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In commissie Welzijn:

Sociaal rechercheur
in konfrontatie met
uitkeringsgerechtigden
'Natuurlijk is het mijn taak dat ik iemand die gefraudeerd heeft
moet opsporen. Het is ook mijn taak ervoor te zorgen dat de
bewuste persoon weer verder moet met sociale zaken. Ook met
mij. Kom ik hem bij wijze van spreken in een bar tegen dan moet
ik rustig een pilsje met hem kunnen drinken', aldus sociaal re-
chercheur R.J. de Bruyn, woensdagavond in de commissie Wel-
zijn waarin hij verslag deed van zijn werkzaamheden.
De Bruyn kreeg gelijk vanuit de pu-
blieke tribune (voor het merendeel
bestaande uit uitkeringsgerechtig-
den) lik op stuk toen iemand riep:
'Dat zal ons niet gebeuren, want wij
kunnen in een bar geen pilsje beta-
len!'
In zijn inleiding merkte de heer de
Bruyn op dat het uitgangspunt bij
zijn taakuitoefening is dat de mens
centraal moet staan en niet de wet.
'De nadruk ligt op de preventieve
werking. Op anonieme tips ga ik niet
in. Ik voer geen aktiet opsporingsbe-

leid. Met de menselijkheid ga ik zeer
ver. Bij fraudering wordt eerst kon-
takt met de betreffende persoon op-
genomen om de achtergronden te
onderzoeken', aldus de Bruyn in ant-
woord op vragen vanuit het publiek.
De uitkeringsgerechtigden op de tri-
bune lieten duidelijk merken geen
hoge pet op te hebben van de sociale
rechercheurs in zijn algemeenheid.
'De overheid heeft voor de sociale re-
chercheurs 50 miljoen uitgetrokken.
Laten ze de mensen maai eens kon-
troleren die 'zwart' hun zakken vul-

len en laten ze die 50 miljoen maar
ten goede komen aan de uitkerings-
gerechtigden. Dan kunnen ook wij
eens een keer met vakantie.' Woor-
den opgetekend uit de mond van een
wel erg boze uitkeringsgerechtigde.
Namens het Werkverband Vordense
Minima sprak Diewerke Folkertsma
er haar teleurstelling over uit dat er
überhaupt voor Vorden een sociaal
rechercheur is aangesteld. 'Telkens
weer blijkt dat de arme kant in de
maatschappij veel harder wordt aan-
gepakt clan de rijke kant. Anders zou
er toch niet per duizend cliënten van
de sociale dienst één sociaal recher-
cheur zijn aangesteld?' zo merkte zij
op. Van rechtsgelijkheid is in Neder-
land nu niet bepaald sprake. Cliën-
ten van de sociale diensten, de ge-
scheiden vrouwen voorop, zijn altijd
de minst gerespekteerde uitkerings-
gerechtigden geweest. Zij werken zo-
genaamd niet! Nu zijn ze weer extra
kwetsbaar i.v.m. de uitvoering ver-
haalplicht. Zullen deze vrouwen wel
ooit echt nieuwe kansen krijgen', zo
vroeg mevrouw Folkertsma zich af.
Zij maakte de commissie Welzijn ove-
rigens een compliment voor de wijze
waarop vorig jaar kans is gezien in
Vorden een prima kwijtscheldingsre-
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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

Wethouder M. Aartsengelen
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.

staat en dat dus niet bekend is wie de
enquête heeft ingevuld.
De GGD doet dit onderzoek in op-
dracht van de elf gemeenten van het
gewest. Volgens p lann ing zijn de re-
sultaten eind 1992 bekend. Op basis
van de resultaten van het onderzoek
kunnen de gemeenten een meer ge-
richt gezondheidsbeleid voeren. Als
uit de enquête bijvoorbeeld blijkt dat
er veel problemen met het gebruik
van alcohol voorkomen, dan kan
daai gericht meer aandacht aan wor-
den geschonken. Hoe meer mensen
de enquête invullen, hoe beter het
beeld van de bevolking wordt.
Mensen die vragen hebben over de
gezondheidsenquête kunnen con-
tact opnemen met de onderzoekster,
mw. ir. H.B. Mulder, telefoon:
05700-25084.

!• GGD VERSPREIDT
2000 ENQUÊTES

OVER GEZONDHEID
EN WAT DAARMEE

SAMENHANGT
Rond 14 februari ontvangen 2000
inwoneers van het Gewest Midden
IJssel, aan welk gewest ook Vorden
deelneemt) een enquête van de Ge-
westelijke Gezondheidsdienst (GGD).
In de enquête worden vragen gesteld
over de gezondheid en over zaken die
daar invloed op kunnen hebben.
Aan de hand van de verkregen infor-
matie gaat de GGD aktiviteiten ont-
wikkelen om de gezondheid van de
gewestelijke bevolking te bevorde-
ren.
Mensen kunnen het best zelf aange-
ven hoe het ervoor staat met hun ge-
zondheid. Daarom gaat de GGD bij
de bevolking zelf informatie inwin-
nen. Dit wordt gedaan door middel
van een gezondheidsenquête. Dit is
een schriftelijke vragenlijst. De lijst
wordt verstuurd aan 2000 inwoners
van het Gewest Midden IJssel in de
leeftijd van 18 tot 70 jaar. Voor een
deel bestaat de enquête over vragen
over de gezondheid, zoals de aanwe-
zigheid van lichamelijke klachten of
/lekten. Een ander deel van de vra-
gen gaat in op /aken die de gezond-
heid kunnen beïnvloeden, zoals het
gebruik van alcohol, hii'der van het
milieu of de behoefte aan voorlich-
ting over de gezondheid.
De mensen die de enquête ontvan-
gen zijn willekeurig gekozen uit de
bevolkingsregisters van de gemeen-
ten die aan het gewest deelnemen.
De enquête is anoniem, dat wil zeg-
gen dat op de enquête geen naam

OUW- ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 11 februari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergunning verleend aan:

— de heer AJ.I. Peters, Ruurloseweg
54 te V«Kn, voor het vergroten
van eeii^woning op het perceel
Ruurloseweg 54 te Vorden;

— mevrouw Li-Liu te Arnhem, voor
het vergroten van een horecabe-
drijf op het perceel Hengelose-
weg 14 t^wreien;

— de heer cT van cle Toren te Zut-
phen, voor het veranderen van
een woning op het perceel Het
Hoge 19 te Vorden;

— de fa. Hartemink, IJselweg 6 te
Vierakker, voor het bouwen van
een woning met garage aan de
Hackforterweg 15a te Vorden.

Kapvergunning is verleend aan de
heer B. Veen, Zutphenseweg 12 te
Vorden, voor het kappen van 3 ber-
ken, l acacia en 2 sparren op het per-
ceel Zutphenseweg 1.2 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
ter en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

ALS ZIJ JA TEGEN JE ZEGT,
BETEKENT DAT NIET AUTOMATISCH DAT

ZE GEEN NEE MEER MAG ZEGGEN.

SEKS IS NATUURLIJK, MAAR NOOIT VANZELFSPREKEND.

geling te treffen voor de 'arme kant'.
'Wij rekenen ook nu weer op de com-
missie. Wij willen af van onevenredi-
ge criminalisering en we willen ons
volwaardig burgerschap terug. Bij
'sociale vernieuwing' ging het toch
om burgers in achterstandspositie?'
aldus mevrouw Folkertsma.
Wethouder Aartsen (CDA) die de
naam sociaal rechercheur liever ver-
vangen zag door 'Ambtenaar bijzon-
dere kontrole' vertelde dat het met de
fraudering in Vorden nog wel mee-
viel. In de vier gemeenten waar de
heer de Bruyn werkzaam is, is in twee
jaar tijd 297.000 gulden fraudebe-
drag achter. 'In Vorden slechts 5.600
gulden', aldus de wethouder.

Toch tweemaal per jaar

Ophalen
landbouwplastic
Op vragen vanuit de commissie Wel-
zijn deelde wethouder mevr. Aartsen
woensdagavond mede dat er ge-
streefd zal worden om het landbouw-
plastic toch tweemaal per jaar op te
halen. Vanwege de hoge kosten is het
plastic in 1991 slechts éénmaal opge-
haald en dat stuitte met name bij de
standsoi-ganisaties op verzet.
Wethouder Aartsen zal trachten
plaatselijke verenigingen bij het op-
halen in te schakelen. Zij hoopt daar-
omtrent binnenkort met nadere in-
formatie te kunnen komen.

P.C.O.B.
Donderdag 13 februari j l . s^Mt voor
de P.( l.O.B. mevr. T. DiepenSiat van
de stichting aangepast wonen, 'Pas-
aan' uit Hengelo (Ov.). Deze stich-
ting houdt zich bezig met voorlich-
ting, advies en informatie ophet ge-
bied van het zolang mogaBk zelf-
standig blijven wonen. Èr^nestaan
duizenden hulpmiddelen en aanpas-
singen. De ergotherapeute liet dooi
middel van dia's zien, hoe er in huis
aanpassingen mogelijk zijn, enkele
voorbeelden: een verhoogd toilet,
aangepast aanrecht enz. Ook had ze
wat gebruiksvoorwerpen meegeno-
men, lepels, borden, knopenhaakjes
en nog veel meer. Met een beetje
training leert men die hulpmiddelen
te gebruiken. Handig en uitgekiend!
Het geheel aangepaste huis in Hen-
gelo (Ov.) is te bezichtigen. Weereen
goede en leerzame middag.
Volgende ledenvergadering d.v. op
26 maart, dan spreekt ds. Stuy uit
Kampen over 'Hugenoten'.

Carnaval
Plaggenstekkers
Zaterdag 29 februari barst het carna-
val weer los bij de Plaggenstekkers in
de Boggelaar.
Net als voorgaande jaren zal dit weer
een grandioze avond worden met
Prins Arjan l (Groot Roesink) en
Prinses Anja (kapper). Het orkest As-
sorti zal op deze avond voor de juis te
stemming zorgen. Ook zijn dit jaar
wwer mooie prijzen te winnen voor
de leukst verklede personen of groe-
pen (zie ook de advertentie).

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van </<• redactie

Klasse
De laatste tijd is er nogal kritiek ge-
weest op onze plaatselijke brand-
weer. Om te kunnen oordelen moet
je echter, vind ik, met hen te maken
hebben gehad. Zondag jongstleden
was dit bij ons, helaas, het geval. Een
schoorsteenbrandje.
Dan pas zie je zelf, hoe snel de vrij-
willige brandweer ter plekke is en hoe
accuraat ze werken. Het probleem
werd vakkundig en zeer netjes afge-
handeld.
Vanaf deze plaats willen we de man-
nen nogmaals dankzeggen. Kritiek
op deze mensen is onterecht, want de
Vordense gemeenschap mag blij zijn
met onze vrijwillige brandweer.

Dank voor plaatsing,
/./. Funcke,

Burg. Galleestraat 9.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 23 februari Evangelisatiezondag 10.00
uur ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. de Cantorij.
Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens, open-deur dienst vanuit
de evangelisatiecommissie.

Kapel de Wildenborch
Zondag 23 februari 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 23 februari 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, Vorden; 19.00 uur gez. Evangelisatie-
dienst in N.H. Kerk, voorg. ds. K.H.W. Klaas-
sens.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 23 februari 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 22 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 februari pas-
tor J. van Zeelst, Vorden. Tel. 05752-1735.

Huisarts 22-23 februari 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, Vorden.

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
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek 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 22 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 22-23 februari G. Wolsink, Lochem,
tel. 05730-56534.
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
klachtenspreekuur.
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.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje februari v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262. 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.

Begrafenisdienst meidadres tel. 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 23 februari 10.00 uur ds. F. Kalis,
em.pred. te Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 februari 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 23 februari 10.00 uur Woord- en
Communieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 23-24 februari
Pastor Van Zeelst, tel. 05752-1735.

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 da-
gelijks 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
uur.

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.

Zegt hetjou iets?
Er was eens iemand die altijd aan het
praten was. Het begon 's morgens en
het ging door tot de late avond. Er
waren mensen die probeerden te rea-
geren op die woordenstroom, maar
na een paar keer gaven ze het op. Er
was geen doorkomen aan.

Zegt u/jou dit iets?
Over dit onderwerp en alles wat daar-
bij komt kijken willen we het hebben
in de dienst die zondagavond in de
Dorpskerk wordt gehouden.
Het jongerenkoor uit Holten werkt
mee aan de dienst en dat belooft wat
goeds te worden. Dit kooi staat onder
leiding van de heer Martin Glas uit
Zutphen. We hopen dat u er ook
bent om mee te luisteren en na te
praten. Graag tot ziens.



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 l 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.

• WONINGRUIL:
Dieren- Vorden
Wij willen graag onze woning
in Dieren ruilen voor een
woning in Vorden. Wij bieden
aan:
comfortabele eengezins
hoekwoning met 3
slaapkamers, grote tuin en
schuur, in zeer goede staat.
In de buurt van school en
winkels.
Voor inlichtingen: tel.
08330-16640, na 18.00 uur:
tel. 05752-2361.

• GEVRAAGD:
maisland voor seizoen 1992.
Vliem, Zelledijk 7, Vorden.
Tel. 6894.

• Jurist zoekt z.s.m.
woonruimte in Vorden of
omgeving.
Tel. 030-961305.
Na 19.00 uur.

• TE KOOP GEVRAAGD
in Vorden:
helft van 2 onder 1 kap.
Gewenst zijn:
goede ligging; goed gebouwd;
ruime woonkamer, bij voorkeur
L-vormig.
Informatie aan: C. Meerstadt,
Vogelsanck 18, 4851 ES
Ulvenhout. Tel. 076-614725.

• TE KOOP:
Toyota Corolla HB 1.8 XL
diesel, 11/'87, 75.000 km, grijs
kenteken, groen metallic,
prima staat, 1eeig.,f 11.750,-,
tel. (05752)2123.

• TE KOOP:
Kachel (allesbrander) z.g.a.n.,
v. Heeckerenlaan 23, Ruurlo.

• TE KOOP:
Honda motor-gazonmaaier,
53 cm br., met opvang;
aangedreven. Weinig gebruikt.
(05735)3144.

• TE HUUR:
tourcaravans met voortent
(ook weekends).
Tel. 08352-43350 (na 18.00
uur).

• TE KOOP
GEVRAAGD:
oude kruidenboeken.
B.J. Heuveling. Tel. 05752-
1335 (na 18.00 uur).

• GEVRAAGD:
kevirplantje om zelf yoghurt
van te maken.
B.J. Heuveling. Tel. 05752-
1335 (na 18.00 uur).

• Wil je het feest compleet
maken. Laat je dan door ons
schminken voor de
carnaval.
Er is van alles mogelijk.
Tel. 6538. Liefst na 19.00 uur.

• Nieuwe Anker 220
naaimachine prijs f 600,-, met
garantiebewijs te koop voor
f 450,-. Telefoon 2682.

West Friese FLORA
de grootste

bloementuin van
Europa

Wij gaan erheen* op

20/2 - 22/2

j^ p. p incl. toegang

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758- 1334

* bij voldoende deelname

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Voor
houtversnipperen:

BEL 05755-1527

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Hoogstraat 32 - Toldijk

De winter is bijna voorbij,
en het voorjaar komt er aan.

Prachtig, maar iedere week weer dat gras.
Wij maaien het voor u, van groot
(sportuelden) tot klein (achtertuin) vooreen
prijs die u zal meevallen.

Bel voor nadere informatie:

HOVENIERSBEDRIJF-KWEKERLJ

„De liedera'
Strodijk4a -Vorden -Tel. 05752-3283

Albert Heijn Hengelo (G)
Om onze nieuwe supermarkt goed te beman-
nen, gaan we ons team van medewerkers uit-
breiden. Daarom zoeken we een goed gemoti-
veerde

Verkoopster
Wij bieden:
- Een prettige werksfeer in een totaal nieuwe

winkel.
- Een verantwoordelijke baan in teamverband.
- Mogelijkheden van scholing en opleiding.
- Salariëring overeenkomstig de nieuwe CAO-

afspraken.

Wij vragen:
Een gemotiveerde jongedame, liefst met
wat ervaring, die ongeveer 18 a 20 jaar oud
is en goede kontaktuele eigenschappen
heeft.
En het vak van verkoopster ook ziet in de
zin van 'gastvrouw'-zijn.

Schriftelijke sollicitatie graag richten aan:

Albert Heijn Hengelo (G)
t.a.v. J.H. Wansink,

Raadhuisstraat 4,7255 BM Hengelo (G)

VROUWENRAAD VORDEN

Themamiddag

ALTERNATIEVE
GENEESKUNDE

o. l.v. mevr. Brandt-Wormser

DONDERDAGMIDDAG 27 februari 1992

Aanvang 13.30 uur
in Dorpscentrum Vorden.

Toegang is gratis.

Inlichtingen:
mevr. Kamerling, tel. 05752-1600

Zie artikel elders in Contact.

Stichting tot Huisvesting
van Bejaarden te Vorden

De Wehme is een verzorgingscentrum met een capa-
citeit van 74 bewoners, waaronder 3 plaatsen voor tij-
delijke opname. De organisatie in de Wehme is onder-
verdeeld in 4 sectoren waaronder de keuken.

In deze sector worden naast de warme maaltijden
voor de bewoners ook maaltijden voor derden bereid
(ca. 45.500 maaltijden).

Ter versterking van het team zoeken wij een:

INSTELLINGSKOK m/v
voor 40 uren.

Gevraagd wordt:
- M.D.G.O. - C.T. of C.I.N. grootkeukenkok en/of

S.V.H. Sejaars instellingskok of zelfstandige instel-
lingskok

— Bereidheid tot het volgen van een opleiding tot
dieetkok

— Creativiteit, flexibiliteit ook in werktijden
— Horeca-ervaring is een pre
— Leeftijd 20-30 jaar

Geboden wordt:
— Bereidheid tot samenwerking en steun van de an-

dere medewerkers
— Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-

bejaardenhuizen

Sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na verschijnda-
tum worden gericht aan:

Stichting tot Huisvesting van Bejaarden te Vorden
t.a.v. Hr. W.F. v.d. Vuurst, dir.,

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.

SU\NKE
VOOR-

Met het nieuwe Quick Control
Programma van Weight Watchers
kunt u slanke voornemens op
een snelle en gemakkelijke
manier waarmaken.
Wanneer u deze advertentie
uitknip en voor 29 februari
meeneemt naar onderstaande
adres(sen) krijgt u
f 10,- korting op het
inschrijfgeld!
U bent van harte welkom.

Tel. 070-3906250

LOCHEM, elke maandag 18.30-19.30 uur
Zalencentrum „Bousema", Zutphenseweg 35

VORDEN, elke woensdag 18.30-19.30 uur
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6

/n/.: mevr. G. Brouwer, tel 05735-3188.

Kom voor een flets, snorfiets,
hometrainer, onderdelen of
accessoires eens naar onze

vernieuwde en vergrote winkel.
Ruime keuze ook in A.T.B, -fietsen.

Uw fietsspecia list

lekink 8 Hengelo G. Tel. 05753-2888

bij de Plaggenstekkers
ZATERDAGAVOND 29 FEBRUARI

in café-restaurant 'de Boggelaar' ,
Vordenseweg 32 - Warnsveld

o.l.v.

Prins Airjan l en Prinses Anja
Orkest: Assorti.

Aanvang 20.00 uur - Entree f 7,50.
Prijzen voor de leukst verkleden.

Noteert U even !
Iedere vrijdag en zaterdag
van 22.00 tot 23.00 uur.

PIEKUUR
ZONDAG 15 MAART

GROTE BRUIDSSHOW
Gratis entree. Aanvang 12.00 uur.

ledere bezoeker trakteren wij op koffie en gebak,
aangeboden door 't Pantoffeltje en Bakker van Asselt.

ZATERDAG 28 MAART

Weer zo'n dansavond voor
gezellige mensen

met
Entree f 10,-

incl. koffie en
uitgebreid

bittergarnituur.

Snel reserveren,
ook voor groepen.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

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

LEKKER OP BROOD

maar ook voor op toast

VLAAMSE
LIKKEPOT

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Hamburgers per stuk 1,-
MARKTAANBIEDING

750gram Bami of Nasi
plus 500 gram P113V

SAMEN

vooreen tientje

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 KNO 7,95
Rundergehakt ik,io11,50

500 gram 3,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Boomstammetjes
of Slavinken
per stuk 1,—

Gebraden Varkensrollade
100 gram 1,79

Zure Zult
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O, f C)

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

Karbonades haas - rib - schouder 5 halen 4 betalen

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
aas en noten GROEN1

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 20 - 21 - 22 februari

UIT DE NOTENBAR:

Franse
Olympische
NOTENMIX

250 gram

maandag 24 - dinsdag 25
en woensdag 26 februari: Panklare rode, witte of groene kool soogram

maar brood dat de andere dag ook nog lekker en goed is,
koopt U bij de bakker, die zelf bakt!

Neem ook de proef op de som!

AANBIEDINGEN

Slagroomsnit van 6,75 V0or _
Vordense Mik de échte ̂  6,25 V00r
Zeeuwse Cake 3,75 v™

van 5,-voor

Zo vers haalt U het alleen nog maar bij:

(
WARME BAKKER

)PLAA
De bakker die alles nog zelf bakt en dat proeft U!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783



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

Anne

12 februari 1992

Marloes, Titus en
Freek de Klein

Beeklaan 13
7234SKWichmond

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Herma Jacoba

Wij noemen haar

Jacobien
Gracia Klein Lenderink-

Zweverink
Jan Klein Lenderink

14 februari 1992
Hackforterweg 16
7234 SH Wichmond

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Debbie
De trotse ouders zijn:

André van den Vlekkert
Ans van den Vlekkert-

Helmink

17 februari 1992
De Haar 17
7251 CE Vorden
Tel. 05752-1017

Daar het voor ons onmogelijk
is een ieder persoonlijk te be-
danken, willen wij langs deze
weg onze hartelijke dank be-
tuigen voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus die wij op
ons 25-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen.

Alfons en Marietje ter
Horst

HelmichstraatS, Baak

DANKBETUIGING
Hiermede zeggen wij U allen
hartelijk dank voor de vele blij-
ken van medeleven die wij zo-
wel persoonlijk als schriftelijk
mochten ontvangen, tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moe-
der, oma en zuster

Fredrika Slagman-
Rougoor

Vorden, februari 1992

Fam. Slagman, Molenweg 23

Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik U be-
danken voor Uw hartelijk me-
deleven, ons betoond na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder en oma

Hendrika Wilhelmina
Klein Kranenbarg-

Hietbrink

Uit aller naam:
J.W. Klein Kranenbarg

Vorden, februari 1992

Zondag 23 februari om 14.00
uur een middagje ZIJ-
SPANNEN o.l.v. Bert en
Erna, bijgestaan door het

Lucky Strike Stoevers
Raceteam.

Stratencircuit:
Kostedeweg 9a,

Lindeseweg,
Hengeloseweg.

Rondweg,
Brinkerhof 92.

i Vereniging Vorden
organiseert

KLAVERJAS- en
JOKERAVONDEN

DONDERDAG 20 FEBRUARI
DONDERDAG 19 MAART
DONDERDAG 16 APRIL

Clubgebouw: De Ark
Aanvang: 20.00 uur

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

Bert Koning
en

Erna Heuveling

gaan trouwen op vrijdag 21 februari
1992 om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Daarna geven wij van 14.30 tot 16.00
uur een receptie in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden, waarvoor wij U uitnodigen.

Ons adres:
Brinkerhof 92, 7251 WP Vorden

Op vrijdag 28 februari a.s. hoop ik,

Riek Antink

mijn verjaardag te vieren en tevens
mijn werkzaamheden als gezins/
bejaardenverzorgster te Vorden af te
sluiten.

U bent van harte welkom van
16.30-18.00 uur in café-restaurant
'de Herberg'te Vorden.

7251 NT Vorden
Maalderinkweg 1

C-

Dingen die jij voor ons deed,
maken dat niemand jou vergeet.

Intens verdrietig, delen wij u mede dat moege-
streden tegen haar ziekte, in haar zo vertrouwde
omgeving is overleden, mijn lieve moedige
vrouw, onze altijd zorgzame moeder en fijne oma

HEINTJE HARMSEN-
SCHOTSMAN

op de leeftijd van 58 jaar.

Vorden : H. Harmsen

Borculo : J.C. Koster-Harmsen
J. Koster
Chantal en Carolien

Vorden : T.J. Harmsen

7251 JN Vorden, 13 februari 1992
Lekkebekje 2

De begrafenis heeft plaatsgevonden, dinsdag 18
februari, op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlij-
den van ons geacht lid

Mevr. H. Harmsen-Schotsman

op de leeftijd van 58 jaar.

Bestuur en leden
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden

Februari 1992

Na een kortstondige ziekte is overleden mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader en opa

DERK JAN WALGEMOED
ECHTGENOOT VAN J.B. HARMSEN

* Hengelo (Gld.):
11-10-1908

Hengelo (Gld.)

Ambt Delden

Hardenberg

Heiloo

Hengelo (Gld.)

t Zutphen:
11-2-1992

J.B. Walgemoed-Harmsen

J. Walgemoed
G.J.W. Walgemoed-Hijink
Peter, Anne-Marie, Inge,
Christian

H. Wijnbergen-Walgemoed
H. Wijnbergen
Evert en Marry, Derk Jan,
Klaas

L.W. Walgemoed
J. Walgemoed-Veenink
Joost, Matthijs

M. Lenselink-Walgemoed
G. Lenselink
Janet en Daniele, Martijn,
Hugo

7255 LE Hengelo (Gld.), 11 februari 1992
Vordenseweg 43

De crematie heeft zaterdag 15 februari inmid-
dels plaatsgehad in het crematorium 'Slangen-
burg'te Doetinchem.

Tot onze diepe droefheid, is nog onverwacht van
ons heengegaan, onze lieve zorgzame vader,
groot- en overgrootvader

JAN WILLEM HEERSINK
WEDUWNAAR VAN J.H. WAGENVOORT

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden

Hengelo

Wageningen

Varsseveld

Lochem

Vorden

Familie Langwerden

Familie Wullink

Familie van Asselt

Familie Lettink

Familie Brunsveld

Familie Heersink

kleinkinderenen
achterkleinkind

7251 NP Vorden, 14 februari 1992
Het Stapelbroek 4

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden, woensdag
19 februari.

Goede en trouwe dienaar,
ga binnen in de vreugde
van uw Heer.

Na een arbeidzaam leven in dienst van de broe-
derschap overleed, na een korte en hevige ziek-
te, in het VU-ziekenhuis te Amsterdam onze me-
debroeder, broer, zwager en oom

Hij was 68 jaar oud en 35 jaar minderbroeder.

Vele werkzaamheden heeft hij verricht, speciaal
in de bibliotheek en als portier. Altijd was hij be-
reid zijn diensten aan te bieden en ook de meest
eenvoudige werkjes te doen.

15 februari 1992 namens de medebroeders:
Theo Koopman of m.,
gardiaan
Ruurïoseweg99
7251 LD Vorden

namens de familie:

•
G. Burton
Berglaan21
2716 BA Zoetermeer

We nemen afscheid van hem tijdens de avond-
wake op woensdag 19 februari om 19.00 uur in

«St. Antoniuskerk te Kranenburg-Vorden en in
n plechtige eucharistieviering op donderdag

20 februari om 12.00 uur in genoemde kerk.
Aansluitend is de begrafenis op het kerkhof te-
genover het klooster.
Daarna is er gelegenheid om te condoleren en
elkaar te ontmoeten in zaal 'Schoenaker'.

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

JUDO
IS SPELENDERWIJS LEREN OMGAAN

MET ANDERE MENSEN
VOOR KINDEREN VANAF 5 JAAR

natuurlijk bij

ïndoor sport vorden
Burgemeester Galleestraat 67

7251 EA Vorden - Telefoon 05752 - 34 33

Onze Special

Runderretto
In de laatste week van de Olympische win-
terspelen laten we u extra lekker eten. Proef
onze Special maar 'ns. Of wat dacht u van
Goulash met kipfilet! het recept vindt u in

Koken met de Keurslager. Eet smakelijk.

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

~~WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

KIPFILET
100 gram 1,39

TIP VOOR DE BOTERHAM:
^H l̂̂ ^BH|BI>BMM|BHB^BMIMBHBH>|BM||â ^B

AufSChmtt 100 gram 0,98

Boterhamworst 100 gram 0,98

ALLEEN DONDERDAG
KEURSLAGER
KOOPJESDAG

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

deze week

SLAVINKEN
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
Hamlapjes

RUNDER-
RETTO'S
uit Mulhouse

100 gram

265

Fijn gekruid
mager runder-
gehakt in een

"jasje".

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker viees

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

SPECIALISTISCHE BEHARTIGING
VAN UW BELASTINGZAKEN

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE I99I

nodigen wij u ook dit jaar weer uit

op één van de volgende avonden:

— woensdagavond 26 februari
— woensdagavond 4 maart
— woensdagavond 11 maart
— woensdagavond 18 maart

tussen half 7 en half 9

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

Telefoon 05752-1485 Telefax 05752-1689 accountants, belastingadviseurs

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen- Lekkere Waldkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer- - Waldkorn waakt beerlijk bij een

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald. kopje bouillon of heldere soep

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt - Waldkorn mei nainurznivfre

Waldkorn uniek in z'n soort. /t5«<?ë:T ;̂ïïv boniathmtntvtnmadt»,/&$$iR^
Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

zonnebloem- en lijnzaad. Het is r i jk aan

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

- \\ahikom belegd mei oude of

boerenkaas is

ongekend lekker.

- Waldkorn mei dutijfesiieden

Ardennerham is een vare delicatesse.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal - Waldkorn met enkele plakjes

geproefd en u wilt niet anders meer. appel of peer is een frisse en

Zo lekker is Waldkorn. gezonde combinatie.

Wahlkorn. Uniek donker meergranenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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



GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Na een periode van verbouwen en nieuw
bouwen zet GOMA Met aalwaren fabriek op
zaterdag 22 februari haar deuren open.

Een ieder die belangstelling heef t of
geïnteresseerd is in ons technisch
kunnen, nodigen wij van harte uit een

kijkje te komen nemen.

Wij verwachten u
tussen 10.00 en 16.00 uur.

Direktie en medewerkers GOMA B. V.
Ruurloseweg 803 -- 7255 MA Hengelo (Gld.)

Tel.: 05753-8211

Kom kijken naar de nieuwe
VOORJAARSKOLLEKTIE 1992

•/*•
....

i^n

DWIR

Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de
meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk om
de problemen snel en vakkundig op te lossen. Eén tele-
foontje en wij brengen weer licht in de duisternis. Maar
ook voor komplete elektrisd^installaties en zelfs uitge-
breide computer gestuurd^rstallaties hebben we vol-
doende kennis en vakmensen in huis.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OI DEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17571 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

GAPSTAR

* U N
l l

Zutphenseweg 8

Vorden

CORNER Tel 2426

CO DANCINGi

,
' ZONDAG 23 FEBR.

BUS 9
21.40-VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
102.15 - GROENLO - VORDEN
TOEQANQ ONDER VOORBEHOUD

WIJ ZOEKEN GLAZENHALERS
(wekelijks of 1 x per 14 dagen)

Leeftijd van 18 tot 21 jaar
bellen naar: 0544O - 61308

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Geef uw interieur
een f ace-lift!

Bent U uitgekeken op uw interieur?

Wilt U eens een keer totaal iets anders?

Wij tonen U graag het allernieuwste op het gebied
van wand-, vloerafwerking en raamdekoratie, en
adviseren U graag.

Een gezellig interieur
voor jarenlang
woonplezier
is toch ook
wat U wilt?

HARMSEN
VAKSCHILDERS

ISPALSTRAAT17
IHENGELO GLD. 05753-1292

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G L l M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

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
l geld oplevert. Stap eens bij ons

^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

15 UW BEROEP UW HOBBY ?

W ij hebben in ons filiaal in Vorden een vacature
voor een energieke en creatieve bloembin-

der/verkoper m/v,die in het bezit is, of studerend voor
het diploma bloemsierkunst Hij/zij dient goede con-
tactuele eigenschappen en verantwoordelijkheidsge-
voel te hebben. Tevens dient hij/zij kennis van kamer-
planten en snijbloemen te hebben, zaken weten aan
te pakken en klantgericht te denken,,.

BLOEMENBINDER-
VERKOPER M/V

A ls u denkt dat u aan bovengeschetst profiel vol-
doet, bieden wij een leuke, verantwoordelijke

baan met toekomstmogelijkheden, een goed salaris,
goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een goe-
de werksfeer.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de
heer W. Leutscher, telefoon (tijdens kantooruren)

05750- 19215

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan VEZO,
afdeling bloemen &. planten, Gerritsenweg 6. 7202

BP Zutphen, ter attentie van de heer J.A.W.L.
Bahlmann, telefoon (tijdens kantooruren) 05750 -
19215,

Geen dag zonder.»
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Vrouwenraad
alternatieve geneeskunde
De Vrouwenraad Vorden houdt op donderdagmiddag 27 februari
een themamiddag over alternatieve geneeskunde o.l.v. mevr. A.C.
Brandt-Wormser uit Lochem. Naast haar praktijk als natuur-
geneeskundig therapeute is zij actief als secretaris van de lande-
lijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten 'de
V.N.T.' te Amersfoort.
Deze Vereniging streeft o.a. naar le-
galisatie van het beroep 'natuurge-
neeskundig therapeut', naar be-
scherming van de beroepstitel en
naar hoge vakbekwaamheid van de
toetredende leden. De natuurge-
neeskundig therapeuten willen de
y.ieke mens op natuurlijke wijze, met
natuurlijke middelen zo optimaal
mogelijk laten functioneren in zijn
specifieke milieu met zijn speciale
mogelijkheden en talenten.

De mens wordt niet als een kwakke-
lende maag of een ander slechtwer-
kend orgaan bekeken, maar in z i jn
totaliteit behandeld.
Volgens de natuurgeneeskundig the-
rapeuten is het belangrijk dat de re-
guliere artsen en de alternatieve ge-
neeskundigen elkaar aanvullen,
geen rivaliteit maar goede onderlin-
ge samenwerking.
Mevr. Brandt zal vertellen wat het be-

roep van natuurgeneeskundig thera-
peut inhoudt. Zij gaat aan de hand
van een aantal punten in op het
werk, de doelstellingen en de proble-
men van de Vereniging van Natuur-
geneeskundig Therapeuten. Met
name de al eerder genoemde legali-
satie van het beroep, een toelatings-
beleid voor leden om het kaf van het
koren te scheiden, contacten met de
ziekenkostenverzekeraars, de ver-
standhouding arts-therapeut en ten-
slotte de emancipatie van patiënt en
de natuurgeneeskunst.
Mevr. Brandt beantwoordt graag vra-
gen uit het publiek. Er is veel ondui-
delijkheid op het gebied van de na-
tuurgeneeskunde. Wat voor de thera-
peuten zelf heel duidelijk is, kan voor
leken zeer verwarrend overkomen.

De themamiddag is in het Dorpscen-
trum. Zie voor nadere gegevens de
advertentie elders in Contact.

Attraktief programma
carnavalsvereniging
'De Deurdreajers'
Carnavalsvereniging 'De Deurdreajers' heeft voor het komende
carnaval weer een attraktief programma in elkaar gesleuteld. Dit
alles onder het motto van Prinses Kiki 'Deurdreajers kiekt niet zo
zoer, iele hebt dit joar echt een vrouw an 't roer'.
De festiviteiten beginnen reeds op
woensdag 26 februari. Dan wordt
een bezoek gebracht aan Villa Nuova
en haar bewoners. Prinses Kiki zal
daar o.m. een aantal onderscheidin-
gen uitreiken.
Vrijdag 28 februari wordt een bezoek
gebracht aan de plaatselijke scholen,
te weten aan 'De Kraanvogel', De
Vordering en de school in Vierakker.
Jeugdprinses Corine en haar adju-
danten Fieke en Jasper /.uilen het
feest extra luister bijzetten. Prinses
Kiki zal een bezoek brengen aan de
bewoners van De Wehme en aan de
oudste en jongste inwoner van Vor-
den.
Zaterdagmorgen 29 februari worden
'De Deurdreajers' door het college
van Vorden ontvangen. Dan ont-
vangt Prinses Kiki de sleutel van het
gemeentehuis en zal het carnavalsge-
beuren officieel van start gaan.
Zaterdagmiddag is er met medewer-
king van clown Addie in 'De Her-
berg' een groot kindercarnaval met
na afloop een ballonnenwedstrijd.
Zaterdagavond 29 februari is er in
'De Herberg' een groot carnavalsbal
met medewerking van het orkest 'Li-
berty' en de zanger Frankie Boy.
Zondagmiddag l maart is er in het
restaurant van 'De Herberg' een
jeugdcarnaval met een optreden van
de goochelaar Pedro. In het café
zorgt het Hanska Duo voor onverval-
ste carnavalsmuziek. Dit café-carna-
val gaat zondagavond onverdroten
verder waarbij het Hanska Duo wordt
versterkt door jan Manschot.

Maandagmorgen 2 maart is het voor
de echte carnavalsvierders alweer
gauw 'vroeg-dag'. Dan vertrekt er
vanaf de Steege 23 een 'Bedden-op-
tocht' richting De Herberg waar een
pyama-ontbijt met Frühschoppen op
het programma staat. Het Hanska
Duo is dan ook alweer paraat voor de
muzikale omlijsting, 's Avonds is er
in 'De Herberg' het grote 'Rosen-
montagbal' met het orkest 'Liberty'.
Dinsdag 3 maart start 's middags in
'De Herberg' het seniorencarnaval.

Onder meer worden deze middag de
hoogtepunten uit de laatste Pronk-
z i t t i n g opgevoerd. Zij, die geen ver-
voer hebben worden door leden van
'De Deurdreajers' van huis opge-
haald en uiteraard weer thuis ge-
bracht. Hiervoor kan kontakt worden
opgenomen bij Marcel Mölders, tel.
1124 ofRichard Marlens, tel. 2311.
Het carnaval van 'De Deurdreajers'
wordt besloten met het vastenavond-
bal op dinsdagavond 3 maart even-
eens in residentie 'De Herberg'. Het
Hanska Duo zal dan nog één keer al-
les 'uit de kast' halen. Het feest wordt
besloten met het verbranden van de
carnavalspop en het haringhappen.
Tijdens het carnavalsfeest rijden er
elke avond borrelbussen. Wil men
hier gebruik van maken dan kan men
zich opgeven bij de kassa.

Zaterdagmiddag 29 februari is er een
playback-show in ,,De Herberg".
's Avonds een optreden van The
Dutch Chippendales".

RECEP
V N D W K

S L A G E R IJ V L O G M A N

Kippefilet met champignonsaus
Per persoon een kippefiletvan uw slager. De filet helemaal panklaar verzorgd,
zonder vet of vliesjes. Champignons reinigen en versnijden in plakjes. De
kippefilets bakken in de pan, mooi kleuren langs beide zijden in natuurboter.
Kruiden met peper en zout. De versneden champignons even laten meebak-
ken, met deksel afdekken. Dan het vlees en de champignons eruit halen. In de
braadpan doen met 2 dl room, 2 dl vleesbouillon en l glas cognac, als extra
smaakgever. De saus laten inkoken totsausdikte.

Uitgieten over de kippefilets en de champignons en opdienen met rijst of aardappel-
kroketjes.

Wijntip: Cepage Grenache— Vin duPays
Afkomstig uit het Franse zuiden. Makkelijk drinkbare, zachtdroge, witte wijn.
Het klein 'zoetje' op de afdronk spreekt velen aan. Een eerlijke, vriendelijke
wijn, bij ons in het assortiment voorradig en zeer aantrekkelijk geprijsd.

GMvL vrijwel stabiel
Het ledental van de GMvL is het afge-
lopen jaar qua aantal leden vrij sta-
biel gebleven. Het ledenbestand be-
draagt 213. De afdeling is volgens se-
kretaris H.(i. Vrielinkop vele fronten
aktief geweest. Behalve de gezamen-
lijke vergaderingen met de CBTB en
ABTB vonden er diverse vergaderin-
gen plaats over het Gelders Milieu-
plan, de Contaktcommissie voor Be-
drijfsvoorlichting en onder meer
over het Stiltegebied.
Ook is medewerking verleend aan
een milieumarkt op het Marktplein,
waar de burgers kennis konden ne-
men van de initiatieven die de land-
bouw ontplooit ten behoeve van het
milieu.

De traditionele Open Dagen op en-
kele boerderijen werden als bijzon-
der positief ervaren. Nu de wereldwij-
de GATT-onderhandelingen nog
niet zijn afgerond (plan MacSharry)
en er nog geen beslissingen zijn ge-
nomen, blijft cle landbouw in onze-
kerheid. „Het is duidelijk dat diverse
maatregelen kost pi iijsvei hogend
werken, maar zolang er geen duide-
lijke regels zijn kan men niet op de
toekomst inspelen", aldus dhr. H.G.
Vriendelijk, die één en ander op de
jaarvergadering van de afdeling op
maandagavond 24 februari in het
'Pantoffeltje' nader zal toelichten. Bij
de bestuursverkiezing stellen H.
Broekgaarden en J.M. Pelgrum zich
herkiesbaar. Dhr. R.E. Schrijver uit
Terwolde zal die avond een inleiding
houden.

JongGelre
In het kader van het aspirant-leden-
werk van Jong Gelre wordt er vrijdag-
avond 25 februari een Avondje
Schaatsen georganiseerd op de
kunstijsbaan in Deventer. Vertrek
vanaf het Dorpscentrum.
Voor l m;^^ staat er een Binnen-
sportdag VöTeybal op het program-
ma.
Voor 24 april is er een Playback-
show gepland.

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording win dr rctldiiw

Dringend Optborat^ i'erzocht!

Deel 2, ofwel Ontknoping
Op woensdagavond is het in de heg-
gen en de steggen van ons dorp
doodstil: het is Contactavond! Met
rode oortjes hangt men boven het
nieuwsblad van Vorden. Ik, echter,
hing bij de telefoon. Zou er respons
komen op mijn z.oekaktie naar die
wonderlijke wijze kater? Geen enkele.
Op donderdagmorgen scharrelde ik
om ustig van de ene telefoon naar de
andere, ondertussen weinig geïnspi-
reerd wapperend met stof- en poets-
doek. Geen reaktie. Opdat wij niet
/ouden verhongeren, bestormde ik
tegen het middaguur enige winkel-
panden, alwaar ik allerlei lieden ont-
moette die het gelezen hadden en
met 'me meeleefden. Leuk!
lussen de middag riep mijn man mij
luidkeels naar de achterdeur. Ik ga-
loppeerde met bonkend hart naar
buiten. Daar was hij weer! Onze
vriend met de geknakte staart. Hij gaf
ons gemoedelijke kopstootjes. Mi jn
man siste: 'Zie je dat?' Ja! Naar adem
snakkend zag ik tot mijn alomvatten-
de verbijstering de subtiele bood-
schap die hij om zijn hals droeg in de
vorm van een paars lintje... 'Zieje nu
wel, ik wist zeker dat die kat van ie-
mand was!' zei mijn man opgelucht.

'Wat flauw, nou weet ik nog niet van
wie hij is', dreinde ik. 'Dat hoeft ook
niet', zei mijn man meedogenloos.
Inderdaad, deze zaak die mij sinds
juni bezig had gehouden, was op een
ludieke wijze afgerond. Ik was een ge-
lukkig mens!
Zaterdagmiddag. De bel. Daar stond
een jonge blom van twee huizen ver.
Zij sprak plechtig: 'Ik ben de eigena-
resse van die kanjer van een kater.' Ik
staarde haar als een zombie aan en
kon me nog net vastgrijpen. Twee
huizen ver? Nog geen 100 meter van
ons vandaan! Nou ja zeg, niet te gelo-
ven toch?
Oog- en oorkleppen vielen op slag
van me af. Hoe had ik mij door mijn
ongebreidelde fantasie op hol kun-
nen laten brengen, terwijl de oplos-
sing letterlijk naast de deur lag...

Erna A. E. te Winkel-Wolters,
Schoolstraat 15, Vorden.

Stichting Milieuzorg Twente
houdt tentoonstelling in kelder
Gemeentehuis

Dinsdag 18 februari werd in de kelder van het gemeentehuis te Vorden door burgemeester Kamer-
ling een milieu-tentoonstelling geopend.
De tentoonstelling op zich wordt verzorgd en georganiseerd door Han Brinkcate met hulp van
Marinne Mulder en Henk ten Hofste van de 'Stichting Milieuzorg Twen te'.
Op uitnodiging van het gewest Mid-
den-IJssel maakt de Stichting Twente
een 'rondtoer' door dr provincie
Gelderland. Dit zal in totaal zes
maanden in beslag nemen.
Behalve deze tentoonstel^» ver-
zorgt de S t i c h t i n g dia- en fïThiavon-
den en 'alternatieve' se hooheisjes,
zoals naarde vuilverbranding in Dui-
ven en naar De Weerribben in de kop
van Overijssel. Ook wordt ^kva<Ho-
pen en een bezoek aan Piewrburen
(zeehonden) georganiseerd.

De tentoonstel l ing geeft onder meer
een beeld van allerlei /aken die hel
milieu bedreigen, zoals een 'smeer-
pijp' ( lozing van a fva lwate r van fa-
brieken in rivieren). Ook uitgebreid
aandacht voorliet klein chemisch af-
val, olieslachtoffers op zee (watervo-
gels); het CFK (chloor-lluoi-koolwa-
t e r s t o f f e n ) , l let ( :FK bevind! zich on-
der meer in spui tbussen. De verzu-
ring, mestoverschot, ontbossing: al-
lemaal zaken die op deze mi l i eu ten-
toons te l l ing uitgebreid aan de orde

komen, alsmede hel gescheiden af-
v a l .
De hoogste klassen van de basisscho-
len zijn voorde/e t en toons t e l l i ng u i t -
genodigd. Zij kri jgen dan ook een
uitgebreide u i t l eg overal dit soort za-
ken.

De tentoonstelling duurt tot en
met 28 februari en kan

tijdens de kantooruren van het
gemeentehuis bezocht worden.

Avondakademie
Marianum
In het schooljaar 1977-1978 is op
scholengemeenst hap de Avandaka-
demie begonnen op i n i t i a t i e f van de
Oudervereniging Marianum.
Het doel hienan is de ouders van de

leerlingen in te leiden in een aantal
politieke, maatschappelijke en cu l t u -
rele f a c e t t e n van onze samenleving.

Op dinsdagavond 25 februar i a.s.
reikt men de getuigschri f ten uit in de
aula aan de cursisten die de/e cursus
na drie jaar beëindigen.

Voor het diploma MBA (Ned. Ass.)
slaagden mevr. B. Kroesen en dhr.
M. I . Mc\er; voor het diploma Boek-
houden (Ned. Ass.) dhr. R. O l t h o f .

Zij werden opgeleid door dhr. Lui-
chies te (iorssel.

W Vorden in de belangstelling
bij De Graafschap

Afgelopen zondag was het dan zover in de thuiswedstri jd De Graafschap Ajax werd de voetbalvereniging Vorden
uitgenodigd om met alle K-pupillen deze spannende wedstrijd inde hoogste kompetitievan Nederland te volgen.
Ricardo Lebbink was de gelukkige die uitgeloot was om de pupil van de dag te zijn.
Gehuld in hetVordense tenue mocht hij mee na de middenst ip en nam hij plaats indedug-ou t van De Graafschap.
10.000 Bezoekers hebben dan ookdeze middag de prachtige clubkleuren van Vorden kunnen bewonderen.
Ondanks het s lechte weer hebben de voetballers uit Vorden volop kunnen genieten van de wedstrijd die De Graaf -
schap onverdiend heeft verloren.
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Carnaval

Herberg
;VORDEN

MET MEDEWERKING VAN CARNAVALSVERENIGING „DE DEURDREAJERS"

4 DAGEN ONVERVALST CARNAVAL
29 FEBRUARI, 1,2 EN 3 MAART

ZATERDAG

29
FEBRUARI

ZONDAG

1
MAART

MAANDAG

13.30 u. KINDERCARNAVAL metciown ADDIE
naafloop DISCO voor de jeugd

20.30 u. groot OPENINGSBAL ̂  LIBERTY
optreden van FRANKY BOY ENTREE F 12.50

P.S. er is een PASSE-PARTOUT verkrijgbaar voor de ZATERDAG en de MAANDAG voor F 20.00

14.30 u. voor de kinderen GOOCHELAAR PEDRO

u* HANSKA DUO
19.30 u. zaal: CARNAVALSAVOND voor 50 plus

20.30 u. het traditionele CAFE-CARNAVAL

«tv. HANSKA DUO
incl. gastdrummer JAN MANSCHOT

2
MAART

10.11 u. PYJAMA-ONTBIJT
M* HANSKA DUO

ENTREE F 7,50
inclusief ontbijt

KAARTEN IN VOORVERKOOP

20.30 u. ZAAL OPEN 20.00 UUR:

mm, HANSKA DUO en LIBERTY
ALLE BARS OEPGEZELUG! BARBECUE VANAF 22.00 UUR
ENTREE F 13.50 (aan zaai F i4.so) KAARTEN IN VOORVERKOOP (denk aan de PASSE-PARTOUT)

DINSDAG 14.00 u. BEJAARDENCARNAVAL

3 «,KRABBENBORG
20 sou AFSLUITINGSBALmm, HANSKA DUO
24.00u. POP VERBRANDEN ENTREE F s,so

MAART HARING HAPPEN!

' •. VFtlJDAti «21 F^BRUA*RJ ' * • . ' • * ^ *

••',ZATERDAG.2^ F6BR.uA,m'. . 's •' >
. \WTAANPAG*24 FEBRUARI..\ * . ' t.\ *

A)>T«MAG*H> NJET iO|i5sÈN!) *,s V *,. ^ . ' . j . ' ' . '
• > • • > • i ^ « • > • « A

Uideo-lnn

Nintendo v.a. f 7,50
TE HUUR

Ter introduktie
de spelcomputer en
1 spel voor 1 dag.

f 12,50 tot en met 9 maan.
Reserveer tijdig.

Voor meer informatie: VIDEO-I N N
Spalstraat 28A - Hengelo Gld.

Tel. 05753-3636

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

101 ideeën voor een kado

gedurende de laatste op-
ruimingsweek 20% korting
op ALLE niet afgeprijsde
artikelen

geopend:
donderdag en vrijdag van
half 2-6 uur
zaterdag van 10-4 uur...
of belt u even'tel. 2223

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Ei bergen - J. W Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA VLEESREKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

(Jac Hermans)

donderdag 20 - vrijdag 21
zaterdag 22 februari

Gepaneerde Schnitzels

Shoarma vlees
500 gram

Gebraden Gehakt
150 gram

11.49

5.19

1.49

maandag 24 - dinsdag 25
woensdag 26 februari

Hacheevlees
1 kilo .. 9.98
Riblappen
1 kilo .. 12.49
Bij inlevering van 100 gulden kassabonnen
(uit de slagerij)

T-SHIRT
met opdruk 'Foutje Bedankt'

5 guldenvoor maar

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789&SVML

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

DE WINTERSCHILDER

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

Behang plaktafel en stoomapparaat
aanwezig. Verf voor de vakman.

Verf voor de doe-hel-zelve r.
Allabastine, kwasten, afplakband,

verdunning, rollers, enz.

Ruurloseweg54
7251 LR Kranenburg
Vorden
Tel. 05752-6565

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

SLAGMAN B.V.
TELEFOON 05752-3618/1511 bgg. 08347-81366

Voor aanleg en onderhoud van:

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

LOODGIETERSWERKEN

CENTRALE VERWARMING

VENTILATIESYSTEMEN

VOOR VRIJBLIJVENDE OFFERTES
EN INFORMATIE:

W. REULING
DE VOORNEKAMP 41
7251 VK VORDEN

TELEFOONINSTALLATIES

ZONNEBOILERS

BEVEILIGING

ZINK- EN DAKWERKEN

ENERGIEK IN DE INSTALLATIETECHNIEK



mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM- LICHTENVOORDE

fashion

IN H DAGEN TIJD
UW ALLES WEGWEZEN

LOOP EENS BINNEN
en bekijk onze nieuwe

V o o r j a a r s c o l l e c t i e
* Damesschoenen
* Herenschoenen
* Kinderschoenen
* Kleinlederwaren

* Panty's en Sokken
* Damestassen

* Paraplu's

OOK VOOR VAKWERK SCHOENREPARATIES

IE5EN
SCHOEN MODE

•VORDEN

VERKOOP OP: 19-20-21- 22 FEBRUARI

UIT TEGEN WEGGEEFPRIJZEN
PROFITEER HIERVAN EN LOOP EVEN BINNEN!!!

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

TOEKOMST VOOR

EEN KIND

Terre des Hommes helpt
kinderen in nood, ongeacht
geloof, ras of politieke
overtuiging. In kleinschalige
projekten krijgen kinderen
onderdak, scholing en
medische verzorging.

O
terre des hommes
hulp aan kinderen in nood

070-3637940

GIRO 646900

Mooi! Ambachtelijk PARKET
voor ieder interieur^

Gezellig en sfeervol
wonen op een vloer die
schoonheid en stijl
uitstraalt. {

Keuze uit ca. vijftig soorten.

Ook zijn wij uw specialist voor:
* HDM-plafond en wandpanelen met vele combinatie-

mogelijkheden;
* Degalux-zonwering, lamelgordijnen en jaloezieën in moderne

dessins.

Wij helpen u graag met advies en een perfekte afwerking.

Parketvloer renoveren?
BIJ de WodboV-mmii informeren!

&& «05735-1661

RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

ALO ARIANNE><
De schoonheidsspecialist

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

.- —— HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
W J\ WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN-MANICUREN
•l ~ BRUIDS-en FEEST-M AKE-UP, enz.

^^ erkend ANBOS- behandeling volgens afspraak op di.,
Ŝ ^Bi schoonheidsspecialiste woe- en do-ochtend, vrijdag en zaterdag

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

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Alleen het beste is goed genoeg
4- MEINDL schoenen
4 breed assortiment
4 voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4 dus werkelijk 100% waterdicht

4 sta op MEINDL

\teedi doeltreffend l

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

NIEUW!!
Bosvruchten-

Slagroomgebak
gevuld met 9 verschillende bosvruchten,

banketbakkersroom en een toefje
slagroom

SMULLEN MAAR!!
DEZE WEEK:

4 halen en de O C/fclf/S

P. S. Zie onze dagaanbiedingen.

't winkeltje in vers brood en banket

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

café'- restaurant

KLAVERJASSEN en
JOKEREN

21 FEBRUARI aanvang 20.00 uur
MOOIE PRIJZEN TE WINNEN

Ruurioseweg 64-7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.: 05752-6614

MALSOVIT
SLANK KUUR

Al meer dan l O jaar is Malsovit de vertrouwde afslankmethode:

• Verantwoord.
• Snel en blijvend resultaat.
• Zonder hongergevoel.

Compleet pakket voor
14-dagen Slank-Kuur

Malsovitjntroduceert een compleet pakket voor verantwoorden uu-1
afslanken. Met het vertrouwde Malsovit Slank-Brood, nieuw calorie-
arm broodbeleg, koeken en knackebröt, kelptabletten en
groentebouillon. In het nieuwe
Malsovit Slank-Kuurboekje leest u alles
over afslanken met Malsovit.

Vragen?
Bel de Malsovit
Slank-lijn:
03410-13458

Bakker
VAM ASSELT

2 bos Narcissen
5,95

2 bos Snijbloemen
8,95

KUIKENPOTEN 4,85

HAANTJES 2 voor 10,-

POELIER HOFFMAN



Dierenbescherming houdt
sterilisatie/castratie-actie
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling
Zutphen e.o. houdt, in samenwerking met de dierenartsen in de
periode 9 maart tot en met 27 maart 1992 weer een sterilisatie/
castratie-actie.
Doel is het aantal katten, dat ontstaat
door het hoge geboortecijfer onder
huis-en-zwerfkatten, te beperken.
Het is de afgelopen jaren gebleken,
dat er ongeveer 500 katten per jaar
naar aanleiding van deze actie wor-
den gesteriliseerd/gecastreerd. Dit is
voor de Dierenbescherming een re-
den dit te continueren.
In het kader van deze actie kan men
tegen gereduceerde prijs, poezen en
katers laten steriliseren/castreren.
De Dierenbescherming verstrekt kor-
ti n gs kaarten.
De katteneigenaar betaalt een eigen
bijdrage voor een sterilisatie en voor
een castratie.
De meerkosten neemt de Dierenbe-
scherming voor haar rekening. Het

actiegebied omvat de volgende ge-
meenten:
Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Lo-
chem, Ruurlo, Vorden, Hengelo
(Gld.), Steenderen, Brummen en de
dorpen: Voorst, Nijbroek en Terwol-
de. U kunt nu reeds bellen voor een
kortings kaart.
Deze worden verstrekt zolang het
budget dit toelaat. Na ontvangst van
deze kortingskaart kunt u een af-
spraak maken met uw eigen dieren-
arts.

Wie inlichtingen en/of een kortings-
kaart wil, kan contact opnemen met:
Joke Kok, tel. 05750-21671; Adrie
Bouwmeester, tel. 05756-3832; Diny
te Velthuis, tel. 05752-3114.

Bejaardensoos
Vierakker/ Wichmond
A.s. woensdagmiddag 26 februari is
er weer een bejaardensoosmiddag in
het Ludgerusgebouw. Deze middag
zal na de koffie en opening ook aan-
wezig zijn mevr. Petri uit Warnsveld,
die verder de middag zal verzorgen
met dia's en een praatje van Rusland
ofTurkije.
Men hoopt dat iedereen weer komt
en de zaal weer goed bezet is. Ook
voor diegene die 60 jaar en ouder is
en deze middagen nog nooit bezocht
hebben, kom op en maak het gezel-
lig, want de bejaardensoos is één gro-
te familie. Dus tot woensdagmiddag
26 februari.

Openbare
Bibliotheek
Aanwinsten
Berg, Greetje van den - Zandkaste-
len; Clavel, Bernarcl - De barre tocht;
Het groot Guiness recordboek 1992;
Hailey, Arthur - Nieuws; Knopper,
Helen - Gouden handen; Kooten,
Kees van - Zwemmen met droog
haar; Mendes, Bos - De fraudejagers;
Mooij, Ton - Schoolproblemen van

hoogbegaafde kinderen; Munoz Mo-
lina, Antonio - Winter in Lissabon;
Norman, Marsha - Stemmen in de
nacht; Oz, Amos - Een vrouw ken-
nen; Shields, David - Tegenklinkers;
Stamkot, Bert - Loevestein; Sussman,
Susan - Een vrouw om in te bijten;
Verey, Rosemary - De mooiste tuin-
composities; Verschoor, Anton - Een
dubbel bestaan: travestieten en hun
omgeving; Wicks, Sylvia - Edelsme-
den; Winter, Leon de - Supertex.

Homoseksueel??
Je bent heus de enige niet, al lijkt dat
soms wel zo. Daarom is er Stichting
de Kringen, die hebben in ons land
al zo'n 75 praat/contactgroepen
georganiseerd. Homoseksuelen en
lesbiennes van uiteenlopende le-
vensbeschouwing, afkomst, leeftijd,
enz. vinden elkaar daar. Ook in onze
omgeving is zo'n praatgroep. Maar
er kunnen nog meer mensen bij. De
groep is bestemd voor mannen en
jongens die in huiskamersfeer willen
praten over homoseksualiteit en alles
wat daar mee samenhangt.

Aarzel niet!!! Schrijf of bel: Stichting
de Kringen, postbus 93, 7260 AB
Ruurlo, tel. 05735-2375.

Kook- en bakapparatuur uitgebreid en gemoderniseerd:

Restaurant,, 't Wapen van
't Medler" weer 'bij de tijd'
In een bijna drie weken durende renovatie heeft de keuken van
restaurant Eijkelkamp ('t Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114
te Vorden) een ingrijpende verandering ondergaan.
De kook- en bakapparatuur is uitgebreid en gemoderniseerd,
waardoor de capaciteit aanmerkelijk is toegenomen. Een grote
moderne koelcel is aan het keukengedeelte toegevoegd.
Er kan nu veel efficiënter - en daardoor sneller - gewerkt worden.

Maar daarnaast heeft men de kaart
aanzienlijk uitgebreid onder het
motto: 'Exclusief eten voor een ge-
wone, redelijke prijs'. In feite voor ie-
dere beurs.
Met óók belangstelling voor kinde-
ren en/of dieetpatiënten.

Het is de tweede grote verandering in
vrij korte tijd die bij café-restaurant
„Eijkelkamp" heeft plaatsgevonden.
Sinds januari 1991 is dochter Ellis sa-
men met haar a.s. man Peter ten
Have (kok van professie) tot de firma
toegetreden. Sindsdien zwaait Peter
met de pollepel de scepter, althans in
de keuken.
Peter ten Have: „Op topdagen was
onze keuken gewoon te klein en niet
voldoende doelmatig ingericht. We
hopen en zijn daar ook van over-
tuigd, dat we hiermee nu een grote
stap voorwaarts hebben gedaan.
Onze bedoeling was en is positief te
vernieuwen met behoud van het goe-
de vertrouwde. Zo zullen de panne-
koeken hoog op onze menu-lijst blij-
ven staan, want hiermee hebben we
on/e naam eigenlijk van het begin af
opgebouwd en dat willen we zo hou-
den."

Natuurlijk zijn er op afspraak héél bij-
zondere dingen te regelen; in princi-
pe is dan ALLES mogelijk.

Al van vóór 1900 is dit café-restau-
rant een familiebedrijf en de voorde-
len die dat meebrengt in de vorm van
vooral persoonlijke benadering, wil
men graag zo door laten gaan.

Men streeft ernaar een restaurant te
z i jn voor iedereen, van uitersten des-
noods, waar „Haute Cuisine" en
„Pannekoeken met Spek" hand in
hand zullen gaan.

xolitievaria GROEP VORDEN

Op dinsdag 11 februari reed een
automobilist vanuit een uitrit de Ber-
kendij k op zonder daarbij voorrang
te verlenen aan een andere automo-
bilist. Beide auto's werden bij de aan-
rijding beschadigd. Er waren geen
gewonden.

Op 15 februari werd aangifte gedaan
van doorrijden na een aanrijding. De
personenauto van de benadeelde,
een rode Toyota, stond geparkeerd
op de parkeerplaats achter het 'Pan-
toffeltje'.
Vermoedelijk is de auto aangereden
door een andere personenauto,

maar de bestuurder daarvan heeft
zich niet gemeld. De schade bedraagt
enkele honderden guldens.

In de nacht van 17 op 18 februari
werd opnieuw ingebroken in het
pand aan de IJselweg te Vierakker.
Deze keer was de buit twee bijna
nieuwe fietsen.
De daders kwamen binnen door een
slot te forceren.

Verder werd in de afgelopen week
nog aangifte gedaan van diefstal van
een portemonnee met inhoud.

Twee Pinten Sc
De Deurzakkers inDeWoage

Dancing-discotheek De Woage heeft afgelopen zaterdag 15 fe-
bruari haar nieuwe zaal 'Ken ie Die' in gebruik genomen. Dit ging
samen met een spektakulair optreden van Gordon. Dit weekeind
staan twee grote carnavalduo's op het podium van De Woage.

De Twee Pinten
Het zal binnenkort de 2x11 jaar al
overschrijden, dat vanuit het zuide-
lijke Den Bosch (Oeteldonk) vooral
in carnavalstijd een jolig duo be-
paald de aandacht trok.
In eerste instantie alleen bekend bij
de lokale carnavalsvierders, braken
de Twee Pinten in 1969 landelijk
door met de onvergetelijke carna-
valskraker 'Bij ons staat op de keu-
kendeur'. 1972 was het jaar dat 'Pint'
Wim Kersten vanwege de drukke
werkzaamheden zich uit de twee pin-
ten moest terugtrekken. Deze rol
werd overgenomen door Rein Matro-
na, die tot dusver al als invaller voor
Wim had gefungeerd. Of het nu een
galafeest of een piepklein dorpscafé
was. deze z i j n sindsdien plalgegaan
voor het aanstekelijk enthousiasme
van de Twee Pinten. Op zaterdaga-
vond 22 februari zullen zij een gast
optreden verzorgen naast de nieuwe
formaüjBJLlexible. In de nieuwe zaal
speelt <lQnrmatie Weekend.

De Deurzakkers
Het is exact zestien jaar geleden dat
De Deurzakkers hun eerste hit scoor-
den met 'Zak es lekker door'.
Zestien jaar later en vele hits verder
storten zij zich weer in de woelige we-
reld van het carnaval met het aanste-
kelijke samba-nummer 'Het is hier
binnen beter dan buiten'.
Naast hun carnavals-successen heb-
ben 'De Deurzakkers' naast zo'n 150
andere onderscheidingen, ook
tweemaal de Veronica-bokaal in de
wacht gesleept.
De Deurzakkers die in het dagelijks
leven werk/aam z i jn in de platenwe-
reld, kijken het hele jaar uit naar die
krankzinnige periode die carnaval
heet.

Op zondag 23 februari zullen zij een
gastoptreden doen in de nieuwe zaal
van De Woage.
Om deze avond goed te doen slagen,
zullen zij worden b i j g e f c n door de
topformatie ' Inf in i ty ' .

Rockcafé E.V.A.
opnieuw bij Flophouse

In oktober 1991 startte jeugdsoos Flophouse i.s.m. Stage Sound
een nieuw initiatief: Rockcafé E.V.A. (Even Voorstellen... Aange-
naam!)
Het stikt in onze regio werkelijk van
enthousiaste en getalenteerdejonge-
lui die in een ergens op pa en ma of
de buurman veroverde ruimte omto-
verden tot hun muziekdomein. Maar
na zo'n jaar van rock en lol onder
elkaar wil je de deur wel eens uit met
cle club en spelen in een tent vol ge-
zellige swingende mensen.
Rockcafé K.V.A. gaf 3 bands alle kans
in oktober 1991.
Het werd een onverdeeld succes. Het
Rockcafé wil zo 4 keer per jaar open
zijn en zo is er weer een podium op
zaterdag 22 februari.
Drie jonge, getalenteerde bands stel-
len zich dan weer voor bij Flophouse:
Stickly Rose en Backfire, beide uit
Zutphen en Zodiac uit Hengelo.
Stickly Rose is er een goed voorbeeld
van hoe een band toevallig kan ont-
staan. De heren Gerolt, Thomas en
Marcel liepen elkaar toevallig tegen

het lijf . Rosanna kwam zingen en de
band was geboren. Enthousiast wor-
den oude en nieuwe nummers in een
origineel jasje gestoken. Repertoire:
Rock & Roll.
Backfire: De 5 muzikanten van deze
(hard)rockband zijn: Hennie, Erik,
Hans, Ron en Freddy. De band speelt
voornamelijk covers.
Zodiac: Twee keer Hans, dan Martin
en Frank en niet te vergeten: Paula.
Jongelui uit de zeer nabije regio.
'Mix' was misschien een betere bena-
ming voor deze nieuwe rockband.
Een mengelmoes van verschillende
stijlen en invloeden, die samen-
vloeien tot een verrassend geheel.
Maak kennis met- al deze enthou-
siastelingen op zaterdagavond 22 fe-
bruari in Rockcafé E.V.A., jeugdsoos
Flophouse. Door het volle program-
ma wordt er vroeg begonnen.
(Zie advertentie)

QUEBBEL te gast
bij Jong Gelre
Donderdagavond 20 februari komt
de werkgroep 'Quebbel' voor de le-
den van Jong Gelre een avondvul-
lend programma verzorgen in het
Dorpscentrum. Dit alles onder het
motto 'Mensen onder elkaar'.

K.M.T.P.
afd. Neede-Ruurlo en
omstreken
Op 25 februari in zaal Morsinkhof te
Haaksbergen, houdt Modeste Her-
wig een lezing met als onderwerp:
'Kleur in de border'.
In de inleiding worden praktische za-

ken zoals aanleg en onderhoud be-
handeld. Wat is een border?
- Wat is geschikt als voor- en achter-

grond bij een border;
- De aanleg van een border (spitten

- bemesten - planten);
- Waar moet u op letten bij de plan-

tenkeuze;
- Meer over kleur (kleurencirkel,

klem bepalen, kleurcombinaties);
— Onderhoud van een border (op-

binden, vorstbescherming, on-
kruid).

Vervolgens laat Modeste Herwig een
aantal dia's zien van borders in ge-
slaagde kleurencombinaties. Naast
de kleur is er aandacht voor de vorm
van de bloemen en het blad. Er wor-
den details uit de border bekeken,
zodat u ziet uit welke planten zo'n
border is opgebouwd. Kleur is iets
wat je moet zien. Er wordt gewerkt
met overvloeiprojectie en er is muzi-
kale begeleiding.
Modeste Herwig biedt in de pauze
beplantingsplannen van een aantal
borders die zij laat zien te koop aan.
Met zo'n plan is een border precies
na te maken.
Ook neemt zij boeken die zij geschre-
ven heeft mee: 'De mooiste planten
voor de kleine tuin' - 'De mooiste
nieuwe en bijzondere planten' en -
'Mijn tuin van dag tot dag'.

Voorleeswedstrijd
in dialekt
De dialektkringen 'Vrienden van de
Streektaal veur Lochem en Umge-
ving' en 'Achterhoeken Liemers' or-
ganiseren weereen voorleeswedstrijd
en wel op zaterdagmiddag 7 maart
a.s. in Zalencentrum 'de Luifel',
Dorpsstraat 11 in Ruurlo.
De deelnemers kunnen lezen in de
volgende categorieën:
a. een verhaal uit eigen werk;
b. één of twee gedichten uit eigen werk.

Men kan zich opgeven en/of infor-
matie verkrijgen bij :
mevr. J. Ruiterkamp-Klein Lebbink,
Kerkplein 2, 7437 AL Bathmen, tel.
05704-1502.
Na opgave wordt een formulier met
de wedstrijdvoorwaarden toege-
stuurd.
Belangstellenden zijn op zaterdag 7
maart a.s. van harte welkom op deze
zevende voorleeswedstrijd in het Za-
lencentrum 'de Luifel' in Ruurlo!

AJK
Het Agrarisch Jongeren Kontakt
krijgt maandag 24 februari bezoek
van dhr. Donderwinkel. Deze is werk-
zaam bij de (ioöperatie ABGen is on-
der meer vertegenwoordiger voor
Denemarken en de voormalige DDR.
Dhr. Donderwinkel /al vertellen hoe
het in die landen met de bedrijfsvoe-
ring is gesteld. De bijeenkomst wordt
gehouden in 'De Herberg'.

NBvP
Leonieke Kuit heeft voor de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
een lezing gehouden over natuur- en
milieuvriendelijk beheer. Haar spe-
ciale aandacht ging daarbij uit naar
de vlinders. Zij liet tevens een prach-
tige dia-serie over de vlinders zien.
De volgende bijeenkomst van de afd.
Voiden is 18 maart. Deze avond staat
in het teken van de transplantatie.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Koffieconcert 'Smoek'
In de serie maandelijkse koffieconcerten organiseert 'Vrienden
van Maria Postel' zondagmorgen 23 februari in Party-Restaurant
'De Smid' te Keijenborg een koffieconcert met medewerking van
muziekgroep 'Smoek'.
'Smoek' is een muziekgroep bestaan-
de uit 5 enthousiaste muziekliefheb-
bers. Het repertoire van de groep be-
staat uit een scala van Nederlandsta-
lige liederen welke variëren van luis-
terliedjes, blues, tango's tot komische
meezingers; dit alles hoofdzakelijk in
het Achterhoeks dialect.
Het instrumentarium bestaat uit
contrabas, gitaar, accordeon, dwars-
f lu i t en banjo, waarbij de samenzang
in dit geheel zorgdraagt voor een en-
thousiast muziekgebeuren.
Juist dit uitgebreide instrumenta-
rium en de speelse teksten maken het

optreden van 'Smoek' tot een aan-
trekkelijk luisterspel voor jong en
oud.
Het koffieconcert vindt plaats op 23
februari Party-Restaurant 'De Smid'
te Keijenborg.
N.B. Voorverkoop kaarten: 'Smoek'
23 februari. Ben Schreurs £ Hanne-
ke Hiddink en Jan Ottinkband 29
maart. Hans Keu per & Boh Foi Toch
12 april. Alleen passe-partout.
Kaarten dagelijks 's middags ver-
krijgbaar m. u. v. 's woensdags bij Par-
ty-Restaurant 'De Smid'; telefonische
reservering niet mogelijk.

Vlees en vetarm eten
een combinatie
om van te smullen
Minder vet eten is lekker, gemakkelijk klaar te maken en hoeft
niet duur te zijn. Onder die noemer gaat in maart de landelijke
Let op Vet-campagne van start. Een campagne waarin ook vlees
een centrale rol speelt, want mager vlees en lekker eten gaan
uitstekend samen!
Lag vorig jaar in de Let op Vet-cam-
pagne het accent op het bewustma-
ken van de hoge vetconsumptie van
de Nederlander, nu besteedt de cam-
pagne aandacht aan het bereiden
van vetarme én lekkere gerechten.
Bij het samenstellen van uw maaltijd
kunt u daarvoor kiezen uit tal van
magere vleessoorten. Bijvoorbeeld
tartaar, bak/bieflapjes, runderge-
hakt, runclerpoelet, rundervinken,
maar ook magere runderlappen of
malse sukadelappen komen vooreen
vetarme maaltijd in aanmerking.
Bent u meer een liefhebber van var-
kensvlees, dan kunt u kiezen uit ma-
gere hamlappen, een malse ribkar-
bonade, een ongepaneerde schnitzel
of magere schouderlapjes. Ook met
nasi- of bamivlees kunt u lekkere en
niet vette schotels maken. Welke van
deze vleessoorten u ook kiest, ze zijn
niet alleen gunstig in prijs maar ook
op een vetarme manier smakelijk te
bereiden.

Grillen
Een van de manieren om een lekker
stukje vlees met minder vet klaar te
maken, is grillen. Daar komt geen vet
aan te pas en het is één van de een-
voudigste manieren om in betrekke-
lijk korte ti jd bijvoorbeeld een ham-
burger (van rundvlees), een ribkar-
bonade of een rundertartaartje op

tafel te zetten. En houdt u van pittig,
dan zijn verse of gedroogde kruiden
een extra smaakmaker bij gegrilld
vlees.

Anti- aanbaklaag
Ook een pan met anti-aanbaklaag is
heel goed geschikt om een stukje
vlees op een vetarme manier te berei-
den. U hoeft dan maar heel weinig
van het bak- en braadprodukt te ge-
bruiken.
Bij 500 gram vlees kunt u in het alge-
meen volstaan met zo'n 25 gram bo-
ter of margarine (2 afgestreken eetle-
pels), of 2 a 3 eetlepels olie.

Roerhakken in een wok
Niet alleen een pan met anti-aanbak-
laag is een goede manier om vlees
vetarm te bereiden, ook een wok is
daarvoor prima geschikt. Vooral
vlees dat snel klaar is, kunt u in een
wok heerlijk roerhakken. Samen met
wat gesneden groenten, een uitje,
champignons en pittige kruiden
kunt u bijvoorbeeld rundergehakt of
mager, in blokjes of reepjes gesne-
den varkensvlees lekker en gemakke-
lijk klaarmaken.
Wilt u meer weten over magere vlees-
soorten? Vraag het dan gewoon uw
slager.



CONTACT DERDE BLAD
Donderdag 20 februari 1992

53e jaargang nr. 46

Volleyb aldames
in nieuw tenue
Socii volleybaldames A werden onlangs in het nieuw gestoken door Schilders-
bedrijf Bert Pardij s te Wichmond. De dames waren verrast door de/e g i f t .

V.l.n.r.: Richard Schrijver, Derry Pellenberg, Annet Lubbers, Wilma Par dij s, Maria
Wenneker, Wilma Nijenhuis, Agnes van Rossum.

Socii volleybaldames li worden in het nieuw gestoken door Schilperoort 7,onne-
apparatuur te Eefde. De dames danken Schilperoort voor deze gift.

V.l.n.r.: Richard Schrijver, Willie llessel.hig, l leidt ï'hijssen, Hermien Kornegoor,
Tiny Peters, Henk Klein Haneveld.
(ieliurkt: (•reet van Rossiini, Kr na Vink, Klly Rouwenhorst, Mar ga Jansen.

Badminton Flash
Flash 2 speelde tegen LBC uit Lich-
tenvoorde een bij/onder gelukkige
wedstrijd. Er werden drie driesetters
gespeeld en de/e werden alle op het
laatste moment beslist. Op deze ma-
nier werden drie belangrijke partijen
gewonnen, waardoor de u i t s lag nog
net 4-4 werd en Flash 2 redelijk bo-
venin blijft meedraaien.
Flash 3 zakt iets terug wat betreft de
prestaties. De laatste wedstrijden lo-
pen iets minder vlot dan in het begin
van het seizoen. Tegen Yapton werd
sterk begonnen en stond Flash na de
herendubbel zelfs met 3-2 voor.
Daarna ging het dan een beetje mis.
Yapton was in de overige partijen iets
sterker en kon dan ook de 5-3 over-
winning in de laatste mix veiligstel-
len.
Net als het tweede team speelde Flash
4 tegen LBC en ze deden het iets be-
t e r . Flash 4 won de wedstrijd met veel
overtuigingen LBC l kwam er dan ook
niet aan te pas. Toen de- overwinning
reeds veilig stond, won LBC' de beide
mixen, maar dat was al te laat . Met
5-3 pakte Flash l deovenvinning.

sv Ratti
Jeugd
Uitslagen: Zelos C2 - R a t t i Cl 3-3;
\ /SVB4-RaüiBH)-3.

programma: Almcn C l - Ratt i Cl.

vv Vorden
Uitslagen
Vorden Al - Warnsvelds" Boys Al
8-0; DZC (iS A2 - Vorden A2 l - i; Vor-
den BI - WVC BI 2-6; Vorden C l -
ZelosCl 4-2;Voorwaarts l -Vorden l
3-2; Vorden 3 - Loenermark 4 0 - 1 ;
Witkampers (i - Vorden 5 1-0; Vorden
6 - Witkampers 5 l -1; Vorden 7 - Zut-
phen 4 3-3.

Programma
ABS Al - Vorden Al ; Vorden A2 -
Malle Al; SSSF BI - Vorden B I ;
Neede CM - Vorden Cl; Vorden C2 -
Neede C2; Vorden l - Ferbeekse Boys
l ; Vorden 2 - WC. 25 2; Wolfersveen
l - Vorden 3; AZC l 5 - Vorden 4; Vor-
den 5 - Fibergen 8; Be Quick 5 - Vor-
den 7; Vorden 8 - Pax 10.

Wilp - Ratti 0-5
Ratti Zat l op schot
In een vrij eenzijdige wedstrijd haal-
de Ratti l zaterdag tegen Wilp l de
volle 2 punten binnen. Halverwege
de l.e helft scoorde H. Welleweerd
voor de Kranenburgers: 0-1. Kort
daarop met een fraai atstandschot R.
Hendriksen: 0-2. Vlak voor rust was
het M. Sueters die 0-3 aantekende.
Ratt i die bij vlagen zeer goed voetbal
speelde, gaf Wilp geen enkele kans
om maar iets terug te doen. Ook in
de 2e helft ging Ratt i onverminderd
door. Max Sueters die eerst 0-4
scoorde bracht de eindstand uitein-
delijk op 0-5.

L. R. en
P.C. 'De Graafschap'
Bij de op zaterdag 15 februari verre-
den wedstrijd voor viertallen in Bath-
men wist het viertal bestaande u i t Jo-
rien Heuvelink, Monique Groot
Roessink, Irene Regelink en Martine
Rutt ing beslag te- leggen op de 2e
plaats met 1245 punten en zij gaan
door naarde f inak ' op 4 april.

Bij de individuele prestaties behaal-
de Jorien Heuvelink met Flfriede de
Ie pr i j s in het B-springen en de 4e
prijs in de L l-dressuur. Reinoud
Maalderink met Brienta de 3e prijs
in het B-springen en dé1 5e prijs in de
B-dressuui.
Bij het op zaterdag 15 februari in La-
ren verreden concours behaalde
Brenda Groenendal met Valentina
Bella de Ie prijs in de Ml-dressuur

met 124 punten. Jeanine van den
Bergh met Unix de 2e prijs in de M l -
dressuur met 123 punten.
Brenda Groenendal werd bovendien
met Valentina over 3 wedstrijden M l -
dressuur Kring Kampioene van de
Kring Achterhoek Noord.

Dammen
Sneldamkampioenschap
distrikt Oost
Afgelopen zaterdag werd in Ulft ge-
streden om de sneldamtitels van dis-
trikt Oost in de diverse klassen. In de
landelijke hoofdklasse waren het
heel lang Henk Ruesink en Jan Mas-
selink die cle kop aanvoerden. Tegen
het einde kwam de Doetinchemmer
Odin Mol naderbij en na een neder-
laagvan Henk Ruesink in de slotron-
de tegen Henk Sonderen kwam het
tot een barrage tussen Mol en Rue-
sink. Eerstgenoemde won de barra-
gepartij, zodat Henk Ruesink verwe-
zen werd naar de 2e plaats. Beiden
hadden 21 punten uit 15 wedstrij-
den.
Jan Masselink werd 3e met 20 pun-
ten.
Overige klasseringen: Chris Grevers
8e met 16 punten, Mike Voskamp 9e
met 15 punten en Tonny Janssen 16e
met 5 punten.
Harry Graaskamp werd kampioen in
de provinciale hoofdklasse. Hij be-
haalde 15 punten uit 10 wedstrijden,
drie meer dan het achtervolgende
duo Erik Oonk (Winterswijk) en
Huubvan Uum (Ulft). Bertus Nijen-
huis werd 7e met 9 punten en Bennie
Hiddink l()e met 8 punten.
In de eerste klasse kon Gerco Brum-
melman geen potten breken: hij ein-
digde als 15e met 7 punten. Gert
Hulshof en Gerard Dimmendaal
reikten tot de eerste finalegroep van
de tweede klasse. Hierin moesten ze
enigszins afhaken, want ze eindigden
als 6e en 7e, beiden met 5 punten.
Jan Hoenim^^erd 2e in de tweede
finalegroep^Hl: 7 punten.
In het dunne juniorenveld eindigde
Mark Klein Kranenbarg op de ge-
deelde eerste plaats met 13 uit 9. Hij
verloor echter de barrage met de
Doetinchen^kr Erik van Kessel, zo-
dat hij als tw^Kle geklasseerd werd.
Mare Dorresteijn eindigde als 5e bij
de pupillen met 16 punten, vlak voor
Ruben Bleumink die met 15 punten
als 6e finishte.
Bij de pupillen een grote DCV-deel-
name. Ronald Scheffer was de beste
Vordenaar met een verdienstelijke 3e
plaats en 24 punten.
Verder klasseringen: Johannes Wes-
terink 5e met 22 punten; 6e Robert
Kornegoor 18; 7. Erik Dorresteijn
15; 8. Nico Klein Kranenbarg 15; 10.
Daan te Riele 13; 11. Maarten Boss
12; 13. Martijn Dorresteijn 9; 14. An-
nemiek Huijsmans 7; 15. Wouter
Dijkman 7.

De Gelderse finale is op 18 april in
Gorssel.

Uitslagen
DCA Apeldoorn - DCV 2 10-6; DCV
3 - DIOS Eibergen 2 7-9; DCV 5 -
DEZ Laren 3 6-2.

Socii
Uitslagen
15-2: Socii Cl - Markelo C2 5-0;
Brummen BI - Socii BI 2-2.
16-2: Socii 2 - Eerbeekse Boys 40-0;
Lochem 5 - Socii 3 2-3; Socii 4 - Be
Quick 7 0-4; Baakse Boys 6 - Socii 5
4-3.

Programma
22-2: Zelos C2 - Socii Cl; Socii BI -
Sp. Eefde BI .
23-2: Socii - Wissel; Steenderen 3 -
Socii 2; Socii 3 - SVBV 2; Dierense
Boys 4 - Socii 4; Socii 5 - SHE 6.

DASH verrast!
In een onverwacht sterke wedstrijd
heeft DASH donderdagavond tegen
het sterke Devolco 3 een punt wegge-
haald. Devolco had in de hele com-
petitie nog geen punt verloren wat
de prestatie van de Vordenaren nog
eens extra onderstreept.
DASH had verwacht een pak slaag te
krijgen. In de eerste set leek het daar
ook op, want DASH had tegen de
routiniers uit Deventer niets in te
brengen en verloor met 15-5.
In de tweede set kon DASH vanaf het
begin goed meekomen en nam zelfs
een lichte voorsprong van 12-13. De-

volco nam over met een 14-13 stand,
maar toch was het DASH dat de seto-
verwinning wist te behalen: 14-16.
Deze opsteker had een ontketend
DASH tot gevolg. DASH kwam op
een 3-9 voorsprong maar een kleine
verslapping was voor Devolco ge-
noeg om langszij te komen en zelfs te
winnen met 15-10.
DASH, dat de laatste tijd ook men-
taal goed in elkaar zit, toonde een
enorme veerkracht door in de vierde
set meteen fel te starten en een 0-9
voorsprong te nemeen. Devolco
werd in deze set volledig door Vor-
dense mannen overklast. Het was
dan ook DASH dat de set met 6-15
won.
Weer moest het rally-point systeem
de wedstrijd beslissen. In deze set was
het toch de routine van Devolco dat
het won van de enthousiaste werklust
van DASH. Devolco won met 15-10.
Toch stapten de Vordenaren om
kwart over twaalf ('s nachts) met een
heerlijk gevoel van het veld, want dit
seizoen is nog geen enkele ploeg zo-
ver gekomen tegen de van routine
uitpuilende kampioenskandidaat.

Uitslagen
HP Devolco 3 - DASH l 3-2; D2A
Devolco 7 - DASH 4 0-3; D3A Devol-
co 11 - DASH 5 2-1; D4A Wilh. 4 -
DASH 7 2-1; JA ABS l -DASH l 3-1;
JC Gorssel l - DASH l 0-3; Dl DASH
3 - Terwolde l 2-2; D3B DASH 6 -
Almen 3 3-0; H2A DASH 3 - Boem. 2
1-2; H2B DASH 2 - Vios 3 3-0; H3A
DASH 4 - Terwolde 2 1-2; MCP
DASH l -Terwolde l 0-3.

Programma

H rekr. B Epse - DASH B; D3Div. B
de Zwaluwen - DASH/Sorbo; Dl
DVO l - DASH 3; H2A Salvo l -
DASH 3; H3A Olympia 2 - DASH 4;
H rekr. A DASH A - Heeten 7; D3Div.
B Piet Zoomers/D2 - DASH/Sorbo;
Dl Vios 2 - DASH 3; H2B Bi^pc 2 -
DASH 2; MA Voorw. l - DAS^; MC
DVO l - DASH 1; DP DASH 2 - Sp.
Dev. 1; D2A DASH 4 - WSV 2; D3A
DASH 5 - SVS 6; D4A DASH 7 - Salvo
3; HP DASH l - Harfsen 1;JA DASH
l -Vios 1;JC DASH l - Han |̂; MB
DASH l - WIK 2; MC Sp™ev. -
DASH l.

Indoor
Touwtrekken
Aanstaande zondag wordt in sport-
hal De Veldhoek een indoor-toer-
nooi touwtrekken georganiseerd.
Deze wat bijzondere vorm van touw-
trekken wint met name bij de jeugd
en de damesteams sterk aan popula-
riteit. Damesteams, maar ook heren-
teams uit het gehele land zullen deze
dag naar De Veldhoek afreizen om
daar hun krachten te meten. Ook de
Vordense Touwtrekvereniging neemt
deel aan het toernooi. Behalve 2 se-
niorenteams en een jeugdteam zal
ook het pas opgerichte damesteam
van zich laten horen.
Dit jonge en energieke team is het
resultaat van de wervingsactie door
de Touwtrekvereniging Vorden, be-
gin dit jaar. Daaruit is gebleken dat
de Vordense dames het touw in eigen
hand durven te nemen. Hoe hun eer-
ste wedstrijdervaringen zullen zijn
kunt u zien bij 'Appie Happie' in De
Veldhoek.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen
van woensdag 12 februari
Groep A
l . Mevr. Elferink/Mevr. Nekkers
57.6%; 2. Hr. Groot Bramel/Hr. Wol-
ters 57.1%; 3. Mevr. van de Berg/Hr.
Bergman en Mevr. Schigt/Hr. Schigt
54.5%.

Groep B
1. Mevr. Bokkinga/Hr. Bokkinga
65.2%; 2. Mevr. Meijer/Hr. Meijer
62.8%; 3. Mevr. van Gastel/Hr. van
Gastel 60.5%.

Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje.
Inl. tel. 2830.

Voetbal
Vorden- Voorwaarts 2-3
Vorden moest in de tiende minuut
van de wedstrijd met tien man verder.
Bij een poging de spits van Voor-
waarts met een sliding te stuiten,

meende de arbiter een fout van Bert
Huetink geconstateerd te hebben.
Hij zond de Vorden-speler tot ieders
verrassing van het veld!
Vorden had desondanks het beste
van het spel. Peter Hoevers was heel
dicht bij een doelpunt. Toch werd
het O-1 toen Ron de Beus een voorzet
van Hoevers afrondde. Voorwaarts
kwam via een off-side goal van Tee-
rink vlak voor rust op gelijke hoogte.

Na de thee nam Torn van Zeeburg de
plaats in van de geblesseerde Ron de
Beus. Marco Teerink bracht de
stand op 2-1. Vlak hierna moest de
ingevallen Torn van Zeeburg vanwe-
ge een enkelblessure het veld verla-
ten. Aangezien Jan Groot Jebbink
reeds was ingevallen voor de gebles-
seerde Reindjan Westerveld, moest
Vorden met negen man verder. Voor-
waarts kon hiervan eerst niet profite-
ren. Sterker: Vorden kwam op 2-2
doordat Wilco Klein Nengerman een
vrije trap hard inkogelde. De bal
werd door de keeper losgelaten en
Frank Rouwenhorst profiteerde.

Twee minuten voor tijd verschalkte
Tijhuis Vorden-doelman Gerrit Wen-
neker: 3-2. Dus toch nog een over-
winning voor de thuisclub. Een ge-
lijkspel had de verhouding beter
weergegeven.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
Eerbeekse Boys.

Dames Ratti- Terborg: 4- O
Afgelopen zondag speelden de da-
mes van Ratti thuis tegen de zeer
jeugdige en getalenteerde ploeg Ter-
borg. De uitwedstrijd werd ternau-
wernood gewonnen met 4-5. De da-
mes van de kranenburgse ploeg zijn
hard bezig de kampioenstitel te vero-
veren. Om dit te bereiken was het een

vereiste Terborg met een nederlaag
naar huis te laten gaan.
Met 4 punten verschil op naaste con-
current Loenermark staat Ratti bo-
venaan met 28 punten uit 15 wed-
strijden.

In de eerste helft bepaalde Ratti het
spel. Goed opgezette aanvallen en
een sluitende verdediging maakte
Terborg kansloos te scoren. Na tien
minuten spelen werd het spel uitste-
kend verlegd naar links. Ingrid Tem-
mink kreeg ruimte en scoorde mid-
dels een afstandsschot 1-0. Terborg
kwam even goed terug. Het sterke
middenveld zorgde zo af en toe voor
druk in de achterhoede van SV Ratti.
Petra Visschers, die altijd een goal
meepakt in een wedstrijd, wist zich
na ongeveer twintig minuten door de
Terborgse verdediging te wurgen en
scoorde heel beheerst 2-0. Het werd
3-0 na een schitterende samenwer-
king tussen Gerda Bijenhof en Carla
Addink. Gerda Bijenhof plaatste een
voorzet op maat richting Carla Ad-
dink. Zij kopte de bal in de verste
hoek en de Terborgse keeper had het
nakijken. De ruststand was 3-0.

In de eerste tien minuten van de
tweede helft speelde Terborg meer
op de counter en liet de Ratti-verde-
diging te veel ruimte liggen. Het laat-
ste halfuur speelde zich met name af
op de helft van Terborg. De ploeg
kreeg nauwelijks ruimte om over de
middenlijn te komen. Twintig muni-
ten voor het eindsignaal was het we-
derom Petra Visschers die door mid-
del van haar snelheid de Terborgse
verdediging uitspeelde en de stand,
tevens eindstand, op 4-0 bracht.

Volgende week zondagmiddag spe-
len de dames van SV Ratti uit tegen
Grol.

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Vorige week had u het over tariefgroepen;
kunt u aangeven wat de invloed daarvan is als mijn
vrouw bijverdient en wat het verschil is met de belas-
tingschijven?
Naast tariefgroepen - waar we het de vorige keer over hadden - bestaan
er belastingschijven. Dit houdt in, dat u over het inkomen tot
f42.966,00 boven uw belastingvrije som (van de tariefgroep) 38,55%
belasting betaalt (voor 65+ is dit 20,3%). Over de volgende f42.964,00
betaalt iedereen 50% en boven f85.930,00 is dat 60%.

Voorbeeld:
Belastbaar inkomen
Tariefgroep 3 vrij

1e schijf

2e schijf

3e schijf

Totaal betalen

100.000,00
-10.450,00

89.550,00
- 42.966,00 a 38,55 %

•

46.584,00
- 42.964,00 a 50 % -

3.620,00 a 60% =

f16.562,00

f21.482,00

f 2.174,00

f40.218,00

De indeling in tariefgroepen van een gehuwde/samenwonende is af-
hankelijk van het arbeidsinkomen van de partner. Hieronder volgen
enige voorbeelden, hoe dit kan uitwerken.

Stel, uw echtgenote/partner gaat bijverdienen en de verwachting is dat
zij minder dan f 5.000,00 bruto gaat verdienen. Zij wordt dan inge-
deeld in groep l (geen belastingvrije som) en er wordt bij haar 38,55%
belasting geheven. Uzelf blijft in groep 3 (twee maal de belastingvrije
som).

Gaat zij in zo'n geval meer dan f 5.225,00 verdienen, dan komt zij in
groep 2 en uzelf gaat van groep 3 ook naar groep 2 (beiden één maal
de belastingvrije som).
Als het inkomen van u beiden lager is dan f 48.191,00 is er fiscaal
weinig aan de hand (f48.191,— bestaat uit f5.225,00 belastingvrije
som/tariefgroep 2 en f42.966,00 van de eerste belastingschijf waaro-
ver 38,55% wordt geheven onder de 65 jaar).

Wanneer de meestverdienende echtgenoot echter meer verdient dan
f 48.191,00, dan wordt de wijziging in de tariefgroepindeling - van
groep 3 (2 x belastingvrije som) naar groep 2 (l x belastingvrije som)
voelbaar. Dit kost u dan maximaal (50% ./ 38,55%) = 11,45 % van
f5.225,00, is f598,00, aan de fiscus.
Verdient de meestverdienende echtgenoot meer dan f91.155,00 dan
wordt het nadelig fiscaal resultaat (60% ./ 38,55%) is 21,45 % van
f 5.225,00 is f 1.120,00.
U moet dus opletten of extra bijverdienen wel nut heeft.

Zoals reeds gesteld, wordt de tariefgroep bepaald aan de hand van een
door u persoonlijk in te vullen en te ondertekenen loonbelastingver-
klaring. Als deze verklaring verkeerd wordt ingevuld, blijft u persoon-
lijkverantwoordelijken niet de inhoudingsplichtige werkgever, dan wel
de uitkerende instantie. De ten onrechte niet ingehouden belasting
wordt dan op u verhaald.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck/A-4
Groep: Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden.



Kracht van 10 jaar Malsovit Slank-Brood:

Eten en afslanken tegelijk
Nederlanders eten te veel en te vet, is gebleken uit het onder-
zoek van de Nederlandse Voedingsraad. Overgewicht is dan
ook een omvangrijk probleem voor veel mensen. En wat doe je
dan? Precies 10 jaar geleden ontwikkelde Peter van Tiel het
Malsovit Slank-brood, waar je al etend mee afslankt. Een suc-
cesformule die werkt. Hoe kan dat?
'Eten en afslanken tegelijk, het klinkt tegenstrijdig, maar het
is héél natuurlijk.' legt Peter van Tiel uit. 'Mensen die te dik
zijn, eten meer calorieën dan ze verbruiken. Dat teveel aan
calorieën wordt opgeslagen in het lichaam. Verantwoord af-
slanken doe je door konsekwent minder calorieën te eten
dan je verbruikt. De opgeslagen vetten worden dan afge-
broken. De meeste afslankmiddelen schrijven een veel te ri-
goureuze rantsoenering van het eten voor. In combinatie
met een vochtafdrijvend middeltje levert dat korte termijn
successen op, maar de kilo's vliegen er nog harder weer
aan zodra je weer 'normaal' gaat eten. Dat veroorzaakt het
beruchte jojo-effekt. Bovendien is een rigoureuze rantsoe-
nering van het eten gevaarlijk voor de gezondheid, omdat
het lichaam geen of onvoldoende elementaire voedings-
stoffen binnen krijgt.' aldus Peter van Tiel.

Verantwoord en blijvend afslanken
Peter van Tiel kon dat gesjoemel van afslankpreparaten
niet aanzien. Daarom ontwikkelde hij 10 jaar geleden, in sa-

menwerking met voedingsdeskundige Ir. Frans van de
Reep, de Malsovit Slank-Kuur. Deze kuur voldoet aan de
belangrijkste basisvoorwaarden voor verantwoord en blij-
vend afslanken:

energiebeperkt: 1200 calorieën per dag
bevat alle essentiële voedingstoffen
zonder hongergevoel
stoelgang bevorderend
gevarieerd en lekker, dus goed vol te houden
leert betere eet- en leefgewoonten aan

'Die betere eet- en leefgewoonten is het belangrijke onder-
scheidende element met al die afslankmiddeltjes.' voegt
Peter van Tiel toe. 'Met de Malsovit Slank-Kuur leer je jezelf
aan om gezond en calorie-arm te eten en dat resulteert in
een blijvend resultaat. Verder adviseren wij veel lichaams-
beweging, want dat verhoogt het afslankeffect aanzienlijk.'

Brood basis van de kuur
Centraal in de Malsovit Slank-Kuur staat het Malsovit Slank-
Brood. U eet drie broodmaaltijden per dag met alles erop
en eraan. Vele soorten hoogwaardige granen zorgen voor
voldoende voedingsstoffen.
Bovendien heeft het brood een zeer hooggehalte aan voe-
dingsvezels, o.a. de unieke Fibrex voedingsvezel. Hierdoor

krijgt het hongergevoel geen kans en wordt de stoelgang
bevorderd.
Verder bestaat de Malsovit Slank-Kuur uit Maaltijdkoeken,
Knacke, Koffiekoekjes en Broodbeleg,

Nieuw: complete 14-dagen Slank-kuur
Speciaal ter ere van het 10-jarige Malsovit jubileum, intro-
duceert uw warme Malsovit bakker een complete 14 dagen
slankkuur.
Deze kuurdoos bevat alle basis-ingrediënten voor een kuur
van 14 dagen: diverse soorten Slank-Koek, Slank-Brood-
beleg, Kelptabletten, Groentebouillon en het informatieve
Malsovit Slank-Kuurboekje. Hierin leest u alles over afslan-
ken met Malsovit. Het Malsovit Slank-Brood koopt u er (met
korting) los bij.

Malsovit produkten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij uw
warme Malsovit bakker Van Asselt.

Wij zorgen
dat uw drukwerk

er gekleurd op staat.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

MALSOVIT'
SLANK KUUR

FEBRUARI:
19 HVG Dorp in de Voorde
19 ANBO, Soos Dorpscentrum
20 HVGWildenborch
20 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
21 ANBO Ledenbijeenkomst,

Dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler
24 ANBO Klootschieten 'de

Goldberg'
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Plattelandsvrouwen, Excursie

Aviko
25 KPO Vierakker, Prov. Agrarische

Studiedag
26 ANBO, Soos Dorpscentrum
26 Welfare handwerken 'de Wehme'
27 KPO Vierakker, themamiddag
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Karnaval 'De Herberg'
29 Kranenburgs Karnaval

MAART:
l Kranenburgs Karnaval
1 Karnaval 'De Herberg'
2 Karnaval 'De Herberg'
3 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
3 Karnaval 'De Herberg'
3 Plattelandsvrouwen Vorden,

Patchwork
3 Soosmiddag, Carnaval
4 HVGWichmond, lezingen

modeshow
5 Bejaarden kring Dorpscentrum
6Open Tafel SWOV 'de Wehme'
6 Plattelandsvrouwen Vorden,

Culturele Avond
9 Vrouwenclub Medici

l O ()pen Fafel SW( )V 'de Wehme'
l l Welfare handwerken, Wehme
13 Open Tafel SW( )V 'de Wehme'
13 Uitvoering Chr. Muziekver.

Sursum Corda in het
Dorpscentrum

14 Feestavond LRen PC dr
Graafschap de Herberg

14 Uitvoering Chr. Muziekver.
Sursum Corda in het
Dorpscentrum

15 Bruidsshow Pan to ff eitje
17 ()pen Tafel SWOV 'de Wehme'
17 KPO Kranen burg-Vorden
17 KPO Vierakker, Therrninale

Thuiszorg
17 Plattelandsvrouwen Vorden, Doe-

middag
17 NCVB, dr. Dagevos, stress
17 Soosmiddag, Kranenburg
l H HVG Dorp
IS HVGWichmond, Harrie

Kettelerij, lezing
19 Plattelandsvrouwen Vorden,

Transplantatie
19 HVGWildenborch,

Brandwondencentra
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
20 Vrouwenclub Medler
23 Parochieavond RKKerk 125 jaar

KKKin ' t Pantof f f l t j e
24 Open Tafel SW( )V 'de Wehme'
25 Welfare voorjaarcontactmiddag,

de Wehme
26PCOBin'deWehme'
27 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
30 11VG Dorp
30 Vrouwenclub Medler
31 Open Tafel SW( )V 'de Wehme'
31 Plattelandsvrouwen Vorden,

Koffiemorgen
31 Soosmiddag Kranenburg

TACX SCHOENMODE 15 JAAR IN HENGELO GLD. - TACX SCHOENMODE 15 JAAR IN HENGELO GLD.

GOEDKOPER KAtsi 'T
HAAST N l ET

BIJ

TACX SCHOENMODE
Bij aankoop van 2 paar

A FGEPRIJSDE schoenen
betaalt u voor het

TWEEDE AFGEPRIJSDE paar
(het goedkoopste) de helft van de

AFGEPRIJSDE PRIJS

Deze schoenen zijn voorzien van witte plakkers met rode opdruk.

Deze aktie loopt t/m zaterdag 22 februari 1992.

TOT ZIENS BIJ

TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld. - t.o. gemeentehuis

Tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten

PRESENTEERT
OPNIEUW 3
POPGROEPEN:

KAARTEN
VOOR DE

EXCLUSIEVE
ROCK & ROLL

AVOND
VRIJDAG

28 FEBRUARI

nu verkrijgbaar bij
Flophouse

BACKFIREuitZutphen

* STICK LYROSE uit
* ZODIAC uit Hengelo

ZATERDAG 22 FEBRUARI
in jeugdsoos FLOPHOUSE te Toldijk

't Wordt leuk, 't begint vroeg, 20.30 uur, het swingt weer!

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

TACX SCHOENMODE 15 JAAR IN HENGELO GLD. - TACX SCHOENMODE 15 JAAR IN HENGELO GLD.

DEZE WEEK

Bananensoezen
NU

6 halen

BIJ UW

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

THEO TERWEL
l AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-TV-video

REPARATIE
Bel Bredeveld;
05752-1000

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000
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