavalistenf?

In Kranenburg, in vroeger jaren de bakermat van de karnaval, is men volop bezig met de voorberei-
dingen van het Karnaval 1991. Zaterdag 9 en zondag 10 februari hoopt jong en oud weer ouderwets
karnaval te vieren. Maar dit jaar gaat de belangstelling en voorbereiding in het bijzonder uit naar
de jeugd van Kranenburg en Omstreken.
Het karnavalscomité zal dit jaar in het
bij/onder de kinderen bij het karnaval
betrekken. Zondag K) februari komt er
n.l. in Kranenburg een bijzondere kin-
deroptocht.
De jeugd is /eer enthousiast bezig en
de rondgang van de nieuwe prins zal
een bijzondere omlijsting krijgen. De
gehele optocht zal n.l. bestaan uit kin-
deren die allen een of ander muziekin-
strument bespelen. Instrumenten, van
klein tot heel groot, die de kinderen
mei hulp van vele stille werkers, zelf
hebben vervaardigd.
Verwacht dus geen optocht van versier-
de fietsen, wagentjes e.d., nee, echt: ex-

c lusief. Het is al weer meer dan 12 jaar
geleden dat in Kranenburg de laatste
kinderoptocht werd gehouden. Na af-
loop van de optocht is het kinderkarna-
val en voor jong en oud onder de jeugd
is er dan vermaak.
In zaal Schoenaker is er een speciale
discotheek die geheel door de jeugd
zelf wordt geëxploiteerd, van het begin
(samenstelling muziek) alswel de pre-
sentatie.

De loterij is voor de kinderen
Dit jaar organiseert het Karnavals-co-
mité een loterij, waarvan de opbrengst

ten goede zal komen aan de jeugd. Bin-
nenkort worden de loten in de verkoop
gedaan en de prijzen mogen er zijn. In
de aanbieding zijn o.a. een magnetron,
een C^Aeler, een half varken, om
maar enrele prijzen te noemen.

Wie wordt de nieuwe prins ?
Zaterdagavond voorafgaande aan de
kinderoptocht met kinderkarnaval
wordt in de grote zaal van Schoenaker
van Prins gewisseld. Prins Bart de Eer-
ste neemt dan afscheid, maar wie de
nieuwe prins wordt is voor zeer velen
nog een vraag.

Klazien bij 'Oud
Vorden'
De vereniging 'Oud Vorden' hield in
de grote zaal van 'De Herberg' haar
traditionele nieuwjaarsvisite met als
gaste Klazien uut Zalk.
Een bomvolle zaal genoot van Klazien,
die in haar dialekt vertelde over oude
gebruiken van vroeger, het gebruik van
kruiden uit de natuur, hoe ze het weer
voorspelde en dat door het verstopte
'neusie' een groot aantal kwalen ont-
staan.
Voorzitter H. Wullink bedankte Kla-
zien in zijn eigen dialekt voor haar le-
zing. Voor 'Oud Vorden' een onverge-
telijke avond.

Pronkzitting
'De Deurdreajers'
De Vordense karnavalsvereniging 'De
Deurdreajers' houdt zaterdagavond 19
januari in residentie 'De Herberg' de
jaarlijkse Pronk/itting.
Tijdens deze Pronkzitting zal Prins
Bert de Eerste met zijn gevolg onder
andere zijn besluiten voor het komen-
de karnaval bekend maken. Tevens zal
Prins Bert deze avond een aantal on-
derscheidingen uitreiken.
De Deurdreajers hebben voor deze
Pronkzitting een at t raktief programma
samengesteld. Zo zijn er optredens van
de junioren dansgarde onder leiding
van Reina Groenendal. De dansgarde
van de 'Doldrajers' uit Velswijk verle-
nen hun medewerking.
Er zijn optredens van de Blues Bro-
thers, Sabine Kosse (Mistery Magie).
Erda Duits met 'Showtime'. Een 'buut'
van Appie Grappie en l lenkie van den
Doordendrey.
Ook zullen een aantal gastverenigin-
gen de Pronkzitting in Vorden opluis-
teren zoals 'De Pelletrappers' uit Zu t -
phen, 'De Kruisbergers' uit Doetin-
chem en de Joppetrappers' uit Eefde.
De muzikale omli js t ing is zaterdag in
handen van 'New Buflbons'.

Winterexcursie
standsorganisaties
De CBTB, GmvL en de ABTB organise-
ren woensdag 23 januari een winterex-
cursie, 's Morgens wordt een bezoek
gebracht aan het varkensfokbedrijf de
' Weizij nshoeve' in Hengelo (G.);
's middags wordt een bezoek gebracht
aan de metaalwarenfabriek 'Goma',
eveneens in Hengelo.

Ingezonden mededeling
Hnilt'ii i't'i'fiiitu'oiirdiiii! win ilc

Vernielingen bij de
peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal 'Ot en Sien' is eind
1987 verbouwd, en sindsdien hebben

wij een mooie speelzaal en ook een
prachtige buitenspeelplaats, welke ge-
legen is tussen de speelzaal en het
groenekruisgebouw. Mede dankzij de
vrijwill ige hulp van vele ouders is dit
alles zo geworden.

Zo zijn wij ook in het bezit van een
schitterend klimrek, en sinds ruim l
jaar hebben wij een mooi speelhuisje
op de buitenspeelplaats staan. De peu-
ters hebben hier veel plezier van.
Wij merken dat buiten de schooltijden
om, vele andere kinderen hier ook ge-
bruik van maken. Zolang dit gebruik
vriendelijk is, en als men er maar reke-
ning mee houdt dat het een speelplaats
voor peuters is en niet voor grote kin-
deren, vinden wij dit geen bezwaar.

Er is nu echter sprake van puur vanda-
lisme. Tijdens de kerstvakantie, waar-
schi jn l i jk rond de jaarwisseling, heeft
men gemeend het speelhuisje te moe-
ton vernielen. Binnenin zijn twee hoek-
z i t j e s afgebroken, en er is een vuur in
gestookt, zodat een hoek geheel zwart
geblakerd is.

Voordien is ook regelmatig het klim-
rek, dat diep in de grond bevestigd is,
omvergeworpen. Jammer is, dat wij
nooit zien wie dit doen en waarom.
Door de vernieling nu aan het speel-
huisje, vond ik het tijd dit stukje te
schrijven.

Wij zijn in het bezit gekomen van dit
speelhuisje mede dankzij een gift van
de Stichting Jongeren Bouwen Voor
Jongeren. Helaas zijn er ook jongeren,
die menen dit te moeten afbreken.

Ik hoop dat dit soort vandalisme op-
houd. Het is zo jammer dat, wat met
hulp van velen zo mooi opgebouwd is,
zo snel en zinloos kapot gemaakt
wordt, nog afgezien van de kosten die
het met zich meebrengt.

Mw. A. Veen-de Vries Reilingh,
voorzitter peuterspeelzaal Ot en Sien

Zutphenseweg 12, Vorden

Vrouwenclub
Medler
Op 7 januari was de eerste clubavond
in het nieuwe jaar. De voorzitster heet-
te ons welkom en wenste allen een ge-
lukkig en voorspoedig 1991 toe. Daar-
na was het woord aan de dames Wessel-
di jk uit Laren, die voor deze avond wa-
ren uitgenodigd.

Nadat de dames zich hadden voorge-
steld brachten ze een heel repertoire
van liedjes, gedichten en verhalen uit
het gewone dagelijkse leven o.a. over
emancipatie en de 'tijd', zo kan soms
iets heel gewoons toch heel bijzonder
z i jn .

Deze gezellige avond vloog om. Tot
slot bedankte de voorzitster deze twee
dames voor hetgeen ze brachtten en
bood hun een attentie aan.
De volgende clubavond is op 21 janua-
ri en komt de Politie vertellen over in-
braakpreventie.

P.C.O.B.
Het was (bijna) de hele middag droog!
De route was weer prachtig. De kwis die
werd rondgedeeld was leerzaam en in-
teressant! Het gezelschap was enthou-
siast. Wat is er meer nodig voor het sla-
gen van de 'Nieuwjaarsvisite in de bos-
sen'van de P.C.O.B.?
Met tien auto's werd de tocht aanvaard,
het uiteindelijke doel was Hotel-Res-
taurant 'De Groenejager' in Barchem.
Daar wachtte koffie (of iets anders),
heerlijke boerenkool met toebehoren,
ijs, groot?? klein!!, maar ook de oplos-
sing van de kwis. Dit leverde nog heel
wat gespreksstof op, zelfs vanachter de
tapkast!

Daarna moest afscheid genomen wor-
den van onze eerste voorzitster van
onze afdeling.
Haar opvolgster, Mevr. A. Groot Enze-
rink roemde het vele werk dat door
Mevr. I.A.M. Snoep-Jager was verricht
en de initiatieven die ze had ontplooid.
Als bewijs van grote waardering werd
een blijvend aandenken aangeboden.
Er werden veel goede wensen uitgewis-
seld in een gezellige en hartelijke sfeer.
Weer een buitengewoon geslaagde
middag.

De volgende bijeenkomst is op 17 ja-
nuari in de Wehme.
Het onderwerp, dat door ds. H. Weste-
rink zal worden behandeld is: 'Grote fi-
guren uit 2000 jaar Christendom'.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt maandagavond 2J^ianuari in
'De Herberg' een avond^Ber samen-
werking. Er zal een videofilm vertoond
worden waarin agrarische jongeren en
bekende Nederlanders over samenwer-
king praten.
Die avond zal Gerda Pet^feets vertel-
len over de verschillenende
kingsvormen.

rsamenwer-

Vorden bidt voor
vrede
Op maandagavond 14 januari j.1. werd
in de Dorpskerk een gebedswake voor
de vrede gehouden. Evenals in andere
plaatsen in ons land kwamen ook hier
enkele honderden mensen bij elkaar
om stil te staan bij de oorlogen en drei-
gende oorlogen in het Midden Oosten,
de Baltische staten en Afrika.
De gebedswake begon met het luiden
van de klokken. Vervolgens werd een
korte bijeenkomst gehuden, waarbij
vredesliederen gezongen werden. Na
enkele minuten stilte ging men over tot
gebeden voor de vrede. De dienst werd
georganiseerd door de gezamenlijke
Vordense kerken.

Gebedsdienst voor
de eenheid
Van 18 tot 25 januari wordt wereldwijd
de jaarlijkse week van gebed voor chris-
telijke eenheid gehouden. Ook de Vor-
dense kerken besteden hieraan aan-
dacht. Op zaterdagavond 19 januari
zal er een Oecumenische Gebedsdienst
plaatsvinden in de Gereformeerde
Kerk aan de Zutphenseweg.
Voorganger in deze dienst is Pastoor J.
van Zeelst m.m.v. leden van de liturgi-
sche commissie van de Raad van Ker-
ken en het koor Interchrist o.l.v. Lu-
cian Venderink-Smeenk zal de dienst
muzikaal opluisteren.
Na de dienst wordt u een kopje koffie/
thee aangeboden in het Achterhuus.
De kollekte in deze dienst is bestemd
voor hongerend Afrika.

De kerken in Vorden werken sa-
men in het Conciliair Proces,
waarin aandacht wordt gevraagd
voor de thema's Vrede, Gerech-
tigheid en Heelheid van de
Schepping. Elke week worden we
daaraan herinnerd door een kor-
te spreuk. Voor deze week is dat:

U houdt
die betere wereld
zélf in handen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zaterdag 19 januari 19.00 uur Gebedsdienst
voor de eenheid. Voorg. Past. J. van Zeelst,
namens de Raad van Kerken in Geref. Kerk
m.m.v. Interchrist.
Zondag 20 januari 10.00 uur Dienst van Schrift
en Tafel, ds. K.H.W. Klaassens. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 20 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
HA; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, HA

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 19 januari 19.00 uur Oecumenische
dienst in de Geref. Kerk.

RK Kerk Vorden
Zondag 20 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 januari pastor
C. van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Hulsarts 19 en 20 januari dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 19 januari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 19 en 20 januari P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres. Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige 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 Dek\e januari mevr. Wolters, tel. 1262,
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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.

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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.

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 januari 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 20 januari 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 januari
pastor Van Zanten, Keijenborg, tel.
05753-1314. ,

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks 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 iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden 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; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Nieuwjaars-
koffïemiddag
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen hield haar eer-
ste aktiviteit in 1991 te weten een
nieuwjaarskoffiemiddag.

De heer Hoffenaar uit Vorden was deze
middag bij de dames te gast en liet
prachtige diabeelden zien over Hong
Kong en Thailand. Voor deze gezellige
middag bestond een goede belangstel-
ling.
De volgende bijeenkomst is woensdag
23 januari. Dan staat de jaarvergade-
ring op het programma.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
1 nest jonge honden, Labra-
dor bastaard; Volvo 66 auto-
maat, 60.000 km gel., bouw-
jaar 78. Tel. 05754-1869.

• TE KOOP:
1 ATB-herenfiets, 3 versnel-
lingen, 1 jaar oud.
W. Dimmendaal, Beeklaan 5,
Wichmond. Tel. 05754-1518.

• Problemen met carna-
valskleding voor uw kind ?
Ik verhuur verkleedkleren, rui-
me keus, verschillende maten.
Het Stroo 21, Vorden.
Tel. 2138.

• MET SPOED GEZOCHT:
woonboerderij/vrijstaand
huis, grote woonkamer en
min. 4 slaapkamers.
Tel. 079-515455. F. Boots.

• TE KOOP GEVRAAGD:
aanhanger, in goede staat;
baklengte ca. 1.20 m, diep ca.
80 cm. Tel. 05752-2200.

• TE KOOP AANGEBODEN:
nieuwe, kleine, zwarte kolen-
kachel. Tel. 05752-2200

• TE KOOP:
blauwe Mulder dakpannen.
Th. Leisink.
Tel. 05752-3789.

• TE KOOP:
electronisch orgel, Solina,
met ritme.
Tel. 05752-3348.

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 05752-
3128.

• RUILEN:
diepvries, 600 liter voor ca.
300 liter. TE KOOP:
2 uittrektafels en 6 keuken-
stoelen.
Tel. 05752-6410.

K R A T O
speelt

Oma's wil is wet
ZATERDAG 19JANUARI

zaal Schoenaker
20.00 uur

Knap geknipt ?

J I M H E E R S I N K
H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 05752-1215

KWALITEITS-
ONDERGOED

voor dames en heren
haalt u bij

a/d Zutphenseweg

Voetbal Vereniging
VORDEN

organiseert

KLAVERJAS-
en

JOKERAVONDEN

donderdag:

17 januari

21 februari

21 maart
18 april

Clubgebouw "DE ARK"

Aanvang: 20.00 uur

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 13 december 1990
tot ISjanuari 1991

Het abonnementsgeld voor 1991 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f36,- inklusief 6% BTW
als u voor 18januari 1991 betaalt.

Betaalt u na 18 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f5,- administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 18 januari betaalt!

DRUKKERIJ
WEEVERS

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobarik nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postgironr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 7250 AA VORDEN
Tf LEFOON OB7C2-1010 - TELEFAX 05752 1086

De redactie.

Vanaf donderdag 16 januari

ALLE RESTANTEN
EXTRA AFGEPRIJSD

o.a. katoenen broeken v.a. 29,-

shirts v.a. 19,-

sweaters v.a. 29,-

truien v.a. 39,-

iOH
CORNER

NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

Welke ONDERNFMER pikt dat?
gigantisch!

geleden ia d« «elUóren van_ ond voorduurtBOu
ze« weken e«n

•: '*s -̂-' .......—r"Tv
:
'- '

:
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Een aantal verzekerden zullen premieverhogingen
van enkele procenten tot 40%, een enkele maal

zelfs nog hoger te zien krijgen.
Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.

Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maat-
schappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volle-
dig verzekerd bent.

Zelfs als u bij uw huidige verzekeraar een uitslui-
ting hebt zullen wij alles in het werk stellen om
bij een andere maatschappij u toch volledig ver-
zekerd te krijgen (dit deden wij reeds vele malen
met succes).

Een offerte levert het keiharde bewijs.
Vul daarom vandaag nog de bon in.

Nee, ik pik dat niet. Stuur mij snel een
vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering met volledige dekking.

Naam:

Adres: ......,...,„

Plaats: ..

Leeftijd: Tel:

Beroep:

Verzekerd bedrag voor het eerste jaar:

Verzekerd bedrag voor de jaren daarna

Stuur deze bon op of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën

Antwoordnummer 301,' 7100 WB Winterswijk:

Wenzel Spellbrink
a s s u r a n t i ë n en b e m i d d e l i n g o . g .
Markt 25, Winterswijk. Tel. 05430-18585

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789UMIV*NttffiSa D

DES
Tevens verzorgen wij voor U de aanvraag voor de winterschilder in de
periode van 19 november 1990 t/m 15 maart 1991.

Ons Rundvlees
een

klasse APART
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KNO 7,95
Grove verse worst 1 KNO 9,90
Borstlapjesi küo 12,90
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 k,io 11,50
H.o.H. Gehakt 1 k,io 7,95

Magere Varkenslapjes 1 kiio 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Gebraden Runderrollade
100 gram 2,25

^̂ ^ Gebraden Gehakt
Flî  100 gram 0,98

Hamburgers of
Tartaartjes

5halen 4 06(3IGH

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Priklapjes
1 KNO 17,90

Hacheevlees
1 KNO 13,90

2e Rookworst
HALVE PRIJS

&
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN &
groenten en fruit
kaas en noten

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 17 -18-19 januari 1991

Denk aan waardebon no. 3.

UITDENOTENBAR:

Suiker Pinda's

b e t e r c o m p l e l « r
250 GRAM 1,95

maandag 21, dinsdag 22 en
woensdag 23 januari: Panklare HUTSPOT 500 gram

Brood, daar zit wat in!
Maar dan natuurlijk brood van de bakker,

die zelf af les bakt!
U proeft wel'waarom!

AANBIEDING

Krenten- of Rozijnenbrood NU 4,50

Krentenbollen ehaien 5 betalen

250 gram KOEKJES voor de prijs van 2 OftS

Slagroomsnit NU 6,25

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

S WARME BAKKER tA? *A

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Aqua-therapie
Sport-massage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

FOCWA
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF



Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Lisa Eline

Jan Denekamp
Mirjam Denekamp-

Harmsen
Tom

9 januari 1991
De Doeschot 6
7251 VJ Vorden

Een nieuw leven,
is een wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar het is zo bijzonder.

Jorieke
Dochter van

Bertus Pellenberg
Tiny Pellenberg-

Berends

Zusje van

Joanne

7251 JL Vorden
8 januari 1991
Larenseweg 1

Als u naar ons kindje wilt ko-
men kijken, zijn wij onder num-
mer 05752-1679 te bereiken.

Hartelijk dank aan iedereen
die ons 25-jarig huwelijksfeest
tot een gezellige dag heeft ge-
maakt, ook dank voor de vele
kaarten en kado's.

E. Maandag
G. Maandag-Ronk

januari 1991
Hackforterweg 7a
7234 SE Wichmond

Van 21 /1 Vm 25/1 is de

PRAKTIJK VAN
DR DAGEVOS

GESLOTEN
Patiënten wier achternaam
begint met A Vm K kunnen

terecht bij:
Dr. Sterringa, Schoolstraat 9,

tel. 1255 en L t/m Z bij: Dr.
Dr. Haas, Christinalaan 18,

tel. 1678.

Een welgemeende groet aan
alle bekenden, die ik niet meer
.kan treffen vóór mijn vertrek

naar:

7241 KD Lochem
Tusseler115/27

Tel. 05730-53016

/. Snoep-Jager
15 januari 1991

Bij Er/c Engerbretsen
geweest?

CD en Muziekcassette nu
verkrijgbaar bij:

Evangelische Boekhandel

DEVONK
Warnsveldseweg 98
Zutphen-Tel. 14569

K R A T O
speelt

Oma's wil is wet
ZATERDAG 19JANUARI

zaal Schoenaker
20.00 uur

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219
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Wij zijn op donderdag 24 januari 1991
40 jaar getrouwd.

C. Klein Obbink
C. Klein Obbink-Wittebol

Dit willen wij samen met onze kinderen en
kleinkinderen vieren.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30
uur tot 22.00 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 XD Vorden, januari 1991
B. van Hackfortweg 36 ^

#
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Allen die ons 121/2-jarig huwelijksfeest tot een fijne
en onvergetelijke dag hebben gemaakt, in welke
vorm dan ook, onze zeer hartelijke dank.

Hanny en Miny Schulenborg

januari 1991
Groenloseweg 64,7261 RM Ruurlo

-*-4k§*t*t-#- ^
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'Zo blijven dan deze drie
geloof, hoop en liefde
maar de meeste van deze
is de liefde'

1 Cor. 13-vers 13

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat toch nog vrij
onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

Gerritje Wijntje van den Brink-
Toevank

ECHTGENOTE VAN E. VAN DEN BRINK
EERDER WEDUWE VAN G. J. HISSINK

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden : E. van den Brink

Warnsveld : Albert en Sophia
Elseline, Arne, Renze, Emma

Vorden : Ingrid en Henk
Frits, Anne, Astrid

15 januari 1991
Almenseweg 45
7251 HN Vorden

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum Monuta,
het Jebbink 4a, te Vorden, waar gelegenheid is tot af-
scheidnemen vrijdag 18 januari a.s. van 11.45-12.00
uur, waarna de rouwdienst zal worden gehouden in
het uitvaartcentrum.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Warnsveld om ca.
13.00 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum Monuta te Vorden.

N I E U W :

Abrikozen
Roomflappen

gevuld met room, abrikozen en
zuivere amandelspijs

Lekker, hè!

DIT WEEKEND:

5halen 4

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

IN ONZE OPRUIMING

Alle dameslaarzen
gevoerd en ongevoerd

NU VOOR

HALVE PRIJS
WULLINK Vorden

Voor de allerbeste SChoen Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

'Zeg tot mijn ziel,
Ik ben uw Heil.'

Psalm 35 vers 3

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze vader en opa

Willem Hendrik Ruiterkamp
ECHTGENOOT VAN ALBERDINA CHRISTINA PELLENBERG

in de leeftijd van 77 jaar.

Ingen : A.C. Ruiterkamp-Pellenberg

Bathmen : Tine en Gerrit

Leersum : Gerry en Jan

Hurwenen : Annie en Kees

Eek en Wiel : Gerda en Teunis

Zoelen : Willy en Job

en kleinkinderen

15 januari 1991
Kornehof 17
4031JZ Ingen

De overledene is opgebaard in de aula aan de Omme-
renveldseweg 8a te Ommeren alwaar gelegenheid is
tot condoleren donderdag 17 januari van 19.30 tot
20.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 19 ja-
nuari om 12.45 uur in de Ned.Herv.Kerk te Ingen,
waarna aansluitend de begrafenis zal volgen op de
Algemene Begraafplaats te Ingen om 14.00 uur.

Gelegenheid tot afscheid nemen van de overledene
zaterdag 19 januari van 12.00 tot 12.15 uur in boven-
genoemde aula.

Zij, die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden verzocht om 12.40 uur in bovengenoemde
kerk aanwezig te zijn.

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons
betekende geven wij kennis dat uit onze familiekring is
weggenomen onze lieve zwager en oom

Willem Hendrik Ruiterkamp
ECHTGENOOT VAN A.C. PELLENBERG

op de leeftijd van 77 jaar.

Fam. Smallegoor-Pellenberg
Fam. Ruiterkamp-Pellenberg
Fam. Kettelerij-Visschers
Fam. Pellenberg

Vorden, 15 januari 1991 •

Zelf uw kleding maken?

Dat kan. Er zijn

knip- en naailessen
voor beginners
en gevorderden

Tevens opleiding tot
costumière en coupeuse.

Toos Eisink,
de Doeschot 1, Vorden

Tel. 05752-1866

Hout bestellen?
Harmsen bellen!

05752-1486

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

PAARDEN-
EIGENAREN
OPGELET!

GEWASSEN
WINTERWORTELS

zak, 25 kg f 4,50

PAARDENPENSION

Peppelenbosch
Vorden-Tel. 2340

TE HUUR GEVRAAGD:

LAND
voor pootaardappelteelt

Liefst leemhoudend zand.

Aardappelselectiebedrijf

G. WOLSINK
Tolhutterweg 11
7261 KS Ruurlo
Tel. 05735-1411

Voor

goede gebruikte
FIETSEN

KUYPERS, tel. 1393

Herberg

PRONKZITTING
Carnavalsvereniging DE DEURDREAJERS

op ZATERDAG 19 JANUARI
Residentie „De Herberg" Aanvang 20.00 uur

muzikale omlijsting van NEW BUFFOONS
OPTREDENS van:

APPIE GRAPPIE de lokale buutreedner
diverse DANSGROEPEN o.l.v. Reina Groenendal
de Nederlandse NEIL DIAMOND Edward Hemmes

een swingend optreden van THE BLOESE BROTHERS
buutreedner HENKIE VAN DEN DOORDEN DREJ uit Uchtenvoorde

VERRASSING: diverse GASTVERENIGINGEN uit Binnen- en Buitenland

INSCHRIJFFORMULIER

CARNAVALS PLAYBACK
CATEGORIE: O playback O reclame-playback

Aankruisen waar je aan meedoet.

ARTIEST/
RECLAME:

O soundmix

DEELNEMER: NAAM:

STRAAT: NR.

PLAATS:

bijgaand cassettebandje

INLEVEREN: G. Helmink, Het Hoge 55, Vorden

TEL:

KEURS1AGER

DEZE WEEK
EEN BUITEN

LANDS
TINTJE l!

Voor het weekendrecept:

Varkensfricandeau
500GRAM 6,95

Dit weekend extra voordelig:

Kippepoten
500 GRAM 3,49

Tip voor de boterham:

Snijworst
100 GRAM 1,79

Corned Beef
100 GRAM 1,79

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

FRANSE
RUNDERVINKEN

100 GRAM

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

DEZE WEEK:

Heerlijke
ROOMBOTERCAKE

NU van 6,50 voor Oj IO

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

KRATO
Per vergissing is in Het Contact van de
vorige week, vergeten te vermelden, dat er
op 19 januari, om 14.00 uur, een
voorstelling van 'Oma's wil is wet', wordt
opgevoerd voor alle ouderen uit Vorden
en omgeving, in zaal Schoenaker.

Komt allen.
Voor vervoersproblemen kunt U zich
wenden tot tel. 3571.



Vanwege het grote aantal
reserveringen tot in 1992
zoeken wij met spoed:

Vriendelijke, vakbekwame,
ambulante OBERS

All-Round KOK

en part-time KOKS
bekend met buffetwerk.

Vragen naar dhr. Van Goethem of
mevr. Elke Spies.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

BINGO BINGO
t.b.v. Majorette Ver. EMM

op vrijdag 25 januari a.s.
in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.

HOOFDPRIJS f 200,-
en nog vele andere geld- en gewone prijzen

Aanvang 19.30 uur

BINGO BINGO

Speel
LOTTO-TOTO

bij de

VOETBALVERENIGING
VORDEN

DEELNAME al voor f 2,40 per week

INLEVERADRESSEN:
Kluvers Sport Totaal, Zutphenseweg 41

Braam Sigaren-Speciaalzaak, Burg. Galleestraat 10a

Ophalen bij u thuis aan de deur?
- BEL 05752-2329, H.J. Wenneker

(alléén binnen de bebouwde kom!)

Ontspannen, diep ademen,
soepel bewegen

YOGA
PROEFLES! 10,-

in Vorden
op dinsdagavond

Theo de Gans, tel. 05756-3456

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

meer bank voor je geld

De Rabobank maakt meer werk van uw vakantie.
Wij organiseren een aantal landenpresentaties met

iedere week een ander land in de schijnwerpers:

Groo
-12 januari

annie
14 -19 januari

Amerika - Canada
21 -26 januari

Griekenland
, 28jan.-2fe£>r.

het Verre Oosten
Voor informatie en boekingen van al uw vakanties zijn wij buiten de normale uren de volgende

zaterdagen geopend van 10.30-15.00 uur:

12 -19 - 26 januari en 2 februari
De zaterdagopenstelling geldt uitsluitend voor de afdeling REIZEN.

Rabobank Vorden en Omstreken
Zutphenseweg 26 - 7251 DK Vorden - Telefoon: (05752) 1888

dr
STICHTING FESTOG

De stichting Festog heeft als doelstelling de zorg
voor verstandelijk gehandicapten en beheert daar-
toe kinderdagverblijven, dagverblijven voor oude-
ren en gezinsvervangende tehuizen.

Voor het gezinsvervangend tehuis
"De Zon" in Vorden zoeken wij een

HUISHOUDELIJK MEDEWERKSTER m/v
voor 50%

Onder de taken van de huishoudelijk medewerkster vallen o.a.:
- het verzorgen van de was,
- naai- en verstelwerk,
- overige huishoudelijke werkzaamheden.

Voor deze functie zoeken wij mensen die:
- affiniteit hebben met bewoners van gezinsvervangende tehuizen,
- zelfstandig kunnen werken,
- goed kunnen samenwerken,
- naai- en verstelwerk kunnen verrichten.

Degenen die belangstelling hebben voor deze funktie, kunnen hun schriftelijke sollicitatie tot 26 janu-
ari 1991 richten aan de stichting Festog, Postbus 227,7000 AE Doetinchem, t.a.v. de afdeling P & O.

Sla nu uw slag!
NU

extra voordelig BEHANGEN

3 ROL HALEN,
2 ROL BETALEN

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

OPEL SERVICE

K< \A/.J. KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. S: 05735-3295.

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 17 januari 1991

52e jaargang nr. 41

QEMEENTEfiULLETINyORDEN

VXAW^^
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

1̂?
m*MJOUW-

VERGUNNINGEN
Op 8 januari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer H.J. Groot Enzerink, Del-

denseweg 13 te Vorden, voor het
verplaatsen en verbouwen van een
loods op het perceel Deldenseweg
13 te Vorden;

— de heer F.B.M. Hilge, BroekwegS te
Wichmond, voor het geheel ver-
nieuwen en uitbreiden van een
schapenhok annex opslagruimte,
op het perceel Broekweg 3 te Wich-
mond;

— de heer G.W. Lebbink, Vosheuvel-
weg 2 te Vorden, voor het bouwen
van een mestbassin op het perceel
Vosheuvelweg 2 te Vorden;

— de heer J. Mokkink, Deldensebroek-
weg l la te Vorden, voor het ver-
nieuwen en vergroten van een hon-
denkennel/berging aan de Hame-
landweg 9 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

ERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.

De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op dinsdag 22
januari 1991 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de
volgende punten:

— begroting 1991 en meerjarenbe-
gi -o t ingl991- l99- l ;

- beschikbaarstellen krediet nader
onderzoek terrein Ten Have en om-
geving;

— aktieTankslag;
— verkoop perceeltje grond op het in-

dustrieterrein aan NV. PGEM;
— verkoop grond op het industrieter-

rein aan Apparaten Machinefabriek
A.M.F. B.V.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 22 januari 1991
om 20.20 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende pun-
ten:
— notitie over afvalinzameling 1991;
— verkoop perceeltje grond op het in-

dustrieterrein aan N.V. PGEM;
— lokale omroep Berkelstroom; repre-

sentativiteitsverklaring;
— verkoop grond op het industrieter-

rein aan Apparaten Machinefabriek
A.M.F. B.V

De commissie voor milieu, welzijn en
personeelszaken vergadert op woens-
dag 23 januari 1991 om 19.30 uur in
het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende pun-
ten:
- brief d.d. 12 december 1990 van

burgemeester en wethouders in/.a-
ke convenant sociale voorziening;

- beschikbaarstellen krediet nader
onderzoek terrein Ten Have e.o.;

— aktie tankslag;
— nota evaluatie minimabeleid.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

.« NADER ONDERZOEK
BODEM-
VERONTREINIGING

TEN H AVE
Ten gevolge van het gebruik van ver-
dunnings- en ontvettingsmiddelen zijn
in het verleden op het terrein van de
firma Ten Have op enkele lokaties bo-
demverontreinigingen veroorzaakt. De
provincie Gelderland wil een nader on-
derzoek instellen naar de omvang van
de verontreiniging, zowel horizontaal
als verticaal. Dit is nodig om de aard
van de te treffen maatregelen te kun-
nen vaststellen.
Het onderzoek kost f 58.500,-. De pro-
vincie betaalt een deel van de kosten,
de gemeente moet f. 39.000,- bijdra-
gen aan dit onderzoek. Mocht uit het
onderzoek blijken dat bodemsanering
noodzakelijk is, dan zal dit de gemeen-
te meer geld gaan kosten, los van de
mogelijkheid van toepassing van het
verhaalsrecht.
In overleg met alle bedrijven op het in-
dustrieterrein willen burgemeester en
wethouders bezien of en op welke ma-
nier bepaalde verdachte en reeds be-
staande verontreinigde plaatsen kun-
nen worden opgespoord.
De commissies voor financiën en
openbare werken en milieu en welzijn
zullen dit voorstel van burgemeester
en wethouders behandelen en er een
advies over geven.

KTIE TANKSLAG
Naar schatting liggen in de Nederlands
bodem nog zo'n 200.000 niet meer in
gebruik zijnde olietanks. In de jaren 60
is massaal overgeschakeld op aardgas.
Hierdoor verloren deze tanks hun
funktie en zijn ze blijven liggen, vaak
met nog vele liters olie. De tanks heb-
ben een levensduur van gemiddelde 30
jaar. De kans is groot dat het achterge-
bleven oliemengsel in een dergelijke
tank in de loop der jaren een chemisch
proces ondergaat en zo agressief wordt
dat de tankwand van binnenuit wordt
aangetast. Dat betekent lekkage met als
gevolg verontreiniging van bodem en
grondwater.
In de loop van 1991 komen er een Al-
gemene Maatregel van Bestuur die re-
gels gaat stellen voor burgers en bedrij-
ven over ondergrondse opslag van
aardolieprodukten. Ingevolge deze re-
gels dienen alle niet meer in gebruik
zijnde olietanks in 1995 onschadelijk te
zijn gemaakt. Dit kan door verwijde-
ring en opvullen met zand. Burge-
meester en wethouders vinden het
wachten op 1995 niet verantwoord,
omdat de kans op lekkage bij de tanks
steeds groter wordt naarmate het verval
toeneemt.
In 1990 (omstreeks februari) is een in-
ventarisatie verricht naar olietanks die
niet meer in gebruik zijn. Daaruit is ge-
bleken dat er ruim 200 olietanks (w-vu-
van 16 in een waterwingebied liggen)
in aanmerking komen om onschadelijk
te maken.
Er is een bedrijf die deze tanks voor een
bedrag van f800,- per stuk onschade-
lijk maakt door de tanks te reinigen en
op te vullen met zand. De helft van
deze kosten worden gezamenlijk door
provincie, Waterleidingmaatschappij
(voor tanks in het waterwingebied) en
gemeente betaald worden. De ander
helft van de kosten dienen door betrok-
kenen betaald te worden. In totaal gaat
het om een bedrag aan kosten voorde
gemeente van ('60.000,-. Burgemees-

ter en wethouders stellen de gemeente-
raad voor om dit bedrag beschikbaar te
stellen.
Iedereen is regelmatig aangespoord
om dergelijke tanks aan te geven, mede
gelet op het feit dat in 1995 alle kosten
door betrokkenen zelf betaald moeten
worden. Als de gemeenteraad het bo-
vengenoemde bedrag beschikbaar
stelt, betekent dit dat naderhand nie-
mand meer een beroep kan doen op
deze subsidiemogelijkheid, omdat dit
bedrag is afgestemd op het aantal ont-
vangen meldingen van olietanks, tenzij
blijkt dat de gemeenteraad naderhand
nog meer geld hiervoor beschikbaar
wil stellen.
Over dit voorstel zullen de commissies
voor financiën en milieu een advies ge-
ven aan burgemeesteren wethouders.

I- LOKALE OMROEP
BERKELSTROOM

De stichting lokale Omroep Berkel-
stroom heeft aan de gemeenteraad ver-
zocht om een zogenaamde representa-
tiviteitsverklaring af te geven. Met deze
verklaring kan de stichting bij het com-
missariaat voor de Media een vergun-
ning op grond van de Mediawet aan-
vragen om ook programma's uit te zen-
den die op Vorden betrekking hebben.
De stichting zendt thans reeds pro-
gramma's uit over Zutphen en Wams-
veld. Omdat het aantal zenders op het
kabelnet in Vorden is uitgebreid en nu
ook in Vorden de omroep 'De Berkel-
stroom' ontvangen kan worden wil de
stichting ook radio- en t.v.-program-
ma's over Vorden gaan maken.
Een ^fcspresentativiteitsverklaring
houdt inBrat het bestuur van de om-
roep geacht wordt zodanig te zijn sa-
mengesteld dat alle maatschappelijke
geledingen daarin vertegenwoordigd
zijn. He^bestuur is verantwoordelijk
voor h^^jrogrammabeleid. ledere
stroming dient zoveel mogelijk naar
evenredigheid aanbod te komen. In
het bestuur van de stichting zijn thans
de volgende maatschappelijke geledin-
gen vertegenwoordigd:
— maatschappelijke zorg en welzijn: 6

zetels;
— kuituur en kunst: 2 zetels;
— kerkgenootschappen en genoot-

schappen op geestelijke grondslag:
3 zetels;

— onderwijs en educatie: l zetel;
— etnische en kulturele minderheden:

l zetel;
— sport en recreatie: l zetel.

In principe is in het bestuur ook ruim-
te voor Vordenaren. Burgemeester en
wethouders achten het bestuur vol-
doende representatief om de gevraag-
de verklaring af te geven.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om deze repre-
sentativiteitsverklaring af te geven. De
commissie voor algemeen bestuur
geeft aan burgemeester en wethouders
hierover een advies.

ONDENBELASTING
Op grond van de Verordening op de
heffing van een belasting op honden in
de gemeente Vorden, zijn de inwoners
van de gemeente Vorden verplicht aan-
gifte te doen als men houder wordt van
een of meerdere honden.
Als het aantal honden dat u bezit se-
dert het vorig jaar niet gewijzigd is, dan
behoeft u geen formulier in te zenden.

ANGIFTE
Iemand die in de loop van het jaar
houd(st)er wordt van een of meerdere
honden is verplicht binnen veertien
dagen daarvan aangifte te doen. Dit
geldt natuurlijk ook bij uitbreiding van
het aantal honden.
Komt u nu in de gemeente Vorden wo-
nen, dan moet u uw hond ook binnen
veertien dagen aanmelden. Heeft u al
in uw vorige gemeente hondenbelas-
ting voor dat jaar betaald, neem dan
contact op met de afdeling financiën,
tst. 17, om te voorkomen dat u voor het-
zelfde jaar ook een aanslag van de ge-
meente Vorden ontvangt.
Men kan op de volgende manieren
aangifte doen:

— door afgedrukt formulier in te vul-
len en te sturen naar de gemeente
Vorden, afd. financiën, postbus
9001, 7250 AA Vorden;

— op het gemeentehuis, afd. finan-
ciën, de Horsterkamp 8;

— per telefoon, via nummer 2323 toe-
stel 17 verzoeken om een aangifte-
formulier, dat na invulling terug-
gestuurd moet worden naar het ge-
meentehuis, de Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden;

— u kunt ook een brief zenden naar de
gemeente, waarin u vermeldt dat u
een of meerdere honden heeft aan-
geschaft.
Hierbij moet ook de datum van aan-
schaffing worden vermeld.

FMELDINGm~
Bij verhuizing naar een andere ge-
meente, of als het dier ovMeaat in an-
dere handen, danwei ko^Je overlij-
den, wordt de houder aangeslagen
voor het aantal maanden dat de hond
in zijn bezit is geweest. Een gedeelte
van een maand wordt als een volle
maand gerekend.
Om voor een verminderde aanslag in
aanmerking te komen moet men tijdig
doorgeven dat men geen of minder
honden bezit.
Dit kan op dezelfde wijze als de hier-
voor gegeven mogelijkheden voor aan-
gifte.

ARIEVEN
In 1991 gelden de volgende tarieven:
voor de eerste hond f 60,— per jaar;
voor de tweede hond f 90,- per jaar;
voor elke volgende hond f 30,- meer
dan voor de voorafgaande hond ver-
schuldigd is.
Voor honden aanwezig in een kennel
geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland
bedraagt de belasting f 30,- per hond
per jaar, met een maximum van f 120,-
per kennel.
De belasting is niet verschuldigd voor
honden jonger dan drie maanden, die
nog bij het moederdier verblijven en
voor blindengeleidehonden.

NLICHTINGEN T.B. V.
DE HONDENBELASTING GEMEENTE VORDEN

POSTBUS 9001
7250 AH VORDEN

Ondergetekende

Adres

verklaart dat hij/zij m.i.v. 19

hond(en) ouder dan 3 maanden en van

houder/houdster is van

hond(en) jonger dan 3

maanden.

Indien de honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het reg.nr. en de kennelnaam vermelden.

reg.nr. Kennelnaam.

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

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Engerbretson wist publiek urenlang te boeien:

'Stampertje' stampvol bij
gospelconcert

Het optreden van de Amerikaanse gospelzanger Eric Engerbret-
son in Vorden is een enorm succes geworden. De voormalige
jeugdsoos 't Stampertje, naast het Dorpscentrum zat met 170
bezoekers helemaal vol.
De zanger/gitarist begon zijn optre-
den met het spelen van verzoeknum-
mers gedurende een halfuur. De aan-
wezigen konden een jaar noemen tus-
sen 1955 en 1990, waarna Eric Enger-
bretson een bekende hit uit dit jaar ten
gehore bracht. De songs van Elvis Pres-
ley tot en met Phil Collins brachten di-
rect een goede sfeer in de zaal.
Vervolgens kwam de zanger met een
zeer afwisselend gospelprogramma,
bestaande uit eigen werk en songs van
anderen. Na de pauze begon Enger-
bretson met een kort jazz-programma.
Ook op dit gebied liggen zijn talenten.
Hij trad in het verleden niet voor niets
op tijdens het bekende North Sea Jazz
Festival.
De zanger begeleidde zichzelf de gehe-

le avond met zijn gitaar. Met zijn zang,
sublieme gitaarspel en zijn humor wist
hij de aanwezigen urenlang te boeien.
Tussendoor vertelde Engerbretson
over persoonlijke ervaringen, waarbij
ook zijn christelijke levensovertuiging
een belangrijke rol speelt.
De avond eindigde met opnieuw de
mogelijkheid tot het noemen van ver-
zoeknummers. Vervolgens sloot de
zanger het programma af met enkele
gospelrocknummers.
De organisatoren, een aantal Vordense
en Zutphense kerken, konden bijzon-
der tevreden zijn. Zij maakten na af-
loop alvast de volgende muzikale acti-
viteit bekend: op zaterdag 23 februari
komt het bekende duo Elly en Rikkert
in de Dorpskerk te Vorden optreden.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!

AGENDA

(plaats) datum 1991

(handtekening)

JANUARI:
16 Soos ANBO, Dorpscentrum
16 HVGVorden-Linde,

Jaarvergadering
16 HVG dorp,Jaarvergadering
17 PGOBindeWehme,2000jaar

christendom
17 HVGVorden-Wildenborch,

Jaarvergadering
18 Open Tafel
17-19 Toneeluitvoering in 't

Ludgerusgebouw
19 Pronkzitting 'de Deurdreajers',

in de Herberg
21 Vrouwenclub Medler, Politie

inbraakpreventie
2 l Klootschieten ANBO, de Goldberg
22 KPO Vierakker-Wic hmond,

jaarvergaderingen bingo
22 Open Tafel
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

Jaarvergadering
23 Soos ANIU) , Doi pst enii urn
23 HVG Wit hmond,Jaaivrrg;ulrriug

24 Bejaarden kring, Dorpscentrum
25 Open Tafel
25-26 KWPN, Hengstenkeuring

voorselectie Zuidlaren
26 De Deurdreajers, lotenverkoop
28 Klootschieten ANBO, de Goldberg
29 Open Tafel
29 Soos Kranenburg
30 Bejaardenmiddag Vierakker-

Wichmond
30 Soos ANBO, Dorpscentrum

FEBRUARI:
l Open Tafel SWOV
1-2 KWPN, Hengstenkeuring finale

Utrecht
4 Vrouwenclub Medler EHBO
5 Open Tafel SWOV
6 HVG Wichmond, Schmidt Medica
6 HVGVorden-Linde,

Brandwondencentrum
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 Open Tafel SWOV
9-10-11-12 Carnaval

12 Open Tafel SWOV
12 Soos Kranenburg
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

Gezamenlijke culturele avond
15 Open Tafel SWOV
15 Vrouwenclub Medler, gezellige

avond
19 NCVBjaarvergadering
19 KPO Kranenburg-Vorden
19 Open Tafel SWOV'
20 HVG Wichmond, eigen avond
20 HVG Dorp, Mevr. ten Broeke,

Bejaardenzorg
21 Bejaarden kring, Dorpscentrum
21 HVG Vorden-Wildenborch, lezing

Pro Nat inae
22 Open Tafel SWOV
25 Vrouweiu l u l ) Medler, ac upiuu umi
2 < > Open TüielSUOY
2(> Soos Krai ini lnirg
2(> KPO Yifrakkei \Vi i h iuo iu l ,

revalidatie
27 Ned. IV»iulv;mlMaiU'l.iiuUvriHiwvu.

F I H M i;elisi hè l l ienpi i -



06 juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

SKI
cracks vliegen

binnen bij de

specialist..

speciale AANBIEDING:
Fisher ski RC 4.

Doelgroep S.

Normaal 839,= 749,=

+ L O C H E M

* *ZUTPHENSEWEG 2, LOCHEM
TEL.05730-54189

DIVERSE
TOONZAALMODELLEN MET

HOGE KORTING

Fauteuil met lage rug

ZIE OOK ONZE OPRUIMINGSKRANT

Solide 8- kantige salontafel in donker eiken, extra hoog.

415.-

498.-

Handige compacte kast waarmee u uw ruimte functioneel benut.

Bovendien met sloten op laden en deur.
In onze opruiming

1695.-

KOOPJES IN
WONINGTEXTIEL

COUPONNEN
GORDIJNEN EN VITRAGES

DEKBEDOVERTREKKEN
VOOR STUNTPRIJZEN

DEKBEDDEN SYNTH.
4-SEIZOENEN UITVOERING
(2 lagen)

MATRASSEN: POLYETHER,
BINNENVERING -t-SCHUIMRUBBER

Polyether

Binnen-
vering

Schuim-
rubber

80x190

198.-

215.-

375.-

90x200

225.-

249.-

440.-

140x200

350.-

395.-

698.-

Elegante zitcombinatie die door de hogere zithoogte
extra comfort geeft. Het kussen is voorzien van een
duurzame stof en heeft interieurvering.

HELMINK
meubelen

2- Zitsbank

895.-

135 x 200

200 x 200

240 x 200

149.-
189.-
229.-

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

Voor reparaties
van
alle
merken

VF R VOOHUI l IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

K R A T O
speelt

Oma's wil is wet
ZATERDAG 19JANUARI

zaal Schoenaker
20.00 uur

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag THERMOFIT

half wollen ondergoed,
verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg

Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving

* Verlichte
buitenbakken

* Weidegang

* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs

Nu ook paard- en ponyrijles.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
o 05750-22816

BOVAG

Een rijbewijs?
En U wilt het snel halen!?

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof82 Vorden Tel. 2783

Een goed advies:

Zorg voor goed onderhoud
van uw schilderwerk

Vraag uw schilder ernaar, hij verzorgt voor u graag alles op het

gebied van schilderwerk, zowel onderhoud als nieuwbouw.

Ook voor behangwerk.

3 voor 100 gulden
«BSSfc ;moi*sŝ îî :i5ft, ;.JB v̂*M*ï̂ ^ , • . ? • • • v,,.: :-Sw?gs3SM

IN
BLACK & BLUE

KOM SNEL

- Behangen
- Renovatie

- Onderhoud
- Nieuwbouw

- Glaswerk
Wandafwerking

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg54
Kranenburg
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

endrix

VOER EN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR

EEN GEZOND PERSPEKTIEF.
Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.

Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken afhangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen, Aan een toekomst
met een gezond perspektief.

Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hij stont
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders



AIO: ARIANNE><
De schoonheidsspecialist.

Je kunt zien datje huid het lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN - MANICUREN

BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.

erkend AN'BOS -schoonheidsspecialiste

dinsdag t /m zaterdag: volgens afspraak
maandag en woensdagmiddag gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
.. De zuinigste HR cv-ketel en tevens

de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

-;•;:/ geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

6
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 ECVorden
Telefoon
05752-2637

DE SPANNEVOGEL ruimt op!
Vele koopjes in de etalages tegen
SUPERLAGE PRIJZEN!
Verder vele aanbiedingen in meubelen & tapijten door de gehele
winkel. Alle handenarbeidartikelen voor HALF GELD.

Tevens 10% KORTING op alle meubelen - tapijten •
gordijnen - matrassen en kleden, welke niet afgeprijsd zijn.

Graag tot ziens in de zaak, waar
service hoog in het vaandel staat.

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Als bij u de waterleiding
springt springen wij meteen in

onze servicewagen
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE

mode

RUIMTOP

Onze winterkollektie moet nu plaats gaan maken voor de nieuwe VOORJAARSMODE 1991 f

Heerlijk warme wintermode van internationale topmerken met kortingen tot maar liefst 60%

Ook voor heren is er nog volop keus. D e prijzen zijn ongekend laag, met kortingen tot 60% !

mode
BURG. GALLEESTRAAT 9 VORDEN TEL. 05752-1381 Parkeren voor de deur

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD

Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Waldkom is ongewoon lekker donker mecrgranen- Lekkere Waldkorn-iips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer- - WMkoni siHtuikt heerlijk hij

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald. kopje bouillon of heldere s<xy>.

Waldkom is echter veel luchtiger. Dat maakt - \V,ilJkurn mei

Waldkorn uniek in z'n soort. /»S3rf3vr~-S*ïv boninsis aiel.ltvtnmaJn,xMSSsî
Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verr i jkt met soja,

zonnebloem- en l i jnzaad. Het is r i jk aan

hoogwaardige vocdmgsvezels en bouwstoften.

Waldkorn is bovenal b i jzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wil t niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

- \\'iildkorii

W/ Ixiereiikatts is

•»t\>eke>ni lekker.

- \\'',ililknm met enkele /iLik

appel H f peer is ttn frisse f n

gezondï combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meergranenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

STICHTING
VAN £

PRESENTEERT
p

0/i

ZONDAG 20 JANUARI
AANVANG 11.30 UUR

ENTREE Hfl. 4.00
inclusief kop koffie.

Kerkstraat 11 Keyenborg Tel. 05753-1293

2 bos

BLOEMEN

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 15 zoete Navels
V-G' _iük Verse Champignons per / kno 2,95

Hand Goudreinetten

KOLDENHOF's Versmarkt



BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Dansschool
Carel Wensink
Parkstraat 47
6828 JD Arnhem
Tel. 085-42 02 16

Dansles te Vorden
IN DE HERBERG
OF OLDE SMIDSE

Aanvang zondagavond 27 januari
in „De Herberg"

Clubs voor beginners en
gevorderden.

Inlichtingen en inschrijving in
de Herberg of Olde Smidse
en telefonisch aan de school.

OPRUIMING

in jacht- en
vrijetijdskleding

met kortingen van

10 tot 50%
Wapen- en sporthandel

Marte
tteeda doeltnffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

GROTE
PANNENAKTIE

VAN BK
EMAILLE EN ROESTVRIJSTAAL

KOOK- EN HAPJESPANNEN

f 20,- terug voor uw oude pan
f 15,- terug voor uw oude fluitketel
f 10,- terug voor uw oude steelpan

ALS EXTRA:
BRAAD- EN KOEKEPANNEN

10% KORTING

Fa. JANSEN Bleekstraat 1, Hengelo-G
Telefoon: 05753-1360

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Er gaat heel wat
gebeuren

Wij krijgen een
nieuwe
JEANS AFDELING

De werklui hebben
ruimte nodig.
Daarom moet de winkel
helemaal leeg.

KOM PROFITEREN VAN
DEZE
SUPERKORTINGEN!

WONINGBOUWVERENIGING
'THUIS BEST'

De Woningbouwvereniging Thuis Best is werkzaam in de gemeenten Hengelo (Gld.) en Vorden en
exploiteert 1.400 woningen en 17^arageboxen. De werkorganisatie omvat 10 functionarissen,
waarvan er 4 werkzaam zijn in de a^Bnistratieve bedrijfsvoering en 6 in de technische dienst.
In verband met het feit dat het om^noudsgebeuren beleidsmatig sterk de aandacht heeft, is het
noodzakelijk dat onderstaande plaatsen worden ingevuld. Functies a. en c. omvatten een uitbreiding
van de Technische Dienst; functie b. is vervanging i.v.m. vertrek van de huidige onderhoudsopzich-
ter.

a) medewerker bed^sburo m/v
b) onderhoudsopzicnter m/v
c) metselaar/timmerman m/v

vacaturenummer 1991-TD-001

vacaturenummer 1991-TD-002

vacaturenummer 1991-TD-003

Functie-informatie:

a) medewerker bedrijfsburo:
— het aannemen en beoordelen van klachten en mutaties;
— het voorbereiden en plannen van onderhoudswerkzaamheden;
— het opzetten en plannen van periodieke onderhoudsinspecties;
— het maken van bouwkundige tekeningen;
— het maken van werkbeschrijvingen en bestekken;
— het bijhouden van een technische woningkartotheek;
— het bestellen van materialen alsmede het controleren en administratief verwerken van factu-

ren en werkbonnen;
— het aanleveren van overzichten t.b.v. het management.

b) onderhoudsopzichter:
— het houden van toezicht op bouwkundige werken, onderhoud dan wel nieuwbouw;
— het uitvoeren van inspecties en inventarisaties voor de voorbereiding van groot onderhoud,

de jaarbegroting en de meerjarenbegroting;
— het maken van werkbeschrijvingen en bestekken;

het beoordelen en rapporteren van aanvragen bewoners m.b.t. woningaanpassing/-wijzi-
ging.

c^ metselaar/timmerman:
— het verrichten van werkzaamheden op het terrein van stucadoorswerk; repareren c.q. ver-

nieuwen van schoorstenen, tuinmuren, tegelwerk;
— het repareren c.q. vernieuwen van vloeren, deuren, ramen, kozijnen, dorpels, plafonds, da-

ken, hang- en sluitwerk;
— het vervaardigen van kozijnen, ramen en dorpels in de werkplaats;
— het opsporen en verhelpen van klachten door vervanging van onderdelen c.q. reparatie van

het betreffende onderdeel.

Functie-eisen:

a) medewerker bedrijfsburo:
— HTO-bouwkunde;
— leidinggevende en organisatorische kwaliteiten;
— goede contactuele vaardigheden;

goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
— kennis en ervaring met geautomatiseerde systemen (NCCW);
— praktische ervaring op het omschreven werkgebied;
— leeftijd tot 40 jaar;
— huisvesting in Vorden heeft de voorkeur;
— bezit van rijbewijs BE.

b) onderhoudsopzichter:
— MTO-bouwkunde;
— leidinggevende en organisatorische kwaliteiten;
— goede contactuele vaardigheden;
— goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
— kennis en ervaring met geautomatiseerde systemen;
— praktische ervaring op het omschreven werkgebied;
— leeftijd tot 35 jaar;
— huisvesting in Vorden heeft de voorkeur;
— bezit van rijbewijs BE.

c) metselaar/timmerman:
— LTO-bouwkunde;
— ruime werkervaring;
— goede contactuele vaardigheden;
— bereid zijn in teamverband alle voorkomende werkzaamheden te verrichten;
— bezit van rijbewijs BE;

bereid zijn te verhuizen naar Hengelo (Gld.) of Vorden.

Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden, afhankelijk van leeftijd, opleiding en erva-
ring, vastgesteld op basis van de CAO voor personeel in dienst van woningcorporaties.

Informatie:
Telefonische informatie kan tijdens kantooruren verstrekt worden door de heer H.G. van Arragon,
Hoofd Technische Dienst (05752-1494).

Inzenden sollicitaties:
Degenen die denken aan de gestelde functie-eisen te voldoen worden verzocht een eigenhandig
geschreven sollicitatiebrief - voor 29 januari 1991 - onder vermelding van vacature en vacature-
nummer te richten aan:

de heer E. Driessen, secretaris van de Woningbouwvereniging 'Thuis Best', Ruurloseweg 27,
7255 DG Hengelo (Gld.).

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

OPRUIMING bij
DISBERGEN

BABY- EN PEUTERMODE
sweatshirts v.a. 10,- jasjes v.a. 20,-

broeken v.a. 15,- thermo-broeken 14.95

jumpsuits v.a. 15,- maillots, halve prijs

TEXTIEL
setje hand- en theedoek
badhanddoek
washandjes
madonna-setjes
badstof heupslips
katoenen heupslips
katoenen tailleslips
1 persoons lakens
hoeslakens, 1 persoons
hoeslakens, 2 persoons
overtrekken

9,95
9,50

3 voor 4,00
v.a. 7,95

3 voor 10,00
3 voor 10,00
3 voor 12,00

19,00
19,95
26,90

v.a. 30,00

WONINGINRICHTING
aanbiedingen + couponnen vloerbedekking
aanbiedingen + couponnen gordijnstoffen
tafelkleden, dekbedden, spreien:

STERK AFGEPRIJSD

EN NOG VEEL MEER
Tijdens de opruiming

10% KORTING
op alle voorradige artikelen, die
niet afgeprijsd zijn.

De opruiming is t/m 26 januari

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld. - Tel. 1425
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Optreden muziekgroep Spöl

In het kader van de maandelijkse koffieconcerten organiseert de stichting 'Vrienden van St. Maria
Postel' te Keijenborg op zondag 20 januari een koffieconcert met medewerking van muziekgroep
Spöl.

de veelzijdigheid van de teksten en stij-
len en de speelse, soms theaterachtige
manier waarop het programma wordt
gebracht, maken het optreden van
Spöl tot een plezierig en aantrekkelijk
schouw-luisterspel voor jong en oud.
Het koffieconcert vindt plaats op zon-
dag 20 januari bij Party-Restaurant 'De
Smid' te I^jenborg. (zie advertentie)

Spöl is een muziekgroep die in het
voorjaar van 1985 werd opgericht door
Geert Wichers, Hans Westerveld, Joop
Klein-Goldewijk, Henk Hilferinken Ab
Wisselink.
Het repertoire van de groep bestaat uit
een groot scala van nummers, die qua
stijl en inhoud zeer uiteenlopend zijn
van karakter: van komisch aan de ene

kant tot kritisch en bezinnend aan de
andere kant en dit alles hoofdzakelijk
in het Achterhoek» dialect.
Het instrumentarium bestaat, naast de
traditionele akoestische folk-gitaar, uit
o.a. banjo, trekharmonica, viool, saxo-
foon, electrische gitaar, basgitaar, elec-
trische piano en diverse fluiten.
Juist dit uitgebreide instrumentarium,

Grote belangstelling
ruilbeurs brouwerij artikelen
De ruilbeurs voor brouwerij artikelen, die dit jaar voor de derde
keer in de Luifel werd gehouden, kon afgelopen zondag rekenen
op een paar honderd verzamelaars. Ook waren er veel bezoekers
die uit nieuwsgierigheid een kijkje kwamen nemen.
Al 's morgens vroeg kwamen de verza-
melaars in Ruurlo aan met een afgela-
den auto. Zij kwamen veelal uit de re-
gio, maar ook uit de verste uithoeken
van ons land; zoals onder andere uit
Geleen, IJmuiden, Alkmaar, uit de
noordelijke provincies en zelfs uit
Duitsland en België. Het aanbod aan
brouwerij artikelen was zeer groot.
Bierviltjes, etiketten, glazen^ flesjes,
blikjes enz. van meer dan 100 verschil-
lende brouwerijen, binnen- en buiten-
landse.
Organisator Herman Jimmink uit Vor-
den had voor de verzamelaars die dag
een primeur te bieden: flesjes bier met
daarop het etiket 'Reurls Wit Bier', spe-
ciaal uitgebracht ter gelegenheid van
de derde regionale ruilbeurs van 13 ja-
nuari. Het bier is gebrouwen door
brouwerij Raaf uit Heumen en in over-
leg met deze brouwerij kon het flesje
bier van dit speciale etiket worden
voorzien. Deze bijzondere flesjes gin-
gen als warme broodjes over de toon-
bank. Een nieuwe aanwinst voor de
vele verzamelaars. Het etiket 'Reurls
Wit Bier' zal ook worden gepubliceerd
in het boekje, dat wordt uitgegeven
door de landelijke vereniging Brouwe-
rij Artikelen Verzamelaars (BAV).
De BAV, die vandaag 2000 leden telt
en 7 jaar bestaat was tijdens de ruil-
beurs vertegenwoordigd door voorzit-
ter H. van Lunenburg. Aan zijn tafel
kon men de nodige informatie verkrij-
gen en uiteraard lid worden van de ver-
eniging. De BAV biedt de leden verza-
melaars vele voordelen, onder andere

krijgt men als lid documentatie toege-
zonden waarin veel wetenswaardighe-
den zijn opgenomen.
Herman Jimmink, organisator van de
ruilbeurs in Ruurlo toonde zich blij
met de grote belangstelling. 'De verza-
melaars konden hier vandaag hun hart
ophalen. Er was voor elk wat wils: bij-
voorbeeld artikelen voor hen die alles
verzamelen van een speciale brouwerij
of voor mensen die alles verzamelen op
het gebied van brouwerij artikelen en
voor mensen die alleen een bepaald
onderdeel verzamelen', aldusjimmink.
Hijzelf en zijn zoon Andre behoren tot
de categorie die allerlei brouwerij arti-
kelen verzamelen uit Nederland en uit
alle landen van de wereld. 'Wij schrij-
ven veelal brouwerijen aan en ook ver-
enigingen. Meestal krijgen wij ant-
woord, omdat men de verzamelaar een
warm hart toe draagt en de artikelen
tevens bijdragen in een stukje promo-
tie van het bedrijf, vertelt Herman Jim-
mink. Hijzelf heeft in zijn verzameling
etiketten van brouwerijen uit onder an-
dere Australië, IJsland, Canada en
Amerika.
Het belanrijkste doel van een ruilbeurs
is de verzamelaars met elkaar in con-
tact te brengen. Adressen worden uit-
gewisseld en zodoende is het mogelijk
ook per post te ruilen.
Herman Jimmink is graag bereid be-
langstellenden meer informatie te ver-
strekken, bij hem kan men tevens lid
worden van de BAV. Men kan hem be-
reiken via tel. 05752-2452, of op het
adres Het Gulik 4 te Vorden.

alle instellingen die niet reeds zijn aan-
geschreven en die passen binnen de
doelstelling van de markt uitgenodigd
zelf conttftop te nemen met de secre-
taris van^T VBBN afd. Vorden-Wich-
mond, de hr. J.W. Heijenk, tel.
05752-1087.
Ter voorbereiding op de markt vindt
op donderdag 31 januari in het Dorps-
centrum te Vorden een voorbespre-
king plaats waarvoor alle belangheb-
bende instellingen zijn uitgenodigd.
Instellingen die hiervoor niet zijn uit-
genodigd, maar die vinden dat zij wel
tot de doelgroep van de markt behoren
worden via deze weg van harte uitgeno-
digd aanwezig te zijn.

SPOKI-nieuws

Socii
Programma 20-1: Socii l — H en K 1;
Socii 5 — Baakse Boys 5; Socii 6 —
SVBV4.

V.V. Vorden
Programma senioren: Zelhem l -
Vorden l; Vorden 7 — Halle 6; Vorden
6 — Rietmolen4.

Programma junioren: Brummen Al
- Vorden Al; Vorden BI — Neede

BI; Vorden C2 — LochemC2.

Waterpolo

Vereniging tot
Bevordering van de
Bijenteelt
De afd. Vorden-Wichmond van de Ver-
eniging tot Bevordering van de Bijen-
teelt in Nederland (V.B.B.N.), heeft
het plan opgevat om op een zaterdag
in de maand juni 1991 op het markt-
plein te Vorden een grote natuur- en
milieumarkt te organiseren. Voor deze
markt zijn diverse instellingen die
plaatselijk, regionaal of landelijk werk-
zaam zijn op het terrein van natuur en
milieu uitgenodigd deel te nemen.
De bedoeling van de markt, die /oals

gezegd plaats zal vinden aan het begin
van de zomervakantie, is een zo groot
mogelijk publiek kennis te laten maken
met de verschillende organisaties en
geledingen binnen de natuur- en mi-
lieubeweging.
In dit kader passen volgens de VBBN
afd. Vorden-Wichmond ook instel-
lingen die werkzaam zijn in het semi-
commerciële circuit, zoals de biolo-
gisch-dynamische landbouw, natuur-
voedingsmiddelen en dergelijke.
Een groot deel van de organisaties is
reeds door de VBBN afd. Vorden-
Wichmond rechtstreeks voor deelname
aan de/e markt benaderd. Omdat de
organiserende vereniging echter geen
enkele organisatie wil passeren worden

De Vordense waterpolodames hebben
zaterdag met 4-8 verloren van de Ber-
kel 2. In de eerste periode nam Berkel
een 0-1 voorsprong. Karin Rouwen-
horst bracht de balans in de tweede pe-
riode in evenwicht: 1-1.
Bij de stand 1-3 verkleinde Grietje Wel-
leweerd tot 2-3. Berkel liep hierna uit
tot 2-5 waarna Karin Rouwenhorst te-
genscoorde: 3-5. Bij de stand 3-6 kwam
Vorden via Debbie Kraayeveld terug
tot 4-6. Uiteindelijk bepaalden de Ber-
kel dames de eindstand op 4-8.

Heren
De heren van Vorden hebben dit week-
end in een keiharde en gemene wed-
strijd met 3-8 verloren van DOS 1. Ge-
durende de wedstrijd werd aan beide
zijden tot zes keer toe een speler uit het
water gestuurd!
Door doelpunten van Martin Siebelink
en Marck Karmiggelt kwam Vorden op
een 2-0 voorsprong. De vreugde was
van korte duur want DOS zette deze
achterstand in een 2-6 voorsprong om,
waarna Riek Groot Roessink tegen-
scoorde 3-6. Het werd uiteindelijk 3-8.

R.T.V.
R.T.V.-ers presenteren niet slecht tij-
dens het afgelopen NK Cyclecross in
Gieten
Afgelopen weekeinde vond rond de
camping 'Het Nije Hemelriek' in het
Drentse Gieten de Nederlandse kam-
pioenschappen veldrijden plaats op
een parcours dat als lastig werd om-
schreven en door de renners als slo-
pend werd ervaren.
Dat ondervond Rudi Peters bij de
B-amateurs, na een kopstart dook hij
het eerste het bos in maar moest later
deze geweldige inzet in de eerste ronde
bekopen met zoals dat in wielertermen
heet 'de man met de hamer' tegenko-
mend.
Toch reden de gebr. Peters een goede
wedstrijd en vooral Ben Peters verdeel-
de zijn krachten prima wat uiteindelijk
tot een 17e plaats leidde. Rudi werd
20e.

Jan Weevers 13e
Bij de topamateurs kwamen we Jan
Weevers tegen. Ook hij had het par-
cours goed verkend en wist dat het
vooral op stuurmanskunst aankwam.
Hij reed een prima wedstrijd en wist
zich als zodanig ook bij de sub-top van
Nederland te klasseren. De Vordenaar
werd 13e op het NK.
Jammer dat zo'n toprenner geen bete-
re begeleiding krijgt als u rekent dat de
topmannen zich volledig kunnen ge-
ven voor de sport terwijl Jan Weevers
ook zijn dagelijks werk nog moet ver-
richten dan is de prestatie van onze
dorpsgenoot toch klasse te noemen;
doch een goede begeleider zou zeker
op zijn plaats zijn, wie meldt zich?

Bij de veteranen stond de hegemonie
van de Fries Klaas Stobbe al vast; de
vraag was hier: wie wordt er tweede? Jo-
han Pardijs was in deze wedstrijd de
troef van de RTV. Hij wist zich nog net
bij de eerste 20 te plaatsen op een 19-
plek.
Concluderend mogen we zeggen dat
de RTV in de breedte ni^^lecht ge-
presteerd heeft op dit zwa^r parcours
in Gieten waar op 2 en 3 febr. a.s. de
wereldkampioenschappen worden ge-
houden en die rechtsstreeks op de T.V.
te volgen zijn.

P. K. V.
Op de jubileumtentoonstelling ter ge-
legenheid van het 75-jarig bestaan van
P.K.V.D. Diepenheim werden ook
door leden van de P.K.V. ingezonden
dieren met de volgende predikaten be-
loond.
Afd. Watervogels: Arnold Dijkstra met
Mandarijneend, IxZG; idem metCaro-
linaeend, IxZG.
Afd. Dwerghoenders: H. van Heerde
met Vorwerkkriel, IxF IxG; idem La-
kenvelder, IxZG; T. Zevenhoeken met
Wyandottekriel, lxF2xZG IxG.
Afd. Konijnen: A. Dijkstra met Vlaamse
Reus, 2xF; W.H. Braakhekke met
Nieuwzeelander, IxF 2xZG; idem H.J.
Rietman, 2xZG; idem H. Verstege, IxF
2xZG IxG; G.H. Eggink met Wener
Zwart, 2xZG 2xG; H.J. Rietman met
Wener Blauw 2xG; André Snellink met
Wener Wit, 2xZG 2xG; H. Gosselink
met Rode Nieuwzeelander, IxZG 2xG;
H.J. Rietman met Tan Zwart, IxZG;
idem met Hollander, IxZG; idem met
Klein Zilver, IxF; idem comb. Van
Heerde, 2xG; W.H. Braakhekke met
Nederlandse Hangoordwerg, IxZG;
H.J. Rietman met Pool, IxZG IxG;
idem met Kleurdwerg, IxG.
Ook op de Noordshow gehouden te
Zuidlaren in de 'Bernardhoeve' werd
ook ingezonden door leden van P.K.V.
Vorden met de volgende resultaten:
Grote Hoenders: Fries Hoen Citroen-
pel, Arnold Dijkstra IxG; Wyandotte
WitJ. Rouwenhorst, IxF IxG.
Dwerghoenders: Wyandotte, H. Beren-
pas 6xG; idem J. Rouwenhorst IxZG
IxG.
Afd. Konijnen: Rode Nieuwzeelander,
G. Lenselink 2xZG IxG; Rex Geel,
M.G. Lijftogt IxG; Hulstlander, Ar-
nold Dijkstra IxZG.
Totaal aantal ingezonden dieren op
deze show: 10519.

Bridgeclub
Uitslagen Rookvrije Bridgeclub
Vorden woensdag 9 januari 1991
Groep A: 1. Dms. Alewijnse/Bodewes
85 pnt. 59%; 2. Dms. Elferink/Nekkers
83 pnt. 57.6%; 3/4 Dms. den Enting/
Hendriks 78 pnt. 54.2% - - echtp.
Vreeman.

Groep B: 1. Echtp. Bokkinga 82 pnt.
65.1%; 2. Dms. Groenwold/Karssen-
berg 73 ptn. 57.9%; 3. Mv. Bergman/
Hr. de Bie 72 pnt. 57.1%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje, inlichtingen
tel. 2830.

Topper Dash
komt eraan
De heren van Dash zijn het nieuwe jaar
goed begonnen. De uitwedstrijd tegen
het laaggeplaatste Devolco 4 uit De-
venter stond op het programma. De
eerste set toonde een sterker Dash dat
Devolco weinig kans gaf om in de wed-
strijd te komen. Met name de spelver-
deling van Richard Bijenhof was goed
verzorgd. Dash won deze set met 15-7.
De tweede set toonde aanvankelijk het-
zelfde beeld als de eerste set, maar bij
de stand 14-11 voor Dash kon Devolco
terugkomen door een aantal persoon-
lijke fouten aan Dash-zijde en wist zelfs
de set te winnen-met 16-14.
Ook in de derde set liep het spel bij
Dash niet helemaal naar tevredenheid.
Toch stond Dash de hele set iets voor
en won deze set met 15-12.
Dash baalde van deze twee matige ge-
speelde set en nam zich voor van de
vierde set iets moois te maken. Met ge-
varieerd spel werd Devolco volledig
weggespeeld. Vooral de midaanval met
Christian Thalen draaide erg goed.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Dash won deze set met 15-3 en de wed-
strijd met 3-1.

Zaterdag 19 januari speelt Dash de
topper tegen Harfsen dat samen met
Dash riant aan kop staat. Dash hoopt
van deze wedstrijd een echte topper te
maken en rekent op veel steun van het
publiek.

Uitslagen
Dl Wilhelmina l — Dash 3 2-2; D2B
Voorwaarts 3 — Dash 4 l -2; DSC Voor-
waarts 5 - Dash 8 3-0; MA l B Wilhelmi-
na l — Dash l 3-0; H l Devolco 4 -
Dash l 1-3; IC l DSC l — Dash l 1-2;
DP Dash 2 — Wik l 2-3; D3A Dash 5 —
Almen 12-1; D3B Dash 6 — Almen 2
1-2; DSC Dash 7 — Wik 3 1-2; H2B
Dash 3 - Voorwaarts 2 3-0.

Programma
D3C Dash 8 — Dash 7; DP Devolco 3
- Dash 2; D recr.H Dash — Wik C; H

recr.E Dash — Heeten; H2B Almen l
- Dash 3; H3B ABS l — Dash 4; D3A

ABS l — Dash 5; D3B ABS 2 — Dash 6;
DSC Almen 3 — Dash 7; H l Dash l -
Harfsen 1; H2A Dash 2 - Bruvoc 2; Dl
Dash 3 — Devolco 5; D2B Dash 4 -
Devolco 7; DSC Dash 8 — Bruvoc 4;
IBlADash l—Bruvoc Al; IC l Dash l
-WSV l;MB!ADash l—Vios 1;D3

Div.B Dash/Sorbo — Krekkers.

'Verenigingen / stichtingen
hoeven geen belasting
te betalen'
Hoogstwaarschijnlijk komt dit bekend voor, maar wanneer de
aktiviteiten ten koste gaan van het bedrijfsleven (bijv. een kantine
die wel eens aan derden wordt verhuurd) zijn de inkomsten on-
derhevig aan de vennootschapsbelasting.
Vervolgens dient ook de BTW te wor-
den berekend over de levering van goe-
deren en diensten aan leden en klan-
ten.
Wanneer een bedrijf een donatie geeft
aan een vereniging en in ruil daarvoor
een gratis advertentie krijgt, levert dit
een BTW-plicht op voor de vereniging.
Voor de BTW kan een vereniging/
stichting al snel als ondernemer wor-
den gezien als zij deelneemt aan het
economisch verkeer.
Door 'Oort' zijn er met name veel be-
perkingen van kracht geworden op het
terrein van de aftrekposten en de on-
kostenvergoedingen.

Een vereniging/stichting zonder vrij-
willigers is veelal niet mogelijk. Toch
kunnen bepaalde onkostenvergoedin-
gen onbelast worden uitbetaald.
Om van alle mogelijkheden en onmo-
gelijkheden op de hoogte te worden
gesteld organiseren de Kamers van
Koophandel Harderwijk en Zutphen
in samenwerking met Moret Ernst &
Young, belastingadviseurs, te Apel-
doorn een seminar over: 'De Belasting
en de Vereniging of Stichting'.
De bijeenkomst wordt gehouden op 7
februari 's middags in de Hanzehof,
Coehoornsingel l te Zutphen.
Inlichtingen: K.V.K. te Zutphen.

Weekend
recept
Slagerq
Vlogman

Fricandeau op feestelijke wjjze
Fricandeau leent zich bij uitstek om te braden. Bij zo'n feestelijk stukje
vlees kunnen verschillende soorten verse groenten en kleine gebakken
aardappeltjes worden gegeven. De fricandeau kunt u ook laten afkoelen
en daarna in plakken snijden. Ze kan dan bij een koud buffet, brunch of
een andere feestelijke maaltijd worden gegeven.

Reken voor 5 tot 6 personen op een fricandeau van l kilo.

Roer in een kom een sausje van 2 eetlepels fijne Franse mosterd, l uitge-
knepen teentje knoflook, wat zout en (veel) grof gemalen peper.
Maak de fricandeau eerst droog met keukenpapier en wrijf het vlees
daarna met het mosterdmengsel in. Laat het vlees een halfuurtje (langer
mag ook) liggen.
Verhit in een braadpan 100 gram boter en wacht tot het schuim op de bo-
ter voor een groot deel is weggetrokken. Leg het vlees in de hete boter en
schroei het in 5 tot 7 minuten rondom dicht. Voeg een extra klontje boter
(ca. 35 gram) toe en temper de warmtebron. Reken op een braadtijd van
40 tot 50 minuten, afhankelijk van de dikte van het stuk vlees.
Keer het vlees geregeld om en bedruip het met de braadboter. Neem het
vlees na het braden uit de pan. Wikkel het in een stuk folie en laat het een
kwartier rusten.
Verwijder de braadboter uit de pan. Blus de pan met 2 deciliter bouillon
(eventueel van een tablet, korrels of poeder) en l deciliter droge witte
wijn of met droge sherry. Roer alle aanzetsels van de bodem van de pan
goed los. Schenk het vocht door een zeer fijne zeefin een klein pannetje.
Laat alles zolang koken tot er door het indampen niet meer dan l decili-
ter is overgebleven. Voeg er 1/4 liter slagroom (op kamertemperatuur)
aan toe en roer alles goed door. Laat de saus dan nog zolang heel zachtjes
doorkeken tot ze licht gebonden is. Voeg er eventueel een beetje zout
en/of peper aan toe.
Snijd het vlees in niet al te dunnen plakken. Leg ze zoveel mogelijk in het
oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal. Schik er bij voor-
keur drie tot vier verschillende soorten groenten (bij voorbeeld roosjes
broccoli of bloemkool, haricots verts, struikjes witlof en spruitjes) rond-
om.
Geef er kleine gebakken aardappeltjes bij. Dien de saus apart in een saus-
kom op.

Bereidingstijd: 40-50 minuten.
Energie per portie: plm. 1615 kJ (385kcal).



SPORT- nieuws Rotterdam: een stad vol verrassingen
Badminton Flash
Flash l is de tweede helft van de com-
petitie redelijk begonnen. Tegen Phi-
do uit Doetinchem stond het na de en-
kels precies gelijk, 2-2. De herendub-
bel werd duidelijk in het voordeel van
de bezoekers beslist.
De beide mixen moesten uiteindelijk
de beslissing brengen in de wedstrijd.
De eerste mix werd nog wel gewonnen,
maar de tweede mix net niet. Het werd
dus 4-4.
Flash 2 staat op de ranglijst van de der-
de klasse op een goede tweede plaats
achter het sterke Eefde. Op dinsdag
speelde dit team tegen Pluumke. De
wedstrijd werd gekenmerkt door een
blessure van een speler van Pluumke,
die de wedstrijden wel uitspeelde maar
natuurlijk niet meer zo snel was.
De wedstrijden die hij speelde werden
dus door Flash gewonnen zonder pro-
blemen. Verder kon Pluumke alleen
een enkel en de damesdubbel winnen.
Het werd dus een 6-2 overwinning voor
Flash 2.
Flash 3 staat onbedreigd aan kop in de
vijfde klasse. Toch hadden ze het tegen
Spees Shuttle vrij moeilijk. Er werden
al twee enkels verloren en ook de eerste
mix was voor de Spees. De tweede mix
moest nu gewonnen worden door
Flash om /onder puntverlies naar huis
te kunnen.
Door veel inzet werd deze partij in de
derde set in het voordeel van Flash be-
slist en konden ze met een 3-5 overwin-
ning weer opgelucht adem halen.

Velocitas
zaalvoetbaltoernooi
'Boonk' onderonsje
Het zaalvoetbalteam van De Boon k l is
er zondagmiddag in geslaagd om kam-
pioen van Vorden te worden. In de fi-
nale versloeg Boonk l, naamgenoot
Boonk 3 met het kleinst mogelijke ver-
schil 1-0. Het doelpunt gescoord door
Jeroen Thijssen kwam in de verlenging
tot stand.
Voor de finalepoules hadden zich de
volgende teams geplaatst: Boonk l,
Stationsbuurt, Hoetinkhof, Boonk 3,
Tranendal en Brinkerhof.
De uitslagen waren als volgt: Stations-
buurt — Boonk l 2-2; Tranendal —
Boonk 3 1-1; Hoetinkhof— Stations-
buurt 0-2; Brinkerhof - - Tranendal
1-1; Boonk l - Hoetinkhof 4-0; Boonk
3 —Brinkerhof 5-2.
Kruisfinales: Boonk l - - Tranendal
2-0 en Boonk 3 — Stationsbuurt 1-0.
Stationsbuurt won in de kleine finale
met 3-0 van Tranendal.
Eindstand: l en kampioen van Vorden
- Boonk 1; 2. Boonk 3; 3. Stations-

buurt; 4. Tranendal; 5. Brinkerhof; 6.
Hoetinkhof.
Na afloop reikte de voor/itster van Ve-
locitas Anita Pierik de prijzen uit en
sprak zij woorden van dank tot de arbi-
ters Dikken en Stokkink.

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Wanneer u eens een dag lany in een wereldstad op avontuur wilt, hoeft u
daarvoor niet naar het buitenland. Want we hebben in ons kleine land twee
steden van internationale allure: Amsterdam en Rotterdam, üat die laatste
stad óók een wereldstad is, wordt nog wel eens verbeten. Misschien wel omdat
Rotterdammers nuchtere lieden zijn, die niet zo hechten aan uiterlijk vertoon
en 'image'. Toch heeft deze stad met de grootste haven ter wereld heel veel
onverwachte kanten. Rotterdam is een stad waar het gonst van de bedrijvig-
heid, ook op het terrein van kunst, wetenschap en cultuur. Er zijn, om maar
iets te noemen, een universiteit, een concertgebouw en maar liefst dertien
musea. Kortom, een stad waar je een dag lang op avontuur kunt zonder je een
minuut te vervelen!

Een prima recept om deze veelzij-
dige stad beter te leren kennen, is
Dagtocht nr. 20 van de Nederland-
se Spoorwegen. Want daarin zitten
veel aantrekkelijke 'ingrediënten':
een treinretour naar Rotterdam,
een dagkaart voor tram, metro en
bus, toegang tot Diergaarde Blij-
dorp én een rondvaart door de we-
reldberoemde Rotterdamse ha-
vens.

Het water op
Deze boottocht maakt u met de
comfortabele Spido die vertrekt
vanaf de aanlegsteiger aan het Wil-
lemsplein. De tocht duurt bijna an-
derhalf uur en geeft een heel com-
pleet overzicht van het uitgebreide
havengebied van Rotterdam. U
vaart over de Maas, de Nieuwe Wa-
terweg en door de vele verschillen-
de havens en daarbij ziet u de be-
drijvige en hardwerkende kant van
Rotterdam. Deze stad heeft - zoals
gezegd - nog steeds de grootste ha-
ven ter wereld, en al varend langs
kranen, dokken, containerbedrij-
ven en imposante schepen komt u
zeker onder de indruk van de brui-
sende activiteit van dit enorme ha-
vencomplex. Na een interessante
tocht komt u weer bij de steiger.

Het volgende onderdeel van het
programma is minstens zo interes-
sant: de dierentuin.

Veelzijdige diergaarde
De Rotterdamse dierentuin heet
Blijdorp en heeft de naam dus al
mee. Wanneer u hier door de poort
gaat, merkt u dat u bijna van het
ene moment op het andere van het
rumoerige stadsgewoel terecht-
komt in een groene oase van rust
waar alleen exotische dierengelui-
den te horen zijn. In dit mooie park
vol stijlvolle gebouwen vindt u
rneer dan 3000 dieren in 850 soor-
ten. Ze zijn gehuisvest in een die-

r e n t u i n die als eerste ter wereld in
één keer als een geheel onder archi-
t e k t u u r werd aangelegd. Vi j f t ig jaar
na dato is in de kale polder Blijdorp
een bijzonder mooie en vee l / i j d i -
ge zoo ontstaan waar u /ich even in
een heel andere wereld kunt wa-
nen. Centraal in het park ligt het
grote overdekte Rivièracomplex
waar u onder meer een kijkje kunt
nemen in een groene hal vol tropi-
sche planten en vogels: de Ama/o-
neha l . Hier groeit ook de beroem-
de Victoria Amazonica, de giganti-
sche waterküe waarvan de blade-
ren een doosnee van maar liefst
twee meter hebben. Weer bu i t en
merken we al gauw dat Blijdorp
een grote variatie aan 'poezen' be-
zit, van de kleine servalkat tot de
imponerende tijger. Leeuwen, lyn-
xen, poema's, jaguars, panters en
andere katachtigen kijken u hier
belangstellend aan vanuit hun ver-
blijven. Ze hebben het hier best
naar hun zin, wat alleen al blijkt uit
het feit dat in Blijdorp de laatste 30
jaar meeer dan 500 tijgers geboren
zijn. Kortom, Blijdorp kent veel af-

aanta l wandel- en fietstochten,
stadswandelingen met NS plus vele
ui t jes , mogelijkheden op het gebied
van waterrecreatie, bij/ondere mu-
sea en /.o'n zeshonderd van de be-
langrijkste evenementen die in ons
land worden gehouden. Deze poc-
ket is voor f 4,25 te koop bij NSsta-
t ions, postkantoren, VVV kantoren
en de boekhandel .

wisseling en is ook in de najaars- en
wintermaanden een park vol
boeiend dierenleven.

Stad met allure
Na (of voor) uw bezoek aan de die-
rentu in en de havens ligt Rotter-
dam voor u open. Want met uw
kaart voor bus, tram en metro kunt
u de stad op uw gemak gaan ver-
kennen. Wat zal het worden'.' Ken
wandeling door de luxueuze win-
kelstraten en promenades van het
centrum? Of een bezoek aan de
vele boeiende musea die Rotter-
dam rijk is: het internationaal ver-
maarde museum Boymans van
Beuningen bijvoorbeeld, of het
Maritiem Museum. En wat dacht u
van een bezoek aan de Euromast?
Die steekt bijna 200 meter boven
de begane grond de Rotterdamse
lucht in en biedt u een adembene-
mend panorama van de stad, de ha-
vens en de verre omgeving. Met an-
dere woorden, Rotterdam is een
stad voor avontuurlijke mensen!

Er-op-Uit!
Wie meer informatie wil over deze
NS-Dagtocht naar Rotterdam,
vindt die in de kleurige vrijetijds-
pocket 'Er-op-Uit!': een handig
boekje vol leuke ideeën voor één-
dagsvakanties. Behalve de NS-Dag-
tochten vindt u hierin een groot

FOTO'S VAN
BLIJDORPELINCÜKN
i'oto's maken in Rotterdam, dal is
genieten niet uw camera. Want op
uw boottocht door de havens komt
de ene na de andere oceaanreiis voor
uw lens. l'.n de dieren in Hlijdorp zijn
evenzoveel aantrekkelijke fotomo-
dellen die er op wachten om door u te
worden vereeuwigd. Vooral de giraf-

fen zijn, zoals u op deze foto ziet,
fotogenieke dieren. Een tip: met een
telelens kunt u storend gaas zoveel
mogelijk huilen beeld houden, door
op zo kort mogelijke afstand van het
gaas te fotograferen en scherp re stel-
len op het dier. De strepen van hel
gaas worden dan zo vaag dat ze niet
meer zichtbaar zijn.

l Ion UIT. m e n lepra . . .
erger kun je hel n ie t t r e f fen
in H th iop i ë . Als l eprapu t iën l
word je daar tiecKvongeii om
overal achteraan in de rij te
s taan , l l\vJ«dp is daarom
dringend f^Rden. Voor
maar 300 gulden per jaar
k u n t u ons helpen een
lep rapa l i en t behande l ing
te geven. Stort uw b i jdrage

Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding
Wihautxtrut l )3,1097 DN Amsterdam.

Lepra is onze zorg!

Nieuw tenue voor Socii I

t Beeddand
chr. scholengemeenschap
voor voorbereidend
beroepsonderwijs

Het Hoge 4^B Nieuwstad 49
7251 XV Vörlfen 7251 AG Vorden

Tel. 05752-1155

J J

ZATERDAG 26 JANUAR11991
VAN 10.00 -14.00 UUR

Met 'n beroepsopleiding ga je 't maken.

MOGELIJKHEDEN VAN ONZE SCHOOL:
— Diploma op A-, B-, C- en D-niveau.
— Algemeen Vormende vakken.
— Op het beroep gerichte vakken:
gezondheidskunde, huishoudkunde, mode en kleding, ver-
kooppraktijk, tuinbouw, groenvoorziening, levensmiddelen-
technologie, techniek, economie, dierenhouderij, plantenteelt.

DOORSTROMINGSMOGELIJKHEDEN:
— Alle vormen van Middelbaar Beroepsonderwijs.
— Leerlingwezen.
— Andere opleidingen.

Op zaterdag 26 januari willen wij leerlingen en ouders graag
meer informatie geven over ons onderwijs. De algemene vak-
ken worden in beide gebouwen gepresenteerd. Voor de be-
roepsgerichte vakken is de presentatie als volgt:
Het Hoge 41: gezondheidskunde, huishoudkunde, mode en
kleding, levensmiddelentechnologie.
Nieuwstad 49: tuinbouw, groenvoorziening, techniek, econo-
mie, dierenhouderij, plantenteelt.

GEMEENTE
VORDEN

Op de afdeling Ruimtelijke Ordening, Volkshuisves-
ting en Milieu bestaat wegens uitbreiding van werk-
zaamheden de vacature van

administratief
medewerker (M/V)

voor 19 uren per week.

Functie-informatie:
— administratieve afhandeling van verleende bouw-

vergunningen;
— begeleiding van bepaalde procedures in het kader

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
— het mede-behandelen van vergunningsaanvragen

e.d. in het kader van de Hinderwet e.a. milieuwet-
geving;

— het verlenen van assistentie bij overige op de afde-
ling voorkomende administratieve werkzaamhe-
den.

Functie-eisen:
- opleiding HAVO/MEAO;
— goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkings-

vaardigheid;
— vermogen om in teamverband te kunnen werken.

Gelet op de samenstelling van de afdeling worden
vrouwen uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Salaris:
Het aan de functie verbonden salaris bedraagt maxi-
maal f 2.826,- (nivo 4) per maand bij een volledige
werkweek.

Overige informatie:
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het
hoofd van de afdeling, de heer J. Ditzel, telefoon
05752-2323, tst. 43.

Sollicitaties:
Schriftelijk, binnen 14 dagen na verschijning van dit
blad aan burgemeester en wethouders van Vorden,
Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

FIETSEN - FIETSEN - FIETSEN

Het Ie elftal van de .S'. V. Socii afdeling voetbal, werd onlangs nieuw in de kleren gestoken. De tennes werden aangeboden door
installatiebedrijf (',.J. (Hdenhave b.v., gevestigd te Wukmond, /.lüplien en Stren deren.

L

Als de voorspellingen
juist zijn, wordt dit

"het jaar van de fiets"
De nieuwe collectie

1991 modellen

Gazelle en Sparta
is binnen.

Tot ziens bij

Tweewielerbedrijf

KUYPERS
Dorpsstraat 12 - Tel. 1393

UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-821 2240
Uitvaartcentrum:

HetJebbink4 Vorden (05700-14332)

Dag en nacht bereikbaar
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