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MTelefoon gemeente: 05752-2323.
MHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

*

ERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders naar aanleiding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
•
De commissie voor financiën en openbare werken 'e^adert op dinsdag 19
juni 1990 om
,0 uur in het gemeentehuis. Op de enda staan de volgende punten:
— vaststelling begroting en investeringsschema;
— invalidenparkeerplaatsen;
— aanschaf milieuboxen; wijziging
verordening Reinigingsheffingen
1990;
— geïntegreerde dienstverlening
BNG;
— grondruil met Stichting 'Het Geldersch Landschap' en pachtontbinding;
— verwerving perceel grond om-niet
van de Woningbouwvereniging
Thuis Best';
— garantiesubsidie folkloristisch festival;
— vaststelling tariefverordening sporthal 'tjebbink;
— vervanging en uitbreiding materieel gemeentewerken;
— beschikbaarstellen krediet voor het
bouwrij p maken van gronden in het
complex Industrieterrein II;
— wijziging begroting 1990.
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 19 juni 1990 om
20.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende punten:
— invalidenparkeerplaatsen;
— verzoek om bestuurscompensatie
voor huisvernummeringen Insulindelaan;
- Ie wijziging van de Verordening inzake de behandeling van bezwaaren beroepschriften gemeente Vorden;
— grondruil met Stichting Het Geldersch Landschap en pachtontbinding;
— verwerving perceel grond om niet
van de Woningbouwvereniging
'Thuis Best';
— wijziging Algemene plaatselijke verordening
De commissie voor welzijn en milieu
vergadert op woensdag 20 juni 1990
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende punten:
— aanschaf milieuboxen; wijziging
verordening
reinigingsheffingen
1990;
— vaststelling plan voor nieuwe basisscholen 1991-1994;
— verlenging VUT-59,5 tot l januari
1990;
— wijziging algemeen ambtenarenreglement i.v.m. verlenging zwangerschaps- en bevallingsverlof;
— garantiesubsdidie tariefverhoging
sporthal 'tjebbink.

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

j* BOUWVERGUNNINGEN
Op 5 juni jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer N. Pascarella, Berend van
Hackfortweg 18 te Vorden, voor het
bouwen van een carport.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

140 MILJOEN
PER J AAR VOOR
SUBSIDIEREGELING
VOOR ENERGIEBESPARENDE
VOORZIENINGEN IN
BESTAANDE
GEBOUWEN
De in het Nationaal Milieu Beleidsplan
aangekondigde subsidieregeling voor
energiebesparende voorzieningen in
bestaande gebouwen is voor een groot
deel van de verhuursector (woningcorporaties, gemeentelijke woningbedrijven, pensioen- en spaarfondsen, verzekeraars) en voor eigenaren en huurders van utiliteitsgebouwen (scholen,
ziekenhuizen, kantoren, winkels etc.)

in werking getreden op 24 mei 1990.
De regeling zal vanaf een nader te bepalen datum ook gelden voor de particuliere sector.
F 110 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor investeringen in bestaande
woningen, f 30 miljoen voor utiliteitsbouw.

Hoofdlijnen van de
subsidieregeling
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aard van het gebouw waarin
de energiebesparing wordt bereikt. De
bijdrage voor bestaande woningen is
30 procent van de totale projectkosten,
voor bestaande utiliteitsbouw is dat 20
procent. Een uitzondering vormt de
subsidie voor Hoog Rendementsketels.
Voor HR-ketels met een nominale belasting van niet meer dan 35 KW geldt
een vast subsidiebedrag van f350,- per
ketel, ketels met een nominale belasting groter dan 35 KW worden gesubsidieerd met een bedrag van f 10,- per
KW per ketel.
Om voor een subsdie in aanmerking te
komen gelden o.a. de volgende voorwaarden:
1. voor bestaande woningen geldt een
minimum investeringsbedrag van
f 1.000,- per woning; voor utiliteitsbouw is dat minimumbedrag
f 10.000,-per aanvraag;
2. om subsidie te krijgen voor dubbel
glas moet tenminste de helft van de
investering in dubbel glas ook in andere energiebesparende voorzieningen worden gedaan (spouwmuurisolatie, vloerisolatie of een HR-ketel).
3. de Regeling Geldelijke Steun Voorzieningen Huurwoningen van het
Ministerie van VROM en de nieuwe
isolatiesubsidieregeling sluiten elkaar uit. Subsidie voor een energiebesparende voorziening wordt of
verkregen op grond van de ene of op
grond van de andere regeling.
De subsidie-aanvragen van de woningverhuursector en de utiliteitsbouw
worden behandeld door de Dienst Investeringsrekening in Zwolle. Daar kan
de subsidie ook worden aangevraagd.
De particuliere sector zal de subsidieaanvragen vanaf een nader te bepalen
datum kunnen indienen bij de nutsbedrijven. De voorbereiding hiervan
vindt momenteel plaats in overleg tussen het Ministerie van Economische
Zaken en de Nutssector.

Onderstaand schema geeft een globaal overzicht van de te subsidiëren
maatregelen:
woningen
individueel
verwarmd

woningen
collectief
verwarmd

Isolatie/ bouwkundig
1. muur
2. dak
3. vloer
4. glas
5. isolatie van apparaten,
leidingen, aan- en
afvoerkanalen

Installatie
6. HR-ketel met belasting
< 35 kW
7. HR-ketel met belasting
> 35 kW
8. warmterugwinning
9. rendementsverbetering
verwarmingstoestel
10. automatische
regelapparatuur
klimaatregeling en
warm tapwater
11. individuele bemetering
12. beperking
ventilatieverlies
13. direct
aardgasgestookt
infrarood-stralingstoestel
14. klimaatregeling/
luchtbehandeling
( + = subsidiabel, - — niet subsidiabel)

l

utiliteitsgebouwen

flEUWE
HUISVESTING EN
EENNIEUW
VERBINDINGSNETWERK VOOR DE
REGIONALE ALARMCENTRALE GEWEST
MIDDEN-IJSSEL
TE DEVENTER
De regionale Alarmcentrale Gewest
Midden-IJssel is belast met de communicatie ten behoeve van brandweer en
ambulancevervoer in onder andere
Vorden. Met ingang van 12 juni a.s.
verhuist de alarmcentrale naar de
nieuwe kazerne aan de Schonenvaardersstraat 5 te Deventer. In de nieuwe
kazerne zal de alarmcentrale kunnen
beschikken over een aan de laatste
stand van de techniek aangepaste werkruimte. Tegelijkertijd zal een nieuw
verbindingsnetwerk in ontvangst worden genomen.
Zoals bekend dienen politie, brandweer en ambulance uitsluitend voor
noodgevallen te worden gealarmeerd
door middel van het uniforme alarmnummer 06-11. Met het in gebruik nemen van de nieuwe centrale, zal dit
voor de regio Midden IJssel het enige
alarmnummer zijn.
Tot nu toe functioneren naast het
06-11 nummer nog steeds de plaatselijke alarmnummers voor brandweer
en ambulance. Deze worden met ingang van 12 juni opgeheven. Voor
meldingen of boodschappen aan
brandweer en ambulance die geen
spoedeisend karakter hebben kan met
ingang van 12 juni gebruik worden gemaakt van de nieuwe nummers:
brandweer: 05700-34340
ambulance: 05700-33222

1IEUW
WENKENBLAD
'TOEGANKELIJKHEID
VAN GEBOUWEN
INDE GEZONDHEIDSZORG EN
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING'
Het Centraal Coördinatiepunt ter bevordering
van
Toegankelijkheid
(CCPT), de gehandicaptenraad en en
de gezamenlijke Provinciale Overlegorganen Gehandicaptenbeleid hebben
het bovengenoemde wenkenblad uitgegeven. Het bevat een groot aantal
praktische wenken en tips om ervoor te
zorgen dat gebouwen in de gezondheidszorg en de maatschappelijke
dienstverlening toegankelijk en bruikbaar kunnen worden voor mensen met
een lichamelijke handicap of met andere fysieke beperkingen.
Tot deze gebouwen behoren niet alleen ziekenhuizen, poliklinieken, verpleeghuizen en
bejaardenoorden,
maar ook de praktijkruimten van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen
en specialisten, de gebouwen van
kruisverenigingen, de gezinsverzorging, de basisgezondheidsdiensten en
de werkruimten van maatschappelijk
werkenden. Juist van deze categorie gebouwen mag verwacht worden dat zij
optimaal toegankelijk en bruikbaar
zijn voor mensen met fysieke beperkingen. De wenken en tips zijn dan ook
vooral bedoeld voor architecten en de
beheerders van de gebouwen.
Het wenkenblad is systematisch van
opzet. Na een algemene inleiding
wordt gedetailleerd ingegaan op drie
vragen:
— hoe kan men bij het gebouw komen
— hoe kan men bij de betreffende
ruimte komen en
— hoe kan men bij de betreffende
inrichtingselementen komen.
Het wenkenblad is te bestellen bij het
CCPT (p/a Ministerie van WVC, postbus 5406, 2280 HK Rijswijk, tel.
070-3407160), bij de gehandicaptenraad te Utrecht en bij de Provinciale
Overlegorganen
Gehandicaptenbeleid/Revalidatie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 17 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de
Cantorij. Er is zondagsschool en jeugdkerk.
Geref. kerk Vorden
Zondag 17 juni 9.30 uur ds. P.W. Dekker, H.A.;
19.00 uur ds. P.W. Dekker, H.A.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 17 juni 9.00 uur Eucharistieviering. Sakramentszondag.
RK kerk Vorden
Zaterdag 16 juni 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 juni 10.30 uur Eucharistieviering.
Sakramentszondag.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 juni Ch. Loeffen, Lochem. Tel. 05730-51457.
Hulsarts zaterdag 16 en zondag 17 juni dr.
Haas, tel. 1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 16 juni 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 16-17 juni W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-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. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 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), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje vanaf 5 juni mevr. Gille, tel.
2151 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.
Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Tragter,

tel.

05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer
085-452220.

voor heel Gelderland

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 11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.
Dierentehuis 'De Bron s bergen' 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 17 juni 10.00 uur ds. C. Bochanen,
H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 juni 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 juni Pastor
Grondhuis, tel. 05759-4221.

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
A.s. donderdag 21 juni maakt de Bejaardensoos een uitstapje met een bus
van 58 personen. Men vertrekt vanaf
het Sint-Ludgerusgebouw geheel binnendoor naar Overdinkel waar na aankomst koffie met krentewegge en aansluitend het bezichtigen van het Textielmuseum en demonstreren van di-

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

verse weefgetouwen, spoel, twijn en
vlechtmachines. In de middagpauze:
het eigen meegebrachte brood op eten
met koffie, waarna met vervolgens een
busritje maakt met een gids naar de
grensovergang bij Tiekerhook bij Gronau, via het drie-landen-punt klooster
Bardel-Gildehouseberg naar Bentheim, o.a. het slot van de Graaf van
Bentheim via touristische routes retour
naar de Saksenstal van Gerrit in Overdinkel voor een lekkere consumptie en
een heerlijk diner en vervolgens de terugtocht naar Wichmond.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te wo.rden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

McPherson
College Choir

Een spannende wedstrijd
op de buis en
een lekker stuk

Voor al ww loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Slagersleverworst

en ds. Klaassens
Erkend gas en waterinstallateur

houden een

in de vuist!

Fa. Wiltink

VESPER - DIENST

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Rundergehaktikio11,50
H.o.h. Gehakt i KIIO 7,95
Speklapjes 1 KIIO 8,95

Fijne verse worst i «HO 7,95
Grove verse worst , KHO 9,50
Hamburgers per SM 1,-

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

op 17 JUNI

UIT EIGEN WORSTMAKERU

MARKTAANBIEDING

IN DE NED.

• Doe gezellig mee met de
KLOOTSCHIETMARATHON
van Vorden op 24 juni.
Deelname mogelijk voor iedereen. Zie advertentie elders.

HERV. KERK
TE VORDEN
Aanvang
16.00 uur

• TE KOOP:
Batavus vouwfiets, herenfiets, wiel met band Lelijke
Eend, autoradio.
Tel. 05752-1961.
• TE KOOP:
Suzuki Alto automatic, aug.
'84,42.000 km.
Zeer mooie auto.
Tel. 05752-3537.
• TE KOOP:
Yamaha DT '85, i.z.g.st.
Opgeh. zwart-rood.
Tel. 05752-2659.
• TE KOOP:
1 leren lange jas; 1 televisie
kleur of zwart-wit; 1 waterdichte regenjas.
Te bevragen na 5 uur
's avonds. F.J. Jansen, Klein
Nuova, Zutphenseweg75,
Vorden.
• TE KOOP:
balen hooi.
W.M. Wassink, Almenseweg
56, Vorden. Tel. 05752-1548.
• GEVRAAGD:
invalster bij ziekte in klein
tehuis.
Brieven onder nr. 10-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• TE KOOP:
Opel Manta 2.0 GTE, i.z.g.st.
Tel. 05752-3482.
• TE KOOP:
6-pers. bungalowtent,
i.z.g.st.
4-pers. rubberboot met peddels.
karatepak, maat 176.
Holmer, Sophialaan 73, Ruurlo. Reacties na 18.00 uur.

Verras Vader met
geschenken van

BARENDSEN
Aan alle inwoners van Vorden
WILT U VOOR ONS
BEWAREN:

• TE KOOP:

schouwmodel, gashaard,
gevelkachel en keukenkachel.
Tel. 05450-93934.
• TE KOOP:
alle soorten koolplanten, sla-,
andijvie- en rode bietplanten
bij H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.
• TE HUUR:
van 28/7 -11/8 en na 25/8, stille vak.woning in Zeeland
(Scherpenisse).
Vlakbij zee, dijken, strand.
Inl. kunstnijverheid 'De Blauwe
Hand', tel. 05752-2223 of
01666-3951.
• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• BIEDT ZICH AAN:
klusjes echtpaar voor alle
voorkomende werkzaamheden tegen kleine vergoeding.
Bellen zat. 7.00-10.00 uur.
Tel. 3346.

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

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

Video-en
tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-1697^

1 kilo 6,75

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram D, ft)

Haas/Rib

Lendelapjes

Nasjv|ecs

matsen mager
500gram4,95

500gram9,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

BARENDSEN

Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

groenten en fruit
kaas en noten

•

• • 1•

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
ir 05750-22816

GEWONE

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

1ki,o 11,95

.1•

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

WK Burgers
s haien 4 betalen
Runderrollen 100 gram 1,69

F. Zieverink, tel. 1932 / E. Stokkink, tel. 2694
en het wordt gehaald.

autoschadebedrijf

100 gram

SPECIALITEITEN

Heeft u spulletjes voor ons, bel dan:

t

Gebraden Gehakt

Babi Pangang

Zie onze speciale aanbiedingen.

Luciferdoosjes Toiletrolletjes
Keukenrollen
Blikken
Oude lakens
Restanten stof
Restant leer
Wol, papier
enz., enz.

Jansen & gal

250 gram 1,95

500 gram

o.a. TUINSTOELEN
BARBECUES
GEREEDSCHAPPEN

Het bestuur van de Kinder Vakantie Spelen
vraagt voor de volgende zaken uw medewerking:

• TE KOOP:
jonge hondjes, 7 weken, ontwormd en ingeënt.
Vakantieverzorging in overleg.
Holmer, Sophialaan 73, Ruurlo. Reacties na 18.00 uur.
• TE KOOP:
aardbeien, aardappelen en
witlof.
Tuinderij Bannink, Hulshofweg
4, Ruurlo.

VADERDAG

Leverworst

Bami of Nasi

Zondag 17 juni

•

_•_
•• 1

• •
1
•

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

GEMEENTE
VORDEN

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 14,15 en 16 juni

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf maandag 18 juni 1990 voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage liggen de door Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij hun besluiten d.d. 5 juni
1990, no. RG90.24487-RWG/G5208 en RG90.24495RWG/G5208 onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplan 'Wildenborch 1990' (voormalige school en
onderwijzerswoning in de Wildenborch) en 'Buitengebied 1990, no. 1' (regeling hoogte silo's binnen de
bestemming 'Bijzonder agrarische bedrijven, percelen
Lankhorsterstraat 13 t/m 17).
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

UIT DE NOTENBAR:

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 18 juni 1990, gedurende 14 dagen, ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a.
(koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied 1990, no. 2', met aanvullende voorschriften voor het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'.
Naast een (geringe) aanpassing van de voorschriften
(o.a. mogelijkheid verplaatsing burgerwoningen) betreft het hier de inpassing van de kern Medler-Tol in
het plan Buitengebied, alsmede diverse in het recente
verleden gevoerde anticipatie-procedures, zoals:
— opname veehandelsbedrijf aan de Larenseweg 1 a;
— opname ambachtsbedrijf aan de Deldensebroekweg 19;
— opname bouwperceel voor boomkwekerij aan de
Ganzensteeg 6;
— actualisering bestemming drinkwaterwingebied
'Dennenwater';
— bestemming agrarisch gebied van grote landschappelijke waarde voor een bosperceeltje ten
westen van de Almenseweg tegen de gemeentegrens;
— wijziging van de bestemming bos c.q. agrarisch gebied voor een aantal percelen op landgoed de
Wiersse;
— wijziging van de agrarische bestemming in een
bestemming 'Bos van natuurwaarde en grote landschappelijke waarde' voor een perceel aan de Galgengoorweg;
— opname bouwperceel (bestemming landgoed)
voor dienstwoning c.a. aan de Kruisdijk 2;
- (semi-)verharding gedeelte Joostinkweg ten noorden van de Wilmerinkweg;
— bestemming 'Agrarisch gebied' voor voormalige
fietscrossbaan aan de Joostinkweg;
— bestemming 'Landelijke woonbebouwing, klasse A'
voor de percelen Maalderinkweg 3 en Hengeloseweg13;
— bestemming 'Bijzondere agrarische bedrijven' voor
perceel Ruurloseweg 96;
— wijziging bestemming voor vervallen rioolwaterzuivering nabij Het Hoge.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij, die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van gedachten te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambteharen.
Vorden, 14 juni 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden.
De secretaris,
De burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

versgebrande

Pinda's

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf vrijdag 15 juni 1990, gedurende een maand, ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(koetshuis) ter inzage ligt het door de gemeenteraad
in zijn vergadering van 29 mei 1990 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Herziening 1989 voorschriften bestemmingsplan Vorden Kom 1980' (wijziging voorschriften t.b.v. de bouw van een zend/ontvangmast aan de Raadhuisstraat 5/7).
Tegen genoemd plan zijn geen bezwaren ingediend
zodat niemand gerechtigd is om hiertegen bezwaren
in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Vorden, 14 juni 1990.

500 gram
maandag 18, dinsdag 19 juni
en woensdag 20 juni:

NIEUWE OOGST:

geschrapte WORTELTJES 500gram 1 ,50

De W.K. Is begonnen en hoe!
De winnaars van onze toto zijn:
Mevr. Polman -Mevr. Hazekamp - Mevr. Aartsen
Ze krijgen alle drie een lekkere taart!
Doe ook mee met onze toto gratis as. zaterdag
Nederland - Engeland.
A.S. ZONDAG-VADERDAG
Haal eens iets fijns van de Warme Bakker in huis!

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

A A N B I E D I N G
Oranje Tompoucen 4naien 3 betalen
Oranje Bollen iets aparts NU 3,—
BolUSSen 1 pak van 4,50 voor 3,90

Vorden, 14 juni 1990.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

KIM

Aardbeiengebak van LBO voor 1,60
Zo vers is het alleen nog maar bij:

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van Burgemeester en wethouders voornemens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van maximaal 1 jaar, vrijstelling te verlenen
van de bepalingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'.
Dit ten behoeve van het tijdelijk plaatsen van een stacaravan door Th.J.A. Leisink op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie B, nr. 2003,
plaatselijk bekend Schuttestraat 1, alhier.
De op dit verzoek betrekking hebbende stukken liggen tot en met 29 juni 1990 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van Burgemeester en wethouders.

2,50

b e t e r c o m p l e 11 r

S

WARME BAKKER

TELEFOON 1373

Ö!* Ji

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

AIO]

ARIANNE><

I.v.m. vakantie gesloten van 18 juni t/m 9 juli.

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up
erkend Anbos-schoonheidsspecïaliste
dinsdag t / m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

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

BiB^^
Dankbaar en blij geven wij
u kennis van de geboorte
van onze zoon

Maikel

Wij willen iedereen bedanken
die ons huwelijksfeest tot een
mooie, leuke en te gekke dag
hebben gemaakt.
Bedankt voor alle kado's, felicitaties, kaarten en planten.
Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.
Bram en Corrie
Lammers
Vorden, juni 1990
Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
cadeaus en bloemen die wij op
onze huwelijksdag mochten
ontvangen.
Het was voor ons een onvergetelijke dag!

hun 50-jarig huwelijk te gedenken.
Receptie van 17.00 - 18.00 uur bij Hotel
Bakker.

-x-

Jos en Anny
Steenbreker

4:-

Groot T.V.-scherm aanwezig
voor zaterdagavond 16 juni in

Frikando

--?-*i
#

Molenweg 39
7251 ED Vorden

Mooi mager en smakelijk. Het past bij elke groentesoort.
Voor het weekendrecept:

Kinderen en kleinkinderen

voor voetbalwedstrijd WK
Engeland - Nederland

^B7BTB;BTBTBïB?B:BïBT^

500GRAM 6,98
Tip voor de boterham:

Zeeuws Spek

Schijfschieten etc. aanvang 14.00 uur
Lp, v. 16,00 uur.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat toch nog vrij
onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Lichtenvoorde : WimenAddy
Femke en Jan Willem

v

Vorden

7251 WX Vorden, 9 juni 1990
Brinkerhof 71
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
woensdag 13 juni jl. in het crematorium te Dieren.

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele gelukwensen en
attenties die in welke vorm dan
ook ons 45-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt. Het was geweldig!
Karel en Hanna Hoetink
Hoetinkhof 14, Vorden
Hartelijk dank voor de vele gelukwensen, cadeaus, bloemen
en kaarten op mijn 80ste verjaardag.
G.W. Mombarg

500GRAM

4,98

Hamlappen
500GRAM

5,98

Woensdag:

SPECIAL

Gehakt h.o.h.

KATENVARKENSHAASJE
2,85

500GRAM

4,98

Rundergehakt
500GRAM

5,98

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

K

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

bode<
Diep bedroefd geven wij kennis van het overlijden van
onze vader en mijn zoon

Albert Jan Boers
op de leeftijd van 53 jaar.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
't Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

Vorden : J.G. Boers
H.W.R.Meenink
Vorden : H.A. Boers
O.W. Bruggeman
Vorden : Joh. Boers

'SUCOVO'

KINDERFEEST

7251 ED Vorden, 10 juni 1990
Molenweg 41
Correspondentie-adres:
J.G. Boers, Zutphenseweg 107,7251 DN Vorden
De cremat' >r' ~htigheid heeft plaatsgevonden
woensdag 13 je i het crematorium te Dieren.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden
van ons geacht lid

Mevr. J.E. Dolleman

Anton en Heintje Bruil
Okhorstweg 3, Vorden

Verse Worst

VLOGMAN

Donderdag- en vrijdagavond
is de bar vanwege grote partijen
tot 00.30 uur GESLOTEN.

op de leeftijd van 59 jaar.
juni 1990

Bestuur en leden,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
afd. Vorden

Visitekaartjes

VADERS worden zondag eens EXTRA verwend

Drukkerij
WEEVERS

met een heerlijk stuk

Postbus 22 7250 AA \
Tulefoon 05752 1010

GEBAK
Keuze uit diverse soorten o.a,:
chipolata, mokka, slag room,
kwark en vruchten
Vaders, een gezellige dag gewenst!

OP 23 JUNI '90

Dick en Henny Kapper

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken die van ons
40-jarig huwelijk in welke vorm
dan ook tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Dinsdag:

1,69

100 GRAM

Jeannette
Michel

Het Heyink 9
Vorden

Wilmerinkweg 3
7251 HJ Vorden

500GRAM 3,98

PER 100 GRAM

Zutphen : GerdyenTon

Hero en
Evelien Mjjlder

Hartelijk dank voor de vele gelukwensen, bloemen en cadeaus, die wij mochten ontvangen op ons 25-jarig huwelijksfeest.

TARTAARTJES

2,49

Het Elshof 11
7251 CB Vorden
Langs deze weg willen wij allen hartelijk dankzeggen voor
de vele bloemen en cadeaus
die wij hebben ontvangen bij
ons 25-jarig huwelijksfeest.
Het was fantastisch!

Speklappen

Grillworst

Van Druten,
Ruurloseweg 61,
Vorden.

H.J.Hendriksen-Wiggerink

Maandag:

Dit weekend EXTRA
voordelig:

l 549

De rollade is
gewonnen door:

op de leeftijd van 67 jaar.
Vorden:

100 GRAM

250GRAM

Bernardus Johannes Hendriksen

Joke en Henk Aalderink
Graag willen wij langs deze
weg, allen bedanken die op
welke wijze dan ook, ons 25jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

een maaltijd met een overheerlijk
stukje FRIKANDO!

Annie en Jan van Ark

Frits en Leentje
Peppelinkhausen
8 juni 1990
Smidsstraat 6
7251 XS Vorden

Dat gaat er altijd in.

21 Juni a.s. hopen onze ouders en grootouders

't winkeltje in vers brood en banket
13.50 uur:

verzamelen van alle kinderen met
of zonder zelf gemaakte muziekinstrumenten.
14.00 uur:
vertrek optocht tezamen met de
muziekvereniging 'Sursum
Corda'.
± 74.30 uur: terug bij Dorpscentrum: gratis
versnapering.
75.00 uur:
optreden van de muzikale clowns
'de Martelli's'.
na het optreden bekendmaking
van de prijswinnaars van de
kleurplaatwedstrijd.
± 16.45 uur: einde.

KINDEREN,
TOT ZATERDAG 23 JUNI!

Prins ffeS**'
Bernhard ^
Fonds / Anjer
c„/n,„r/,w, ,.,-or ƒ fondsen
fMerbuut

Geven
om
cultuur

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

De geheel verzorgde

BUS-BOOTTOCHT
voor ouderen en bejaarden

MONUTA
VERZORGINe

vindt plaats op

woensdag 29 augustus

Vaderdag'!

met een bezoek aan Elburg
middagpauze in Wezep

UITv^ARTF
VERZEKER1NG

Noteer even deze datum,
nadere gegevens volgen nog

Maalderinkweg 4, Vorden
Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen tijdens haar ziekte en na haar
overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
Reindina PelgrumMeulenbrugge
betuigen wij U onze welgemeende dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
juni 1990
Geurkenweg 2
7251 M N Vorden
Cement bestellen
Harmsen Vorden
bellen
Tel. 05752-1486
35 zakken a 50 kg
f 11,75 per zak
20 zakken f 12,- per zak
per zak f 12,75

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-18585.

zonder meer 'n zorg minder
de Echte Bakker

Namens het comité
W. Polman
G.W. Eijerkamp

Van Asselt
Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

en ontdek
hoe je vader kan strikken.

Echte Bakker
VAN ASSELT

TE KOOP:

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

verenigingsclubhuis
(geheel hout)
Oppervlakte: 21x10 mtr.
kantinegedeelte met voorbouw 5 x 3 mtr. en
achteruitbouw 3 x 1 2 mtr. met kap.
Het is mogelijk om het geheel te bezichtigen en
wel op vrijdag 22 juni van 19.00 - 21.00 uur en
op zaterdag 23 juni van 10.00 -12.00 uur.
(voetbalveld Oude Zutphenseweg te Vorden)
Briefjes inleveren:

sekr. V.V. Vorden
G.E. Stokkink-Vlogman
de Bongerd 17
7251 CC Vorden
Tel.nr. 05752-2575

Een vertrouwd adres voor uw laatste groet

Vaderdag aanbieding
Romika muilen van 39,95 voor 75,—
Rohde muilen van 89,95 voor 75,—
Rieker sandalen van 119,95 voor 99,E&A muilen van39,95 voor 35,—
Blenzo muilen (skai) van 29,95 voor 25,—

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

WULLINK VORDEN
^t * wƒ

BL
BLOEMENSPECIAALZAAK

dijkerrnon

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1304

voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Volwassenen Onderwijs
ZUTPHEN

Autobedrijf
Bennie Wenting

Donderdag 14 juni

Hoofddealer HYUNDAI
Molenenk 2 - Hengelo Gld.
Telefoon 05753-3300 b.g.g. 1256

OPEN DAG
MAVO - HAVO

Verkoop (nieuw en gebruikt)
Reparatie
Wasserette
APK 2 keuringsstation
B P-tankstation, LPG, UTA en DKV
Groothandel in banden, uitlaten,
schokbrekers, accu's enz.
(op voorraad voor alle merken auto's)

van 09.00 tot 13.00 uur en

van 19.00 tot 21.00 uur
Kennismaking met docenten, studiemateriaal aanwezig.
Inlichtingen MAVO:
Inlichtingen HAVO:

Jeugdsoos
Flophouse
Toldijk

Voor compleet autorijden:

Leeuweriklaan 17a - Zutphen
Tijd:

STICHTING POPBEUNG ACHTERKOM

telefoon 05750-17736
telefoon 05750-18862

DUÜÜliL
gedeeltelijk overdekt, barbeque, terras, kampvuur, popgroepen

Autobedrijf Bennie Wenting,
daar komt U verder mee!

^

vrijdag 15 juni:

BOH-FOI-TOCH

Uit goed voor U!

1//V7
/tOw

ALMEN

ALLE RIJBEWIJZEN

Scheggertdijk 10

zaterdag 16 juni:

UNDERCOVERBAND

HORECA BUITEN CENTRUM

W.K.-schermen aanwezig

Bruiloften, personeelsfeesten, symposia, etc.
RESTAURANT - KEGELEN - BOWLEN - SCHIETEN - JEU DE BOULES
rijschool
GROENEVELD

Grote goed verlichte parkeerterreinen.
Bel geheel vrijblijvend voor informatie. Tel. 05751-1296.

(met: Hurricanes, Hanska Duo, GERT enHERMIEN)
op 29 juni zijn nu te koop
Tevens voor het kotfleconcert op zondag 1 juli

O5735-T78B

Badpak gekrompen ? ?

OPEL SERVICE

Kom naar

Weight Watchers

K< W.J.

VORDEN
Elke woensdag 18.30 uur Dorpscentrum.
Ingang parkeerplaats.
Inlichtingen: mevr. Brouwer, tel. 05735-3188.

Kaarten voor "NORMAAL IN TOLDIEK

BEL NU:
05735-1788
RIJSCHOOL GROENEVELD

Zalen van klein tot groot. Zelfs tot ± 600 personen.

KOOI

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. 2? 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

aardigste
VADERDAGKADO
vind je dichtbij huis

Verkoop en Reparatie

A

s^S'lt^

\n

Vaders die het verdienen hebM| recht op zo'n
bovenstebeste leren draaifauteuil. Zo'n stoel
die helemaal van hem is. Waarin hij kan
ontspannen, na een lange, drukke
werkdag. Zo'n stoel bestaat. Je vindt 'm
dichtbij huis, bij je eigen Ginkgo
Winkelier. En je geeft 'm kado op die
ene speciale dag: Vaderdag!

/^

HEREN TRUIEN
een zeer uitgebreid assortiment
hangt voor vader klaar
en deze week nog wel met

UNI POLO'S
in vele mooie uni-kleuren
een prachtige kwaliteit
en speciaal voor vader

een korting van

deze week 2 stuks slechts

£

BEDRUKTE SHORTS
in vele mooie dessins
ze kosten
deze week voor vader
Draaifauteuil bekleed met
kwaliteitsleer, onderzijde en
achterzijde leatherlook, in 15
klassieke en modekleuren. Kussens
met komfortabel binnenwerk. De
houten vijfteens voet in blank,
bruin, zwart of anthraciet laqué.
Vaderdagprijs

Vlakbij. Bij...

lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

geen 9.95 maar slechts

QQC•
«^ «^ fc^ •

Bijpassende
voetenbank

NIKET-SHIRTS
hoog zomer zonder mouw
ze kosten normaal 9.95
speciale vaderdagprijs

7.50

HEREN ZAKDOEKEN
in een mooie luxe verpakking
diverse soorten
ze zijn er al per 3 stuks verpakt
GINKGO
meubelen

voor

11.95

slechts

7.50

SPIJKERBROEKEN
een zware kwaliteit in gewassen denim
kleuren blauw en zwart
diverse modellen
onze normale prijs is 45.- en 49.95
speciaal voor vader
slechts

39.95

Loop even binnen, want er is altijd wel iets voor vader te koop!
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag
telefoon 05753-1286

1 1

• • ••l
•1•1• 1 1
1 1

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 14 juni 1990
52e jaargang nr. 11

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

^Personeelsuitbreiding in zicht

Contactavond
'Vordens
Mannenkoor' van
hoog gehalte

Het gloednieuwe bedrijf Gems Metaalwerken en Emsbroek Installatietechniek - gevestigd op een
terrein van 3,5 ha aan het einde van de Industrieweg — werd vorige week officieel geopend onder
bijzonder grote belangstelling. De openingshandeling werd verricht door de voormalige minister
van VROM, de heer Ed Nijpels. Met een druk op de knop zette hij de gigantische wals in werking,
die een plaat naar boven schoof met daarop de tekst 'vernieuwd op weg naar het 170-jarig jubileum
j in 2000'.

Voor de jaarlijkse contactavond in de
NH Kerk had het Vordens Mannenkoor zaterdagavond enige mannenkoren met een uitstekende reputatie uitgenodigd. Na het openingswoord door
de voorzitter Leo Westerhof, opende
het Vordens Mannenkoor met een
drietal werken. Een opvallende afgewerkte koorklank en zuiverheid kenmerkten dit koor o.l.v. Bert Nijhof De
bariton solist Ludo Eykelkamp zong op
indrukwekkende wijze de solopartij in
de spiritual 'There's a man', terwijl het
koor in subliem pianissimo het accompagnate en intermezzo 'Bouche Fermes' vertolkte. Hierna de IJsselzangers
uit Zutphen, eveneens o.l.v. Bert Nijhof. Er viel veel te genieten in de moeilijke werken van o.a. Bruckner en de
Rille. Het zong om de één of andere
reden ietwat onder hun gebruikelijke
niveau. Het pas anderhalfjaar bestaande Liemers Mannenkoor o.l.v. Ton
Ezendam gaat een uitstekende toekomst tegemoet. Zij bewezen hun kwaliteit in het 'Izje Cheruwimi'. Ondanks
de sterkte van negentig man was er
doorzichtigheid te bespeuren en werden grofheden vermeden. De tenor
solo in het eerste nummer werd mooi
vertolkt door Heinz Kolzer. Bij 'Arti Sacrum' o.l.v. Ben Simmes was waarneembaar dat het koor onder vakkundige leiding weer op de goede weg is.
Muzikaliteit was duidelijk aanwezig. In
het 'Kolj-Slawjen' lieten zij zich van de
beste kant horen. De pianistes Gerda
Veen (Liemers Mannenkoor) en Anita
Simmes-Dieker (Arti Sacrum) bleken
betrouwbaar in de begeleidingen. Interessant was de drumsolo door Peter
Flammen, bij 'Rivers of Babyion'
(eveneens bij Art Sacrum). Om de
plaats van een afgevallen koor (Internos Groenlo) in te vullen besloot het
Vordens Mannenkoor de avond. De
door 'feu sacré' gedreven Bert Nijhof
inspireerde het koor zodanig dat het
befaamde 'Sur les remparts' van Saintis
een meeslepende en magistrale vertolking kreeg.
Dit werd met een staande ovatie door
het publiek beloond. Tot slot werden
de dames Meijerman en Jeulink als
'trouwe supporters' van het Vordens
Mannenkoor met een ruiker verrast.
In het slotwoord dankte Leo Westerhof
alleen voor de inzet. De dirigenten werden bloemen aangeboden. Al met al
een avond met mannenzang van hoog
gehalte. Om de stemming te verhogen
werd in De Herberg nog gezellig nagepraat met een drankje en een dansje.

\Gloednieuw bedrijf Gems klaar voor de jaren negentig:

men zich heeft kunnen specialiseren in
energiebesparing. 'Ik kan gerust zeggen dat dit bedrijf klaar is voor de jaren
negentig'.

Woningbouw op oude stek
Burgemeester Kamerling memoreerde
de vele gesprekken die aan de verplaatsing van het bedrijf zijn voorafgegaan.
'Er is een moeilijke beslissing genomen, maar met goede resultaten als gevolg'. Hij gaf een pluim aan een ieder
die aan de voorbereidingen heeft meegewerkt. Ook maakte hij er melding
van dat de grond van de oude lokatie in
het dorp zover is gezuiverd dat woningbouw kan plaatsvinden. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouwplannen. Gedacht wordt aan de bouw van
woningen in de sociale sector en koopwoningen. Met de bereikbaarheidseisen voor ouderen wordt rekening gehouden.

Opleiding jonge mensen

Historie
Mededirekteur J.W. Emsbroek verhaalde over de lange aanloop van dit bedrijf dat volgens de beschikbare gegevens dateert uit 1830 en thans 160 jaar
oud is. Hendrik Emsbroek was de
grondlegger van dit bedrijf. Hij vestigde zich in 1830 als koperslager. Enkele
generaties later, omstreeks 1920, ontwikkelde Gerrit Emsbroek, grootvader
van de huidige direkteuren, het bedrijf
tot een regionaal en landelijke opererend installatiebedrijf. Nog een generatie verder gaf Jan Wouter Emsbroek
sr. de aanzet tot industriële produktie.
Door de jaren heen wist men steeds
voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen. Met name na de tweede wereldoorlog werd op tijd ingespeeld op de
komst van de centrale verwarming,
toen de oliestook de kolenkachel verdrong. Gems splitste zich onder zijn
leiding al van het installatiebedrijf en
produceerde boilers, olietanks en
warmtewisselaars.
De eerste fabriekshal werd gebouwd in
1947 en was 900 m 2 groot. Veertien
jaar later volgde een forse uitbreiding
met 2500 m 2 . Het bedrijf groeide gestaag en de oppervlakte werd beetje
voor beetje volgebouwd. Dank/ij
mechanisatie en automatisering bleef
het bedrijf op die kleine oppervlakte
groeien. Ook Emsbroek Installatietechniek groeide en ontwikkelde een
nieuwe tak, die van tankinstallateur.
Men kreeg bekendheid tot over de
grenzen.
Beginjaren zeventig werden door Jan
Wouter sr. plannen en kostenramingen gemaakt voor het bouwen van een
nieuwe fabriekshal op het industrieterrein en wel exact op deze nieuwe
plaats. Mede door zijn ziekte verdwenen de plannen in het archief. Pas vijf-

tien jaar later werden de plannen weer
aktueel. In 1986 werden deze uit het
archief gehaald, vernieuwd en verder
uitgewerkt. De steun van de gemeente,
provincie en overheid via de subsidie
voor stads- en dorpsvernieuwing en de
toen nog bestaande WIR maakten de
verhuizing financieel mogelijk. Er
werd een bouwteam gevormd met
Brinkman als architekt, Bartels als konstrukteur en Obdeyn als hoofdaannemer. Toen in het laatste weekend van
februari 1988 bekend werd dat de WIR
zou worden afgeschaft met ingang van
zondag middernacht heeft Gems zaken
gedaan in sneltreinvaart. Dit kon dankzij de medewerking van velen.
De bouw van het nieuwe onderkomen
verliep gestaag. Slechts enkele produktiedagen gingen verloren door de verhuizing. 'Wij hebben wederom mogen
constateren dat onze medewerkers het
succes van het bedrijf maken door hun
Achterhoekse inzet', aldus direkteur
Emsbroek.

Gems op vele manieren
rekening gehouden met milieu
In zijn rede wees voormalige minister
van VROM, de heer Ed Nijpels, erop
dat milieu niet alleen een zaak van de
overheid was. Met name bedrijven dragen in grote mate een eigen verantwoording hierin. Gems, een bedrijf dat
op verschillende punten te maken
heeft met milieu, heeft op vele manieren rekeningen gehouden met de gestelde eisen. Als belangrijkste noemde
hij de verhuizing, omdat hij milieuhygiënisch oogpunt een dergelijk bedrijf
niet meer thuishoort in de bebouwde
kom. Hij prees het bedrijf ook vanwege
zijn geweldige technologie waardoor

Toekomst
Direkteur G. Emsbroek verwacht een
flinke groei van het bedrijf, gebaseerd
op het feit dat alleen dit jaar al de orderportefeuille dikker is dan vorigjaar.
De voorgenomen afscheiding van
roestvrijstalen produkten zal een forse
personeelsuitbreiding met zich meebrengen. Het bedrijf ziet vele voordelen in het opleiden van jonge mensen.
'Die opleiding gaan wij zelf verzorgen',
aldus direkteur Emsbroek. Hij sprak de
hoop uit dat ook nieuwkomers met
hetzelfde plezier in zijn bedrijf zullen
werken als het huidige personeel. Het
is de bedoeling dat Gems op de oude
lokatie iets fraais neerzet dat herinnert
wat er vroeger heeft gestaan. De heer
Nijpels kreeg van hem kado's overhandigd ter herinnering aan deze feestelijke dag. Ook de folkloredansgroep 'De
Knupduukskes' brachten een kado
mee voor de heer Nijpels. Aansluitend
werd hij uitgenodigd voor het dansen
van de Drikusman.

Bronzen beeld
Voorafgegaan aan de officiële opening
was er een samenzijn tussen direktie en
personeel. De direktie kreeg van het
personeel een bronzen beeld van een
gems aangeboden. Dit kunstwerk, vervaardigd door beeldhouwster Jean-Marianne Bremers, staat opgesteld bij de
ingang van het bedrijf.

Hooggekwalificeerde
produkten
Door de intensieve kwaliteitscontrole,
zowel in de ontwerp- en produktiefase,
kan Gems hooggekwalificeerde produkten leveren. Het bedrijf staat tevens
bekend om zijn brede service. De verscheidenheid aan produkten is groot;
onder andere opslagtanks (horizontaal
en vertikaal), drukvaten, rookgaskoelers/condensors, boilers, stoomvormers, warmtewisselaars, verdampers en
speciale apparaten. Gems, een dynamisch, modern bedrijf met veel kennis
en ervaring in huis, heeft alle reden om
met veel optimisme vanuit het nieuwe
onderkomen de reeds ingeslagen weg
te vervolgen.

Expositie
Kees van der Waals
in bibliotheek
Van 18 juni tot en met 13 juli wordt in
de galerie van de Vordense openbare
bibliotheek een expositie gehouden
van tekeningen en aquarellen van de in
Laag Soeren wonende Kees van der
Waals. Het tentoongestelde werk omvat een breed scala van onderwerpen.
Zo komt zijn betrokkenheid met het
dorpsleven tot uiting in de vele schetsen en tekeningen, waaronderde paardenmarkt uit zijn vorige woonplaats en

het recente volksdansfeest in Vorden.
Uit de lokale contacten ontstonden de
aquarellen over jacht en slipjacht,
maar ook een college van de Koninginnedagfeesten op de Wildenborch.
Portretten in aquarel en pastei nemen
een belangrijke plaats in, waarvan onder meer enige kinderportretten getoond worden. Wat de techniek betreft,
hanteert hij naast potlood en penseel
ook graag de rietpen, zowel met inkt als
met verf. Het gebruik van rijstpapier in
combinatie met aquarelverf roept bijzondere effecten op, waarvan enige
stillevens getuigen.
De tentoonstelling kan op de normale
openingstijden bezocht worden.

Finale
turncompetitie
Zaterdag 9 juni jl. werd in Lochem de
finale turncompetitie gehouden van de
regio Gelderland Oost. 's Morgens waren er individuele wedstrijden en
's middags werden de groepswedstrijden gehouden. Hieraan werd ook deelgenomen door meisjes van gym. ver.
'Sparta'. Ondanks een zeer late berichtgeving aan de vereniging werden
de meisjes: Enith Overbeek, Miranda
Linnenbank, Karin Dieters, Marjolein
Hilferink en Barbera Huitink toch nog
een goede vierde.

Veel belangstelling bij
afscheidsreceptie
fam. Eggink
Voor de afscheidsreceptie jl. zaterdagmiddag in het Dorpscentrum, waar afscheid genomen kon worden van de heer en mevr.
Eggink als koster en kosteres van de Ned. Herv. Gemeente, bestond grote belangstelling. Talrijke gemeenteleden, collega's,
vrienden en familieleden waren gekomen om hen te bedanken
voor het vele goede dat zij samen voor de gemeente deden.
Van hun werkgever, 'de kerkvoogdij'
der Herv. Gemeente, kreeg het echtpaar uit handen van de voorzitter, de
heer G.W. Wahl, een aandenken aan
hun werk nl. een schilderij van de Ned.
Herv. Kerk plus kosterswoning benevens een schemerlamp aangeboden.
Een mooi bedrag dat door de leden van
de Herv. Gemeente via een bankrekeig was bijeengebracht werd hen deze
lag eveneens overhandigd.

Door een vijftal sprekers werden de
werklust en plichtsbetrachting van de
heer en mevr. Eggink naar voren gebracht, waarbij de hulpkoster de diverse werkzaamheden op komische wijze
belichtte.
Dat de heer Eggink in zijn dankwoord
opmerkte erg ontroerd te zijn kan geen
verwondering wekken na zoveel belangstelling.

Astrid Kool, werkt in Galerie
'Palantir' te Kranenburg
Zondag 17 juni 's middags zal Astrid Kool een demonstratie geven hoe zij werkt als keramiste.
Astrid Kool is een vrouw met veel fantasie. De in Lichtenvoorde geboren maar
in Aalten woonachtige kunstenares is
zowel in de twee als in de driedemensionale kunst geïnteresseerd. In de eerste richting ontwikkelde ze haar talent
in het etsen, in de tweede in de platisch
vormgeving van het boetseren.
Astrid, in het dagelijks leven verkoopster in de bakkerszaak van haar man,
exposeerde vaker, hoewel ze pas in
1988 afstudeerde aan de AKI te Enschede, vak keramiek. Momenteel exposeert ze met haar werk in galerie 'Palantir'. Astrid, ze is een vergevorderde
kunstenares, want wat ze tentoonstelt
getuigt van orginaliteit. Zo laat ze zich
bijvoorbeeld inspireren door dagelijkse dingen als potten en vazen, maar ze
maakt zeker geen gebruiksvoorwerpen.
Het is allemaal handwerk wat er staat;
op de draaischijf komt niets tot stand.
Toch zijn er veel ronde voorwerpen
aanwezig, zoals schalen, maar zuiver
rond zijn die niet. Dat hoeft ook niet,
want ze hebben verder zoveel fraais te
bieden dat zo'n eenvoudige grondvorm er niet toe doet.
De keramische producten vormen namelijk een basis voor uitermate fraaie
en oorspronkelijke decoraties. De resultaten van haar kunnen zal ze zon-

dagmiddag laten zien. De tentoonstelling 'Keramiek en Fotografie', trok tot
nu toe maar liefst vierhonderd bezoekers. Opmerkelijk is, dat niet de mensen van nabij gebruik maken van de gelegenheid, door een bezoek te brengen
aan de galerie, maar dat de bezoekers,
van ver af, naar Kranenburg komen om
de tentoonstelling te bekijken, en bijzonder enthousiast huiswaarts keren.

Kunst leren zien
Natuurlijk kun je kunst leren zien, wat
betekent kunst. Iets waar een eigen
waarde en idee aangegeven is. Het kan
iets zijn watje grandioos vindt of wat je
afschuwelijk vindt, als het maar raakt.
Je kunt kunst leren zien. Het is leuk om
te zien hoe kinderen kijken naar kunst.
Kinderen laten hun gevoel werken,
waardoor ze vaak heel snel een herkenbare stijl vinden. Ouders zouden kinderen meer moeten stimuleren. Voor
velen hier in de Achterhoek is kunst,
iets als 'Wat de boer niet kent, dat vrette
neet'.
De expositie 'Keramiek en Fotografie'
in galerie 'Palantir' is zaterdag en zondag nog geopend 's middags, Ruurloseweg97, Kranenburg.

de blauwe hand

Een schitterende kombinatie,
een perfekt één-twéétje.
De Nordmende KTV GALAXY en
de Nordmende videorecorder
V1005 nu extra x^3>
w
scherp geprijsd. JT
|

101 zomer-ideeën

Bus bestellen?
Harren bellen!

VIDEORECORDER
V 1005 M
51 cm beelddiagonaal
Teletekst met geheugen
Infrarood IMC-2 afstandsbediening
40 programma's

N O R D M E N D E G A L A X Y 5 1 IMC

•
•
•
•

899,- 999,-

NORDMENDE VIDEO V 1005 M
• Komplete VHS-HQ recorder
Infrarood afstandsbediening
• 39 voorkeuzezenders
• Uitgebreide Timer

Busgrootte: 9, 20,40, 50, 54,
58 en 63 personen.
Havi voorheen GTW-reizen

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Tel. 05758-1334

l
Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen achter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor fornuizen bijvoorbeeld. En Nefit. Radson
en Buderus voor c.v. ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en verwarmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

fons Jansen

met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse
WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds

Slips SLOGGI
s SMS 3,—korting
Slips TENCATE
3,* 4,- korting
Hemden TEN CATE 2^ -65— korting
B.h.'s TRIUMPH

doeltreffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

De komende weken staat
Italië volop in de belangstelling.Daarom zijn bij
ons heerlijke Italiaanse
Superbollen verkrijgbaar.
Met deze krokante en
feestelijke Italiaanse
Superbollen kunt u volop
variëren. Lekker, handig
en snel om voor de buis
van te genieten!
.^

r»**

»^v

LW£

f 1,10
Overheerlijke Italiaanse Superbollen
zijn bij ons verkrijgbaar:

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

Honderden aanbiedingen in dames-, heren- en kinderondergoed.
Modecentrum

* Bosrijke omgeving
* Verlichte
buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en
redelijke prijs

Ruurlo

Nu ook paard- en ponyrijles.

GEZOCHT
PERIODE: juli + augustus 1990

S

WARME BAKKER

Ö? Ji

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

'klein onderhoud /
schilderwerk /
terrein-werkzaamheden enz...
Contact opnemen met: Johan Mensink.

Kgptein
Autobedrijf

Motorbrandstoffen en smeermiddelen

u
u

NIEUWE en GEBRUIKTE AUTO'S

OPEL KADETT1.6 S GT rood '86
OPEL KADETT 1.3 N LPG 4-drs. wit '86
( OPEL ASCONA 1.8 S LPG 4-drs. rood '87
VW GOLF 1.3 rood'87
BMW 316 LPG 4-drs. rood '87
FORD SIERRA 1.8 L 5-drs. blauw met. '85
SUBARU 1.3 STD blauw met. '86
FIAT UNO 60 S grijs met. '86

voor

itmuntend en perfect
uitgevoerd schilderwerk
schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523J

Nijverheidsweg 2 - Postbus 7 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1736

POI MAN
lVAG

10% korting

Herenslips SCHIESSER
2^ 19,95
Herenhemden SCHIESSER 2^19.95

VAKANTIEWERKER
TELEFOON 1373

L

aanbiedingen

Marten

Geniet van Oranje met Italiaanse
Superbollen

ONTDEK'T VERSCHIL

r r i rl
totale
r
i i
verbouwingsopruiming

I

JAGERSKIJKER

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

Eigen technische dienst

bijz. ONDERGOED(e)

Een echte

installatiebedrijf
—
_
Installatie en
—
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer
- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen ontstoppen van riolen - zinkwerk - onderhoud
van gastoestellen en elektriciteitswerken

i •*».

NORDMENDE

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

J.L. HARREN

O

GALAXY51IMC
IN KL TELETEKST

BIJ VISHANDEL

Uw meubels
versleten? ,

V. D. GROEP uit Spakenburg

Hollandse nieuwe

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

2.25^, 10

zelf schoonmaken: per stuk

l « f O-7 voor

l Ui

SPECIALITEIT:

Gebakken kibbeling

200 g

3•

7.
-500 g f •

VERDER VELE SOORTEN WARME GEBAKKEN EN VERSE VIS

interieuradviseur

OP

DINSDAG

BIJ

DE

KERK

IN

VORDEN

VAN

9.30-18.00

UUR

VISHANDELAAR
Voor al uw reparaties en onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres.

Tel. 05752-3568, Vordenseweg 21-23, Warnsveld

V.D. GROEP
Polstraat 18, tel. 03499-81452, SPAKENBURG

KJEW

Oö juwelier

Vaders
halen
hogedruk
reiniging
in huis

RmÉzend
akkdijk:
betalen

De K.E.W. Hobby hogedrukreiniger, een
ideaal geschenk voor vader. Auto, boot,
caravan, terras, tuinmeubelen, gereedschap,
huis, fiets en brommer alles wordt sneller en
beter schoon met de K.E.W. Hobby.
Verkrijgbaar in 80 en 100 bar uitvoering.
Hogedrukreiniging op z'n allerbest.

siemerjnk

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

PRETTYMARKT
Heeft u nog spulletjes,
bel dan naar:
Fam. Oonk, tel. 2920.
(gewijzigd!)

waarop je kan vertrouwen
De erkende K.E.W. dealer

En wij halen het op!
(eens in de twee maanden)

FYSIOTHERAPIE
en
VOETREFLEXZONEMASSAGE

BARENDSEN

uscaid.

Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

op haptonomische basis
Voor afspraak:
E. Warlam.
Tel. 05752-2701.

Voor goede
AUTO-rijleSSen

BMW en Mazda automaat

AUTORIJSCHOOL
erkend door de BOVAG

Insulindelaan 76, Vorden, tel. 05752-1098

Vprdense
kldotschietmarathon
(ca. 10 km)
voor straten, families,
buurten enz,

op 24 juni bij
Café 't Zwaantje, Vorden
Aanvang heren:
10.30 uur
Aanvang gemengd en
dames: 11.00 uur
Max. 1 pers. per team.
LidNKB-AKF-NKF
Opgaves liefst voor 23 juni
bij D. Regelink:
05752-1328 Of

05752-1661

Org. Buurtver. 'Delden'

Ludgermarkt
Wichmond

wadlopertjes
Een compleet assortiment
luxe broodjes van
fijngemalen volkorenmeel

De Pluscard van de Spaarbank maakt uw leven
een stuk gemakkelijker. U betaalt - waar u ook
bent - eenvoudig met uw handtekening. Alles:
een diner in een restaurant, een nieuwe CD of...
een paar babyschoentjes.
De Pluscard geeft u ook zekerheid. Zo kunt
u 24 uur per dag rekenen op internationale hulpverlening. En met de sleutelringservice komen
verloren sleutels weer veilig bij u terug. Alles bij
elkaar kost dat u maar f. 40,- per jaar. Heel aantrekkelijk, nietwaar?
Maar u kunt de faciliteiten ook nog uitbreiden. Voor slechts f. 5,85 per maand profiteert
u van de Pluscard Select Services. Een compleet
pakket van services en diensten waarmee u als
houder van de Pluscard kunt genieten van vele
extra voordelen. De Shopping Service bijvoorbeeld, waarmee u via de telefoon al gauw tientallen tot honderden guldens bespaart op de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe tv, wasmachine, computer, een set tuinstoelen en noem

Pluscard:

maar op. Alles tegen gegarandeerd de laagste prijzen. Zelfs vliegreizen boekt u tegen het scherpste
tarief. En u krijgt een gratis abonnement op het
Pluscard Select Services Magazine.
Meer informatie? Ga dan even langs het
dichtstbijzijnde kantoor van de Spaarbank of
gebruik de bon.

Grrrenzeloos betaal- en
reisgemak, inclusief uitgebreide hulpverlening.
Pr-rrompte sleutelringservice:
verloren sleutels worden
netjes terugbezorgd.

de pluspunten van de Pluscard spreken mij wel
aan. Graag ontvang ik meer informatie.

Pluscard Select Services:

. m/v
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
\ In een envelop /onder post/.egel /.enden aan:
* Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland,
>

Rrrrazendsnelle Shopping Service, voordelig
kopen via de telefoon.
Vliegreizen tegen
scherpste tarieven.

de

L

\fdeling Marketing, AnUv.nr. 1130, 7300 VB Apeldoorn,
.•••• —

—

ü

••i-«—i^««l

Grrratis 4x per jaar het
Pluscard Select Services
Magazine.

De Bondsspaarbank doet meer voor eigentijds betaalgemak.

spaarbank

14-15 JULI
Standhouders opgave
voor de antiek- c.q.
curiosa-markt.

5 betalen

Bellen naar 05754-285.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Style Leder, N l E U W in Nederland

NU 6 halen
Gevraagd voor directe in diensttreding
voor minimaal 2 dagen per week een

Echte Bakker

HULP

VAN ASSELT

voor schoonmaakwerkzaamheden
in onze zaak

®

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

Wanneer u kritisch bent op het werk en
ook nog creatief, richt dan uw sollicitatie
(schriftelijk) aan

hoe verrassend mooi
leer kan zijn
f»ia
Style Leder heeft een overweldigende
kollektie zitmeubelen in leer. Verrassend
veelzijdig. Voor elk interieur een
komfortabele keuze in topkwaliteit. En
de prijzen? Ook die zijn verrassend...

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

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

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

interieurverzorging

signatuur van beter woonkomfort
Wadden brood dagelijks
bij uw broodmaaltijd...

Dorpsstraat 22, 7251 BB VORDEN

Vraag ernaar!

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

met
Televisie
reparaties
-1 direct
' naar

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
HIFI

TELEVISIE

Gevraagd
zelfstandig werkende

schilder

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Vader *
Het Doel bereikt
oorlogsherinneringen van

Schildersbedrijf
A. PETERS

VIDEO

BREDEVELD

voor

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw
Glaswerk

Wandafwerking

Ruurloseweg 54
Kranenburg
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

Mr. van Zinnicq Bergmann

f29,90
bij LOGA

telefoon 05753-1286

Als de stroom plotseling
uitvalt moet er bij u een lichtje
gaan branden
INSTALLATIEBEDRIJF

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

Wegens vakantie gesloten van zaterdag 23 juni t/m maandag 2 Juli.
HUIDVERZORGING

Cf UULlta

Het Jebbink 36 , 7251 BM V o r d e n . t e l . 3025

3 bos SNIJBLOEMEN

Wat krijgen we nou?

Vers van de Warme Bakker:

scoort altijd!

VOLOP TUINPLANTEN

2 mooie Begonia's 9,00
3 Geraniums
7,50
3 Fuchsia's
7,50

Dit weekend NIEUW:

alle soorten winterkoolplanten

KersenAardbeienvlaaitjes
4 halen en de 5e
't winkeltje in vers brood en banket

Vaderdag!!!

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
Onwetendheid over epilepsie heeft zeer vervelende gevolgen.
Stelt u zich eens voor, daar ligt u dan.
Overgeleverd aan het oordeel van anderen.

Een geheim gebleven
rapport heeft aangetoond
dat vaders dol zijn op

Voor lekkere sigaren
een mooie aansteker
een goede pijp etc.

Epilepsiebestrijding:
stoot of va/t met uvv steun/

OPENINGSTIJDEN:
ni.i. t .'m do. v.'4.()()-18.0(1 uur; vrij. v. 4.00-21.00 uur;
/.H. v. 9.00-16.00 uur.

GIRO 34781

TAART

Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine, telefoon (030) 660144.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

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

BANKETBAKKERIJ J.

Natuurlijk bij uw sig. speciaalzaak

tel. 1750

BRAAM
Burg. Galleestraat lOa, Vorden, tel. 3260

BROODWISSELDIEET:
PER WEEK TOT 2 KILO KWIJT
Afvallen en aankomen. Voor sommige
mensen blijft het een eeuwigdurend probleem.
Met het naderen van de zomer bestaat er zoals
altijd weer grote belangstelling om op eenvoudige wijze enkele kilo's kwijt te raken.
Het Broodwisseldieet neemt tussen de
vele vermageringskuren een unieke plaats in.
Het is simpel en goedkoop, maar belangrijker
het werkt. Wie het brooddieet volhoudt kan tot
2 kilo per week afvallen.

Vele soorten diëten.
Er zijn tientallen diëten om af te vallen.
Wie een dieet volgt zal meestal inderdaad gewicht
verliezen. Maar het is vaak moeilijk zo'n dieet
langere tijd vol te houden. Om maar te zwijgen
over de problemen om na het dieet het bereikte
gewicht op peil te houden. Mensen beginnen vol
goede voornemens aan een dieet, maar omdat
de meeste diëten zo ingewikkeld zijn, gaat het in
de praktijk vaak mis. U moet er immers speciale
produkten voor in huis halen.
Het broodwisseldieet is eenvoudig enige tijd
vol te houden. Het brood is snel gekocht en het
doet geen extra aanslag op uw
huishoudbudget.

De oplossing
Het Broodwisseldieet.
Het Broodwisseldieet werkt als volgt.
De ene dag eet u uitsluitend volkorenbrood.
Maar dan ook niets anders en
zoveel als u wilt. Een paar
sneetjes volkorenbrood
zonder boter en zonder beleg
met als drank thee of koffie
(zonder suiker en melk) of
mineraalwater. Als u trek krijgt
weer een paar sneetjes of voor
de afwisseling een volkoren
bolletje of een lekker
geroosterd boterhammetje.
Bij de koffie of thee
kunt u kleine stukjes
geroosterd brood nemen.
De maag blijft zo gevuld.
U heeft geen hongergevoel.
De volgende dag mag u weer normaal eten. Het is
immers een wisseldieet.

Een dag brood, een dag normaal.

Uw
briefpapier
komt overal
Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt.

De ene dag alleen brood, de andere dag
weer normaal eten en drinken. Op de alles-eet-dag
moet echter wel gevarieerd gegeten worden om alle
noodzakelijke voedingsstoffen binnen te krijgen.
Dit betekent dat u alle basisprodukten als groente,
fruit, melk, kaas, vlees of vis, brood en aardappelen
afwisselend in het menu moet opnemen.
Wie enige tijd achtereen het broodwisseldieet volgt en ook de alles-eet-dag goed invult kan
zonder problemen tot 2 kilo per week afvallen.

DRUKKERIJ

Broodwisseldieet: een begin.

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Veel mensen hebben met behulp van het
broodwisseldieet hun streefgewicht bereikt.
Dat resultaat kan iedereen behalen.
Het gaat er echter om daarna op het gewenste
gewicht te blijven. Het broodwisseldieet is hierbij
slechts een begin.
Om slank te blijven is vaak een andere leefstijl nodig: meer lichaamsbeweging en meer
gevarieerd eten. Een verstandige voeding betekent
weinig vet en veel plantaardig voedsel. En als het
onverhoopt toch nog mis dreigt te gaan, kunt u
eenvoudig een enkele
brooddag inlassen.
Wie op deze wijze
met het broodwisseldieet
als uitgangspunt een
betere eetgewoonte
volhoudt zal geen last
meer hebben van een
buikje of vetrollen....
100 GRAM
( ± 3 SNEETJES OF
2 BOLLETJES) BEVAT
B-VITAMINES
IJZER
EIWIT
ZETMEEL
VOEDINGSVEZEL

VET
ENERGETISCHE WAARDE

BRUIN
BROOD

J '

TARWE
BROOD

MG

lj£MG

8
43
5
2
930 KJ

G
G
G
G

(220KCAL)

± 2,5 MG
2. 5 MG
7
G

[;
8,5 G
2
G
860 KJ
(210KCAL)

BRON: VOORLICHTINGSBUREAU VOOR DE VOEDING

Ter vergelijking:
gemiddeld gebruikt de Nederlander zo'n 2300 kcal per dag.
Een vermageringsdieet bevat
meestal 1000 kcal per dag.
Tijdens een brooddag met
bijvoorbeeld 8 sneetjes krijgt u
slechts 550 kcal binnen. Hierdoor is
het mogelijk om de volgende dag gewoon te eten
en toch af te vallen.
Verkrijgbaar bij Bakkerij Oplaat.

WEEVERS

Bandencentrum Bennie Wenting
start een grandioze
MICHELIN-ACTÏE
O.a. de volgende maten:
I35SRI3MX

85,00

I45SRI3MX

91,50

155 SR 13 MX

97,50

165 SR 13 MX

107,50

175/70 SR I3MXL

l 17,50

Staat uw maat er niet bij, dan kunt u vrijblijvend naar de prijs
informeren.
Prijzen: incl. BTW + montage + ballanceren.
Tevens zijn bij Bandencentrum Bennie Wenting
20 verschillende merken verkrijgbaar,
waanzinnig scherp geprijsd!
Maandag tot vrijdag 8.00 tot 17.00 uur, en zaterdag 8.00 tot 15.00
uur, kunt u zonder afspraak aankomen om de banden te laten
monteren. U wordt direct geholpen.
Autobedrijf Bennie Wenting, daar komt U verder mee!

Autobedrijf Bennie Wenting
Hoofddealer HYUNDAI

Molenenk 2 - Hengelo Gld. - Telefoon 05753-3300 b.g.g. 1256

CONTACT
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Geslaagden
Geslaagde kandidaten SG 'De Graafschap'
Afdeling LMO: Bronkhorst: Sander
Vredegoor. Hengelo G: Gitte Boerman; Hessel Burghardt; Herbert Enzerink; Petra Harmsen; Dennus Roordink. Vorden: Glaudia Weg. Warnsveld: Joyce Jansen; Claudia Walgemoet. Met een aantal kandidaten wordt
het examen voortgezet.
Afdeling LEAO: Baak: Arando Derksen. Hengelo: Diana van den Akker;
Erica van Amerongen; Thirsa Hissink;
Jocelijn Kraassenberg; Dennis Wentink. Vorden: Monique Althusius; Martijn Jansen; Elles Koerselman; Bianca
van der Logt; Miranda Wunderink.
Warnsveld: Synco Bandsma; Mireille
Hek; Maarten Tromp; Arendjan Wichgers. Wichmond: Rianne van de Brink;
Natascha Gansner.
Met een aantal kandidaten wordt het
examen voortgezet.

Nieuwe aanwinsten
bibliotheek
De kern Kranenburg staat sinds vorige week te boek als bebouwde kom. Konden automobilisten
nog met 80 kilometer overwegen als Hamsveldseweg, Hamsveldsezijweg, Eikenlaan en Banenkamp
rijden, nu geldt op deze plaatsen een maximum snelheid van 50 kilometer per uur.
Het aanduidingsbord werd door burgemeester Kamerling onthuld.
Kranenburgs Belang heeft zich onder andere ingezet om deze maatregel voor elkaar te krijgen. Ook
het college van B en W van Vorden was van mening dat de maximum-snelheid van 80 kilometer per
uur tot onaanvaarbare verkeerssituaties leidde.

CJV slootj aar af
in Vledder
JUNI:
15 Open Tafel, SWOV.
18 ANBO, klootschieten op camping
'DeGoldberg'.
19 Open Tafel, SWOV.
19 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
19 ANBO, fietstocht vanaf marktplein.
19-20-21-22 ZwemvierdaagseVorden.
21 PCOB gaat uit vesperen.
22 Open Tafel, SWOV.
23 Kinderfeestmiddag, Sursum Corda
in Dorpscentrum.
23 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
25 ANBO, klootschieten op camping
'DeGoldberg'.
25-26-27-28 Avondvierdaagse Sparta,
Vorden.
26 Stertocht, Muziekverenigingen in
het Dorp (Sucovo).
26 Open Tafel, SWOV.
27 Bejaardenmiddag, VierakkerWichmond.
29 Open Tafel, SWOV.
30 Ophaaldag, Prettymarkt Vorden,
Zwemver.
JULI:
1 HSV 'de Snoekbaars',
seniorenwedstrijd.
2 ANBO,jeu-de-boule en
klootschieten op camping 'De
Goldberg'.
3 Soos Kranenburg.
3 Open Tafel SWOV.
6 Open Tafel SWOV.
7 Pretttymarkt Vorden'64.
8 Fietstocht Kranenburg.
9 ANBO, klootschieten 'De
Goldberg'.
l O Open Tafel SWOV.
13 Open Tafel SWOV.
14-15 LudgermarktWichmond.
15 HSV 'de Snoekbaars',
seniorenwedstrijd.
16 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
17 Soos Kranenburg, eindmiddag.
17 Open Tafel SWOV.
19 ANBO, braderie.
20 Open Tafel SWOV.
23 ANBO, klootschieten op camping
'DeGoldberg'.
24 Open Tafel SWOV.
27 Open Tafel SWOV.
28 Voetbalwedstrijd De Graafschap FC Twen te.
30 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'.
31 Open Tafel SWOV.

De Vordense Chr. Jongeren Vereniging sloot het seizoen 1989/1990 af
met één zeer geslaagd weekend in een
kampeerboerderij in het Drentse Vledder. Op het programma stonden onder andere een aantal sportonderdelen, een barbecue en een bezoek aan
een optreden van een groot jongerenkoor. Bovendien werd er een uitgebreide discussie georganiseerd over het onderwerp 'vooroordelen'.
De CJV-ers zullen in de komende
maand samen met de leden van de
Jeugdraad de handen uit de mouwen
steken: de clubruimte in 't Achterhuus
zal namelijk worden opgeknapt. Deze
ruimte zal worden aangepast aan het
sterk gegroeide aantal jongelui dat het
Geref/Herv. jeugdwerk bezoekt.

Geslaagden
Hieronder de lijst van geslaagden 4e
jaar LHNO te Vorden:
Hengelo Gld.: J.K. Baillie; P.W. Boerman; B.F. Elsman; R.H.A. Jaaltink; M.
Jansen; I.J.W. Oplaat; B. Scholten; H.J.
Vervelde.
Keijenborg: M. Bouwman.
Toldijk: A. Dahles; M J. Maalderink.
Vierakker: D.T. Pardijs; I. Regelink.
Vorden: G.F. Beumer; A.F. Eggink; M.
Groot Roessink; H. Hoekman; A.M.
Lenselink; S. Roelvink; B.R. Rondeel;
B. Walgemoet; D.M. Wentink; T.S.
Wiekart.
Warnsveld: A. Begieneman; S. Lubbers; H.J. Stokkink; Ch.J. Teunissen;
W. Y.M. Voskamp.
Zutphen: I. Kort; M. Rossel; S.E.M.W.
Wiskamp.
Alle kandidaten zijn geslaagd.

Fancy fair Vierakker
Met het luiden van de kerkklokken van
de St. Willibrorduskerk te Vierakker
werd de fancy fair, die zondag voor de
restauratie van de kerk gehouden werd,
officieel geopend. De weergoden ware, n de organisatoren goed gezind. Er
waren voor groot en klein verschillende attracties, bijv. fietsen op home-trainers, een sjoelbak van 5 meter lengte,
ballon trappen, flessen gooien enz.
Tevens werd er een sponsorloop gehouden over een afstand van 400 me-

IK GING ALTIJV ALLEEN MAAK MET
VAN DIE HELE KLEINE
ï~ \^ GLAASJESOM.
fc
KAN JE NOU OOK EENS
^A
GKOTE JONGENS
LEKEN KENNEN IN
DE GLASBAK.
DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

ter, terwijl er door enkele deelnemers
dit parcours kruipend werd afgelegd.
Aan het eind van de middag werd in
het Ludgerusgebouw een veiling gehouden waar de grotere stukken onder
de hamer kwamen, bijv. harmonicum,
antieke naaimachine en andere waardevolle stukken. De opbrengst is nog
niet met zekerheid bekend, maar de organisatoren zijn zeer tevreden.

Beggs, Karen-Bob Marley; Beynon, Peter-The Rolling Stones; Burgers-Drost,
Julia-Wolken van goud; Cookson, Catherine-Liefde is de boodschap; De
Blassis, Geleste-Vaya con dios!; Dessel,
Erwin van-De Europese Gemeenschap
in 15 onderwerpen; Dissel, Hans vanMotorfietsen 1900-1960; Duras, Marguerite-Engelse munt; Graham, Margarat-Blijf in beweging, blijf jong; Haggard, H. Rider-De ring van de koningin
van Sheba; Kneissler, Irmgard-Creatief
met origami; Landman-Kasper, Jacomine-Iriscopie, wat is dat eigenlijk?Meer, Vonne van der-De reis naar het
kind: een vertelling; Moei, Janneke deThuis in het verzorgingstehuis; Mooij,
Ch.C.M.de-Piet Mondriaan; Sadawi,
Nawal Al-Het eeuwige refrein; Schuttevaer, H.-Erven, schenken en fiscus;
Straub, Peter-Het kwaad; Topoi, Edward-De Kremlinkoorts; Wheeler,
Tony-Australia: a travel survival kit.

R)litievaria
Tussen zondag 3 juni en woensdag 6
juni is er ingebroken in de opslag/
schafkeet van de plaatselijke hondevereniging. Uit de keet werd ontvreemd een aantal flesjes bier. Men
kwam binnen door het slotbeslag op
ruwe wijze te verbreken.
In de afgelopen week zijn diverse personen gecontroleerd voor het hebben
van de juiste papieren bij het vissen. Er
werden enige bekeuringen opgemaakt.
Op donderdag 7 juni werd ontdekt dat
een geparkeerde auto staande op de
parkeerplaats aan de Dorpsstraat beschadigd was. De veroorzaker heeft
zich niet gemeld en laat de ander met
de schade en kosten zitten. De rechtervoorzijde van de geparkeerde auto was
beschadigd.
De politie te Vorden ontvangt nog regelmatig meldingen van geluidsoverlast. Soms veroorzaakt door radio's,
c.d.'s, e.d.; drumstel, orgels. Laten we
er met z'n allen een beetje op letten en
de geluidsknop lager zetten.
Op 7 juni 's avonds ontdekte de politie
een aantal takken, bladeren e.d. op de
weg vanaf Ruurlo naar Warnsveld. Er
was geen harde windstoot of iets dergelijks geweest. Het spoor gevolgd waarbij de politie uitkwam in Warnsveld bij
een langzaam rijdend zeer groot transport. Een gigantisch grote container
werd vervoerd echter zonder de benodigde papieren. In de ochtend was zo'n
combinatie ook al gecontroleerd in
Ruurlo en door de politie aldaar bekeurd. Tevens had men de vervoerder
aangezegd het transport te stoppen
(men moest nog 6 van zulke kolossen
vervoeren) en eerst zorg te dragen voor
de benodigde papieren en transportveiligheden. Echter 's avonds dus gewoon weer proberen. Ook nu volgde er
weereen bekeuring. De bestuurder was
afkomstig uit Alphen aan de Rijn. Het
gehele transport stilgelegd. Nader onderzoeken overleg volgt hierop.
Op 7 juni werd vanaf 13.30 — 15.00
uur een radarsnelheidscontrole gehouden op de Horsterkamp te Vorden.
40 Automobilisten overtraden de maximumsnelheidsregel van 50 km/u. De
snelste passant reed met een snelheid
van 97 km/u.
Op zaterdag 9 juni kregen wij melding
van een verkeersgevaarlijke situatie op
de Zutphenseweg ter hoogte van de
Boonk. Ter plaatse bleek dat er een
metalen putdeksel verdwenen was en
dat er al een meisje in het gat was gevallen, waarbij haar been werd geschaafd.

Het bekende McPherson College Choir uit Kansas (VS) zal met
twee exclusieve optredens in Vorden en Hengelo Gld. haar Europese toernee afsluiten.
Tijdens hun toernee traden zij onder
andere op in Oostenrijk, West-Duitsland en de DDR. Vlak voordat het koor
op 21 juni a.s. naar Amerika terugkeert, zal men komend weekend in de
Vordense Dorpskerk nog van hun zang
kunnen genieten. Op zondag 17 juni
a.s. zal het McPherson College Choir
in Vorden arriveren en er 's middags
meewerken aan een bijeenkomst in de
Dorpskerk, waarin vanzelfsprekend
zang centraal zal staan. Het koor wordt
gedirigeerd door Katherine Baker en
muzikaal begeleid door Denise Butler.

Oude bekende
Organisator van de Europese toernee

is oud-dorpsgenoot J. van Asselt die
vele jaren geleden naar de VS emigreerde. Hij is echter voor veel Vordenaren nog een oude bekende. Het optreden zal vast ook herinneringen
oproepen aan eerdere bezoeken, met
fantastische zang, die dit koor hier
bracht.
Op maandag a.s. brengt het koor o.a.
een bezoek aan het Baudartiüs College
in Zutphen, waarvan de heer van Asselt
een oud-leerling is. 's Avonds wordt in
de Herv. Kerk van Hengelo Gld. een
concert gegeven door het McPherson
College Choir, het Vordens Mannenkoor en de Chr. Gem. Zangver. 'Looft
den Heer' uit Hengelo Gld. Het
McPherson koor logeert bij gastgezinnen in Hengelo en Vorden.

65e Oranjefeest Medlertol
De oranjecommissie Medlertol is er weer in geslaagd om een goed
programma te krijgen voor het jaar 1 990, en wel voor de 65e keer.
Op vrijdag 13 juli zal er voor een vrolijke en gezellige avond gezorgd worden.
Uit de Keyenborg komt dan het zangpopkoor 'De Keys' en de conferencier
'Gait uut Klooster'. Men verwacht dan
ook een grote belangstelling omdat elders de zalen propvol waren. Ook het
jaarlijks schoolfeest van de 'Kraanvogel' wordt deze dag gehouden.
De zaterdagmiddag zullen de volksspelen plaatsvinden. De opening zal door
burgemeester Kamerling worden gedaan. De Volksspelen zullen in en om

de feesthal worden gehouden en muziekvereniging 'Concordia' zal voor de
vrolijke noot zorgen. Zaterdagavond is
er groot bal o.l.v. 'The Lemmonband'.
Deze beide dagen worden gehouden in
de feeshal van de Medo aan de Onsteinseweg. De jaarlijkse avondoriëntatiewandeling een week voor het feest is
verplaatst (i.v.m. WK Voetbal) naar
zondagmiddag 8 juli, start bij Café Eykelkamp. Om ook al vast te noteren op
de kalender is de fietspuzzeltocht op
zondag 26 augustus.

' Sucovo' -kinderfeestmiddag
GROEP

De gevaarlijke plaats werd gemarkeerd
en later door de gemeente verder afgezet om erger te voorkomen. Vraag is
wel: wat heeft men voor nut om een
putdeksel weg te nemen? Een misselijke streek.
Op 9 juni omstreeks 15.30 uur reed
een fietser over de Industrieweg ter
hoogte van het fietspad naar de Almenseweg. Ze kwam te vallen en botste
tegen het gemeentelijke schrikhek. Nadat arts Sterringa ter plaatse was geweest is de fietster per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in verband met een gebroken heup.
Op zondag 10 juni werd er ingebroken
in een tweetal personenauto's binnen
een half uur tijd. De ene auto stond
nabij het kasteel Vorden. Aldaar verbrak men het slot van het rechterportier en brak de radio/cassetterecorder
uit de auto. Benadeelde kwam uit Aalten.
De andere auto stond nabij het kasteel
de Wildenborch. Na verbreking van
een ruit nam men de tas weg uit de
auto, die op de achterbank lag. Portemonnaie en diverse papieren werden
hier ontvreemd. Deze benadeelde
kwam uit Harfsen.
Conclusie: Auto op slot, buit eruit.
Berg uw eigendommen veilig en goed
op. Niet zichtbaar voor een ieder.
Voorkoming van misdrijven is een zaak
van de politie en U.
Op dezelfde dag waarschuwde de politie een inwoner van Vorden. Deze had
zijn auto onafgesloten geparkeerd op
de Vordensebosweg en diverse papieren en andere zaken/spullen lagen zo
voor het grijpen. Deze waarschuwing
werd niet op prijs gesteld en een 'grote
bek' voor de politie was de dank.
Op l O juni omstreeks 22.15 uur werd
op de Baakseweg ter hoogte van de
brug over de Baakse Beek een reebok
doodgereden. De auto liep enige lichte
materiële schade op.
Omdat de jeugd op de TV diverse nieuwe taktieken ziet van de voetballers
wordt een en ander op straat weer uitgeprobeerd. Gevolg is wel dat de bal bij
de omwonenden in de tuin komt. De
politie ontvangt dan ook de laatste tijd
regelmatig klachten hierover. Gaarne
alleen voetballen op de daarvoor speciaal aangelegde plaatsen. Dat voorkomt een hoop ergernis bij alle partijen.
Autogordels: Vast en zeker.
Altijd, en bij iedere rit. Ook binnen de
bebouwde kom. Folders en informatie
materiaal te verkrijgen bij de rijkspolitie Vorden en gemeentehuis Vorden
tijdens openstellingstijden.

Op zaterdag 23 juni a.s. zal in het Dorpscentrum in het kader van
haar jubileum aktiviteiten de muziekver. *Sursum Corda' een gratis kinderfeest organiseren met medewerking van de muzikale
clowns 'de Martelli's*.
Tevoren zal de muziekvereniging met
alle kinderen, die naar het feest willen
(en wie wil er nu niet) een kleine optocht houden door het dorp. De route
zal zijn: Raadhuisstraat, Het Hoge, de
Boonk, Het Wiemelink, Burg. Galleestraat, Prins Bernhardweg, Molenweg,
Burg. Galleestraat, Dorpscentrum.
Dus kinderen doe mee! Maak zelf een
toeter, trommel of een ander muziekinstrument en loop gezellig mee.

De 'Martelli's' zijn oergezellige muzikale clowns, dus dat is lachen geblazen!
Tijdens de feestmiddag zullen de prijswinnaars van de ingezonden kleurplaten bekend worden gemaakt.
Van het geheel zal een video-opname
worden gemaakt. Dus niet vergeten: 23
juni feest voor de kinderen. Komt allemaal: met of zonder muziekinstrument. Zie voor aanvangstijden de advertentie elders in dit blad.

Dubbel tuinfeest
bij Flophouse
Als aanloop op het Normaal-spektakel van vrijdag 29 juni organiseert de Toldijkse jeugdsoos Flophouse ook dit jaar weer een
dubbel tuinfeest. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 15 en zaterdag
16 juni. Het terrein rond Flophouse leent zich daar prima voor.
Middels een tent is het tuinfeest gedeeltelijk overkapt en verder
kan men terecht op het barbeque-terras en rond het kampvuur bij
de grote zitkuil. Voor de muziek zorgen behalve discjockey 'Gait
Jan' twee voortreffelijke groepen: Boh-Foi-Toch en de Under Cover Band.
Vrijdag 15 juni: Boh-Foi-Toch
Boh-Foi-Toch is de nieuwe band van
Jan Manschot, (ex-Normaal-drummer), Hans Keu per, Ferdijolij en Willem te Molder. De heren zijn hun traditie trouw gebleven: alle nummers worden gebracht in het Achterhoekse dialect.
De centrale rol wordt vervuld door zanger/schrijver/troubadour Hans Keuper met zijn onafscheidelijke trekharmonica. Op het Nieuwjaarsgala waren
de heren in Hengelo de grote verrassing en thans zijn ze er echt klaar voor.
Dat de ex-Normaal leden Jan Manschot
(drums) en Ferdi Jolij (solo gitaar)
hun lol in muziek maken nog lang niet
kwijt zijn zullen ze deze avond bewijzen.
Basgitarist Willem te Molder completeert dit vrolijke en enthousiaste viertal. Vorige week op de HAM-party in
Vorden en nu bij Flophouse.
Zaterdag 16 juni: Undercoverband
Eigenlijk behoeft deze band nauwelijks
nog introductie. De roem is de heren al
vooruitgesneld na enkele optredens in
onze regio. Op 27 februari waren de 5
handleden ook al te gast bij Flophouse,
waar iedereen zo enthousiast werd dat
snel een nieuwe afspraak werd gemaakt.

Na muzikale avonturen met o.a. Vandenberg zochten na verloop van tijd de
maatjes Dick Kemper (bas) en Bert
Heerink (zang, en wat voor!!) elkaar
weer op en ontstond de Undercoverband. Barstensvol kwaliteit, jarenlange
ervaring in de popmuziek en een levendige show staan garant voor een
prima optreden.
Drie bevriende muzikanten, die hun
talenten al vaak bewezen completeren
de Undercoverband:
Ronald Becking: gitaar en zang. Deed
veel sessies in Amerika.
Ivo Elfers: drums. Krachtig drumwerk.
Cyril Whistler: ogend als een indiaan
en spraakmakend om zijn unieke stijl
op de gitaar.
Van het dubbele tuinfeest bij Flophouse hoeven WK-fans niet thuis te blijven.
Links en rechts staan beide avonden
voetbalschermen opgesteld.
Normaal
Even noemden we het al: vrijdag 29
juni het spektakel van 'Normaal in Toldiek'. Ditjaar tevens met: The Hurricanes, het Hanska Duo en... Gert en Hermienü!
Kaarten liggen klaar op de voorverkoopadressen.

SPORT- nieuws
Voetbal speelt
Achtkastelenrijders
parten
Maandagavond ging bij 'De Herberg'
voor het elfde achtereenvolgende jaar
de fïetsvierdaagse van de VRTC De
Achtkastelenrijders van start. Opmerkelijk het grote aantal vrouwen dat
deelnam. De mannen lieten het wat dat
betreft afweten en namen waarschijnlijk voor de buis plaats om de gebeurtenissen tijdens de WK in Italië te volgen.
Al was het aantal deelnemers vergeleken bij voorgaande jaren beduidend
minder, toch nog ruim 200 fietsers die
deze maandag richting Almen-Zutphen koersten. Voor het merendeel
werd gekozen voor de afstand 20 kilometer. Onderweg kregen de deelnemers een hapje en een drankje aangeboden. Voor dinsdagavond was een
route richting Medler-Barchem-Lochem gepland; woensdag richting
Hengelo-Keyenborg en voor donderdag richting Ruurlo-Varssel. Degenen
die tenminste drie van de vier avonden
meedoen wordt een herinnering aangeboden.

P.V. De Blauwkras
Wedvlucht Pont St. Max d.d. 2-6-'90
R. Hoff l, 2; Mevr. Becks 3, 5, 10; G.
Arendsen 4; H. ter Beek 6; H.J. Boersbroek 7; H. Modderkolk 8, 9.

RTV-nieuws
De RTV-leden presteerden goed in een
zwak bezette amateurcours te Ulft, ±
60 renners. Jan Weevers uit Vorden
werd 6e en Wim Bosman 9e. Ook Jan
Wullink uit Hengelo GLD reed zich bij
de eerste 20. Zondag werd er gestart in
een klassieker de omloop van het Gelders Eiland in deze cours die vanaf de
eerste kilometer hard werd gemaakt,
kwam enkel Manno Lubbers over de finish. Hij behaalde een 13e plaats. Rudi
Peters herhaalde in het Noordhollandse Zwaag een 3e plaats in een criterium, hij demareerde 5 ronden voor
het einde uit het peleton om zo solo te
finishen achter de 2 koplopers als 3e.
Ben Peters werd in Ulft 15e. In de ronde van Voorst behaalde Rudi Peters
een verdienstelijke 3e plaats. Deze wedstrijd werd verreden onder zeer slechte
weersomstandigheden. Ie werd Jan
Posthuma uit Almelo.

lange mat race. Voor woensdagavond
is een optreden van Speedy-Trampoo
Hier nog wat kort en goed nieuws over uit Brummen gepland (een komische
de Socii tennisclub. Opnieuw werden act op een trampoline). Voor donderenkele successen geboekt. Het mix- dag 21 juni staat er een zgn. shuffleteam met B. Hiddink, P. Harmsen, A. race (grote schoenrace) of een
Helmink (Vorden), H. Hissink, R luchtbedrace op het programma. De
Smallegoor en B. Arends (als invalster) medaille-uitreiking volgt vrijdag 22
promoveerde door in Elburg te win- juni.
Wanneer iemand om bepaalde reden
nen.
De heren-veteranen, die een paar we- een avond verstek moet laten gaan dan
ken geleden al kampioen werden in kan er één avond tweemaal de afstand
Laag-Keppel promoveerden ook. gezwommen worden.
Thuis tegen de heren van 'Spitsbergen' Behalve de zojuist genoemde aktiviteiuit Veenendaal werden voldoende ten is er ook elke avond gelegenheid
om te sjoelen, te tafeltennissen of kan
punten behaald.
er tafelvoetbal gespeeld worden.

Tennisnieuws

Stratenvolleybaltoernooi
Afgelopen zaterdag werd in de Vorderise sporthal 't Jebbink de finale gespeeld van het 8e Rabo-Dash stratenvolleybaltoernooi. Van de 62 deelnemende teams waren het de volgende
teams die van wethouder Aartsen een
prijs uitgereikt kregen: A-poule: l Boetiek 32; 2 Wessanen 2; 3 Het Stroo 1.
B-poule: 2 De Herberg; 2 De Meevallers en 3 de Molenweg 2.

'De Snoekbaars'
De jeugdleden van de hengelaarsvereniging 'De Snoekbaars' hebben voor
de derde keer in dit seizoen een wedstrijd gehouden. Het strijdtoneel was
ditmaal de Berkel in Lochem.
De uitslagen waren als volgt: 1. H.Jansen; 2.J. Korenblek; 3. N.Jansen.
De seniorleden van 'De Snoekbaars'
hielden een wedstrijd in het Kanaal bij
Eefde. Hier waren de uitslagen: 1. Dick
Bos; 2. J. Gr.Jebbink; 3. R. Golstein.

Zwemvierdaagse
De zwem- en poloclub 'Vorden '64' organiseert dinsdag 19 juni tot en met
vrijdag 22 juni in het zwembad 'In de
Dennen' een zwemvierdaagse.
Om deze zwemvierdaagse aantrekkelijk
te maken worden allerlei 'randgebeuren' georganiseerd.
Zo is er dinsdagavond in het bad een

Geslaagd
Aan de Bestuursschool te Velp slaagde
onze plaatsgenoot J.W. Haverkamp
voor het diploma HBA1.

Soos Kranenburg
Deze middag was de heer Gabriël van
de politie op bezoek. Met een boeiende
uitleg en aan de hand van dia's stelde
hij vragen over de ouder wordende
mens in het verkeer. Een leerzame
middag.

20-jarig bestaan
LKC
De Vereniging Nederlandse Landgoed- en Kasteel-Campings viert dit
jaar het 20-jarig bestaan. Meer nog dan
in andere jaren vraagt men belangstelling voor de unieke kampeerterreinen
die traditiegetrouw voldoen aan voorwaarden van rust, ruimte en sfeer. De
landgoedeigenaren in de vereniging
hebben zich onderworpen aan statuten die borg staan voor een stijlvolle
wijze van kamperen.
Er is een gids, folder en een programma van een feestelijk weekend op 25 en
26 augustus a.s. Gaarne nodigt men u
uit om op 26 augustus kennis te komen
maken met de activiteiten en sfeer op
de kampeerterreinen. Indien belangstellenden meer informatie wensen:
Adm. LKC, Nevenlandsehof 14, 7312
EX Apeldoorn, kan die geven.

De kampeerboerderij van de familie
Wagenvoort aan de Dennendijk staat
komend weekend geheel in het teken
van het Chopper Treffen. Dat betekent
dat er zo'n 300 zelfbouw of verbouwde
motoren naar de Dennendijk zullen
komen om daar een paar gezellige dagen door te brengen. Onder de deelnemers ook buitenlanders zoals Engelsen
en Belgen.
In de loop van vrijdagavond 15 juni
zullen de deelnemers arriveren. Voor
zaterdagmiddag 16 juni staat er een
toertocht op het programma met een
lengte van 60 kilometer. Zaterdagavond is dan de Chopper-show met
muzikale medewerking van 'Kabaal' uit
Laren en 'Barflies' uit Nijmegen.
Tevens zal dan bekend worden gemaakt wie de mooiste 'bike' heeft. Voor
hem of haar wordt een fraaie prijs beschikbaar gesteld. In de loop van zondag 17 juni keren de deelnemers weer
huiswaarts of gaan verder naar een volgend treffen. De organisatie aan de
Dennendijk is in handen van de Chopper Club Nederland uit Vierakker afdeling Achterhoek.

Toneeluitvoering
'Delden'
De Buurtvereniging Delden te Vorden
houdt haar jaarlijkse toneeluitvoering
op vrijdag 29 juni in het Dorpscentrum te Vorden. Het blijspel 'Laura' zal
geheel door eigen leden gebracht worden en is een avondvullend programma welke voor iedereen toegankelijk is.
Vele leden waren onlangs nog druk
met de Revue van Jong Gelre maar
door keihard werken van regisseur N.
Rouwenhorst, en een paar extra repetitie-avonden lukte het toch om voor
iedereen een leuk toneelstuk op de
planken te brengen. Op zaterdag 30
juni worden de volksfeesten gehouden
nabij café het Zwaantje welke alleen
toegankelijk is voor leden van 'Delden'.

Vordense klootschietmarathon

Wat krijgen we nou?

De Buurtvereniging 'Delden' organiseert voor 2e maal de klootschietmarathon van Vorden (± 10 km). Deze
happening welke op 24 juni plaatsvindt is een voorloper voor het Deldens
Buurtfeest van 29 en 30 juni. Iedereen
kan deelnemen aan deze marathon
ook voor inwoners van buiten de gemeente Vorden.
Er kan geschoten worden in 3 klassen
t.w. heren, gemengd (max. 2 heren) en
dames. Een team moet maximaal uit 4
personen bestaan en per team mag
max. l persoon lid zijn van de AKF,
N KB en Needse UF. ledere deelnemer
ontvangt een leuke herinnering. Inschrijving en inlichtingen voor 23 juni
bij Café het Zwaantje, Hengeloseweg
of Dick Regelink aan de Deldensebroekweg. Zie advertentie.

LRen
PC De Graafschap
In het afgelopen weekeinde namen
ruiters en amazones deel aan het concours in Zelhem. Op zaterdag reden de
paarden. Mariëlle Kamphorst was met
Ebony zeer succesvol en behaalde in de
B-dressuur een 2e en een 3e prijs met
126 en 129 punten. In diezelfde klasse
werd Rob Havenaar met Damona 4e
met 122 punten en Brenda Groenendal met Valentina Bella 5e met 126
punten. In de L-dressuur behaalden
zowel Irene Regelink met Ramzes als
Heleen Klein Breteler met Bliksem een
2e prijs met 127 punten.
Op zondag reden de ponies waarbij
Suzanne Hartman met Alferdy in de
M2-dressuur een 5e prijs behaalde met
117 punten. Mariska Steintjes haalde
met Brenda in de B-dressuur een 4e
prijs met 123 punten. Bij het springen
behaalde Monique Groot Roessink met
haar pony Patricia een 4e plaats.

C hopper-treffen
kampeerboerderij
Wagenvoort

Tentoonstelling
Ruurlo
Onwetendheid over epilepsie heeft zeer vervelende gevolgen.
Stelt u zich eens voor, daar ligt u dan.
Overgeleverd aan het oordeel van anderen.

Epilepsiebestrijding:

stoot of valt met uw steun!

GIRO 34781

Nationaal Kpilepsie Fonds-De Macht van het Kleine, telefoon (0.10) 660144.

Uw briefpapier
komt overal...
Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

CERTIFICAATHOUDER

Vanaf 17 juni tot 13 juli zal men in 'de
Bundeling' dagelijks kunnen genieten
van een aantal schitterende werkstukken die in kloskant zijn uitgevoerd.
Deze handwerktechniek, waarvoor een
kantkloskussen en voor iedere draad
een apart klosje nodig is, is eeuwenoud
en tegelijk springlevend. De werkstukken die tentoongesteld zijn, werden geklost door mevr. Willemien Spekkink.
Zij woont in Ruurlo en heeft zichzelf
gedurende de afgelopen 14 jaren het
kantklossen eigen gemaakt. Dat lijkt
bijna onmogelijk, maar het kan dus
toch. De werkstukken zijn voor haarzelf, al bezig zijnde, dan ook zo vertrouwd geworden dat verkoop niet de
bedoeling is.
Voor liefhebbers en kenners en verder
iedereen die graag iets moois ziet een
tentoonstelling om niet over te slaan.
Komt men rond koffie/theetijd, dan is
tegen een geringe vergoeding thee of
koffie te verkrijgen.

Goedjaar
Onderlinge
Waarborg Mij.
Tijdens de jaarvergadering van de Onderlinge Waarborg Mij. Vorden is door
de leden het bestuursvoorstel tot 15
procent premie-restitutie goedgekeurd. (In 1988 bedroeg dit eveneens
15 procent). De restitutie wordt verrekend met de jaarnota over 1991. De
Onderlinge die als brand- en stormverzekeraar werkt in de gemeenten Hengelo, Vorden en Wamsveld heeft een
goed jaar 1989 achter de rug.
Het premie-inkomen steeg met 3,2
procent tot f420000,—. Het verzekerd
kapitaal steeg met 3,8 procent tot 381
miljoen. De kosten stegen tot 19 procent van het premie-inkomen in (in

naar verwachting nauwelijks zal afwijken van het goede resultaat over 1989.
De vergadering besloot het saldo van
f61.863,- dat resteerde na restitutie
aan de leden en belastingvoorziening,
toe te voegen aan de reserves van de
maatschappijk. Hiermede wordt de
solvabiliteit op peil gehouden. De heren B. Abbink en H.J. Hukker werden
in het bestuur herkozen. Tijdens zijn
slotwoord refereerde voorzitter Abbink
aan de nauwe samenwerking met de
Sterpolis verzekeringen. 'Dankzij deze
samenwerking ziet de OWM Vorden de
toekomst met vertrouwen tegemoet',
aldus voorzitter Abbink.

1988 17 procent), voornamelijk als gevolg van de kosten van kontrole van
brandblussers die vorig jaar heeft
plaatsgevonden. Deze brandbluscontrole was een groot succes en zal over
driejaar herhaald worden.
Mede gezien door de goede resultaten
is vanaf 1990 opnieuw de premie voor
een aantal agrarische panden verlaagd.
Volgens voorzitter B. Abbink werden
de goede resultaten mede behaald
door het preventiebeleid van de Onderlinge Vorden. Verder deelde Abbink mede, dat ondanks de forse
stormschade veroorzaakt door de januari-stormen, het resultaat over 1990

Gekruide fricandeau

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Een mooi stuk fricandeau, gesneden van de ham van het varken, leent zich
er goed voor om als een hoogepunt van een feestelijk maaltijd te worden
opgediend. U kunt er vrijwel alle gewenste soorten groenten en kleine
gebakken aardappeljes bij presenteren.
Reken voor 4 tot 6 personen op 750 gram varkensfricandeau. Verder heeft u
nodig: grove mosterd, kerriepoeder, 3 takjes verse tijm of 3 takjes bladselderij, >/ 2 laurierbald, 3 teentjes knoflook, 3 kleine uien of sjalotten, citroen- of
limoensap, 3 dl. droge witte wijn, bieslook.
Meng 2 eetlepels grove mosterd met l theelepel milde kerriepoeder (bij
voorkeur kerrie Djawa). Maak het vlees droog met keukenpapier. Kerf,
indien er zich een vetrand op het vlees bevindt, het met de punt van een
scherp mes op regelmatige afstanden in. Wrijf het vlee in met het mosterdmengsel en laat het een uurtje liggen. Maak het vlees daarna met keukenpapier opnieuw droog. Pel de knoflookteentjes en de uitjes of sjalotten. Voeg l
takje tijm en l takje bladselderij bij de wijn. Breng de wijn aan de kook en
laat het dan, boven een zeer laag afgestelde warmtebron, zolang zachtjes
doorkoken tot er door het indampen niet veel meer dan 2 dl. is overgebleven. Verwijder daarna tijm, bladselderij en laurierblad. Verhit in een braadpan met dikke bodem 125 gram boter. Wacht tot het schuim op de boter
vrijwel geheel is verdwenen. Schroei het vlees er aan alle kanten snel in
dicht en temper de warmtebron. Voeg een extra klontje boter (ca. 35 gram)
toe. Strooi wat zout en peper over het vlees. Laat het vlees hierna 30 tot 35
minuten zachtjes verder braden. Voeg na 10 minuten de resterende takje
tijm en bladselderij, alsmede de knoflookteentjes en de \iitjes of sjalotjes
toe. Keer het vlees tijdens het braden enige malen en bedruip het regelmatig
met de braadboter. Neem het vlees na het braden uit de pan. Verpak het in
aluminiumfolie en laat het een kwartiertje rusten. Verwijder op 2 a 3 eetlepels na de braadboter, kruiden, uitjes en knoflooktenen uit de braadpan.
Voeg l dl. water (of bouillon) en 2 eetlepels citroen- of limoensa toe. Breng
alles aan de kook. Roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los.
Voeg hierna de ingedampte wijn toe en laat alles opnieuw even koken. Zeef
het vocht in een klein pannetje. Laat er opnieuw de kook over komen.
Verdeel een stuk ijskoude (bij voorkeur gezouten) boter (ca. 60 gram) in 6
stukjes. Klop de stukje tegelijk heel snel met een garde door het kokende
vocht en neem het pannetje van de warmtebron op het moment dat nog net
niet alle boter in de saus is opgenomen. Blijf daarna nog enkele seconden
flink kloppen. Voeg eventueel nog wat zout en peper naar smaak toe en roer
er l eetlepel fijngesneden bieslook door. Snijd het vlees in plakken. Leg ze,
zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal.
Schenk er een beetje saus over en strooi er tenslotte nog wat fijngesneden
bieslook over. Dien de rest van de saus apart in een sauskom op.
Tip; op precies dezelfde wijze kunt u ook fricandeau van het kalf en een
lamsbout (zonder been) bereiden.
Bereidingstijd: ± 40 minuten
Energie per portie: ± 1445 k J (345 kcal)

Volwassenen Onderwijs
houdt Open Dag
De Dag/Avondschool voor Volwassenen houdt 14 juni de jaarlijkse Open Dag. Het schoolgebouw aan de Leeuweriklaan 17a staat
's morgens en 's avonds open voor belangstellenden. Leerlingen
en docenten zijn aanwezig om informatie te geven over de diverse
kursussen.
Het onderwijs aan volwassenen bestaat
in Zutphen al ruim 10 jaar. Dat betekent dat er ruime ervaring is opgebouwd met het lesgeven aan volwassenen. De Dag/Avondschool leidt op
voor het mavo-diploma in 2 of 3 jaar.
Men doet examen in 6 vakken.
Voor de meeste kursisten is zo'n studie
naast de dagelijkse bezigheden te
zwaar. Daarom bestaat de mogelijkheid per vak te studeren, bijv. een taal.
Men doet dan mavo-examen per vak
en behaalt daarvoor een certificaat. In
Zutphen worden alle mavo-vakken gegeven waaronder het kreatieve vak textiele werkvormen.
De kosten verbonden aan een studie
aan de Dag/Avondschool zijn laag omdat rijkssubsidie wordt verleend.

Nieuw
In september is het nieuwe computerlokaal ingericht met moderne apparatuur. Voor leerlingen van de school
wordt een kursus verzorgd: 'kennismaken met de computer' van 2 uur per
week.
Nieuw is ook de kursus voor 50-plussers. Deze kursus is bedoeld als opfriskursus en speciaal geschikt om mensen, die op allerlei maatschappelijk gebied bezig zijn een steuntje in de rug te
geven. Er worden lessen Nederlands,
Engels en Wereldoriëntatie gegeven in
3 lesblokken van 2 uur. Allerlei nuttige
zaken zoals het leiden van vergaderingen, notuleren enz. komen aan de
orde. Ook een basiskursus computerkunde hoort in dit programma thuis.
Omdat vooral oudere kursisten ertegen opzien te gaan studeren is er een
programma 'leren leren'. Hier ziet
men hoe het geheugen werkt, hoe snel

een indeling van de lesstof gemaakt
kan worden, enz. Dat helpt veel mensen door de moeilijke eerste periode
heen. Men is nooit te oud om te leren.
Leren wordt zelfs leuk!
Tenslotte zijn er nog de kursussen die
in samenwerking met het Onderwijs
Centrum Midden IJssel uit Deventer
gegeven worden, zoals spreekvaardigheidskursussen Engels, Frans, Duits en
Spaans, een kursus Nederlandse literatuur en kunstgeschiedenis, en computerkursussen Wordperfect.
In hetzelfde gebouw zit S.G. Midden
IJssel. Voor degenen die een mavoD-diploma hebben bestaat er de mogelijkheid om in twee jaar het havo-diploma te behalen. Natuurlijk kan er ook
per certificaat gestudeerd worden.
In het eerste jaar worden de vakken Nederlands, Frans en Engels gegeven. Als
nieuwe vakken bieden wij ditjaar biologie, economie en wiskunde aan. Economie en wiskunde worden 's avonds
gegeven; de overige vakken overdag.
In het tweede jaar, het examenjaar,
worden de vakken Nederlands, Duits,
Engels, aardrijkskunde en geschiedenis uitsluitend overdag gegeven. De
vakken Duits, aardrijkskunde en geschiedenisworden afgebouwd.
Alleen in de examenklas worden deze
vakken nog in Zutphen gegeven. Wilt u
starten met deze vakken dan kunt u terecht in Deventer, zowel overdag als 's
avonds.
Voor de overige mogelijkheden binnen S.G. Midden IJssel kunt u de studiegids raadplegen. Op de Open Dag
zal de coördinator en/of docenten van
S.G. Midden IJssel aanwezig zijn voor
het geven van informatie.
Als men belangstelling heeft voor een
van bovenstaande aktiviteiten, kom
dan 14 juni naar de Dag/Avondschool.
De koffie staat klaar.

