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Wethouder H.A. Bogchelman: "Inkomsten
sporthal worden minder"
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Financiën, welkde dinsdagavond een halfuur later moest beginnen omdat op het geplande aanvangsuur het
reglementair vereiste aantal leden niet aanwezig was, deelde de wethouder H.A.
Bogchelman op vragen van de heer R.J. van Overbeeke mede dat de gemeente
Vorden t.z.t. minder inkomsten zal ontvangen uit de sporthal. Dit vanwege het
feit dat de overheid onder andere lagere vergoedingen zal geven voor het gymnastiekonderwvjs. "Ook de vergoedingen voor het vakonderwijs en zwemonderricht
zullen minder worden", aldus wethouder Bogchelman.
Verder werd de heer van Overbeeke desgevraagd medegedeeld dat de riolering in de
Medler-Tol in elk geval het komende voorjaar gerealiseerd zal zijn. "Het najaar is nu
eenmaal niet de beste tijd om riolering aan
te leggen", zo voegde de heer J. v.d. Broek,
direkteur gemeentewerken, hieraan toe.
In de raad van donderdag 2 september
komt onder andere de nota volkshuisvesting aan de orde. Commissielid B. van Tilburg vond het wat merkwaardig dat nu al
voorstellen in de commissie financiën aan

de orde kwamen, waarvan wordt uitgegaan
dat de raad verkoopregulerende bepalingen
zal laten vervallen.
Commentaar van dé heer v.d. Broek: "Het
college verwacht nu eenmaal een slagvaardig beleid van de raad!"
Aan het slot van de vergadering bracht wethouder Bogchelman de heer B. van Tilburg (die volgende week afscheid van de
raad zal nemen) dank voor "zijn gezonde
opbouwende kritiek". De heer van Tilburg:
"Ik heb mijn best gedaan".

Wethouder J.F. Geerken: "Bouw sporthal
verloopt nog steeds volgens schema"
Wethouder J.F. Geerken deelde dinsdagavond tijdens de openbare vergadering
van de commissie Sport & Cultuur mede dat de bouw van de sporthal nog steeds
volgens schema verloopt. "Wanneer er geen langdurige regenbuien komen is de
bouw in december gereed. Ook zijn we reeds begonnen met de indeling. Het
loopt allemaal bijzonder plezierig", aldus Geerken.
Naar aanleiding van vragen van commissielid A.J. Stoltenberg deelde de wethouder mede dat een deskundige van de N.S.F.-advies zal uitbrengen over de gesteldheid van de terreinen van de voetbalvereniging "Vorden". "Het kan namelijk zijn dat door de hoge ligging er wat minder gras groeit dan bijvoorbeeld op de
velden van "Ratti", zo was het de heer Geerken vertelt. Wanneer het advies binnen is zal kontakt op worden genomen met "Vorden" om te bepraten of er voorzieningen moeten worden getroffen.

Fïetscrossbaan
"De gemeente heeft de fietscrossbaan aan
het Wiemelink thans definitief gereed. Er
kan gecrossd worden", zo zei Geerken
die er aantoevoegde dat voor de jeugd aan
het Hoetinkhof inmiddels ook een terreintje is gevonden.
Op vragen van de heer Stoltenborg inzake
de financiële gevolgen naar aanleiding van
het besluit van de gemeente Vorden om uit
de muziekschool te stappen, deelde Geerken mede dat er vanuit de muziekschool
nog geen informaties zijn ontvangen. "Ik
kan hier wel begrip voor opbrengen, Vorden is tenslotte de eerste gemeente die is
uitgetreden, zodat men waarschijnlijk de
juiste financiële gevolgen nog niet weet",
aldus Geerken. Met betrekking tot de
voortgang van het muziekonderwijs in Vorden zou de heer A. Ploeger graag zien dat er
een werkplan wordt opgesteld waarin de
aanpak wordt geregeld.
Vorig jaar heeft de toenmalige wethouder
Lichtenberg de Stichting Bibliotheek en

Telefoon 05752-1404

Inzaken woningmarkt en vertrekoverschot
nopen Vordens gemeentebestuur tot wijziging
woningbeleid
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan om de selektiekriteria
voor de uitgave van bouwgrond niet meer toe te passen zolang er geen grote
wachtlijst meer is en er een vertrekoverschot bestaat. Het laatste jaar was er al
van een wachtlijst geen sprake meer en ook bleken het aantal mensen dat uit Vorden vertrok groter dan het aantal dat zich in Vorden vestigde.
Daarom is het gemeentebestuur sinds kort overgegaan tot het ook aanbieden van
bouwgrond aan niet plaats-gebondenen zonder dat zij de streekplanuitgangspunten daar overschreed.
Dat wil zeggen dat B&W de doelstelling van een evenwicht tussen vertrek en
overschot niet doorkruist.
Dit alles staat te lezen in de Nota Volkshuisvesting die de gemeenteraad op 2 september ter goedkeuring krijgt aangeboden.
Ook wordt daarin vermeld dat B&W het
verbod van doorverkoop niet meer in verkoopvoorwaarden te zullen op te nemen in
perioden waarin ook aan niet plaats-gebondenen bouwgrond wordt verkocht. Dat
houdt in dat een eigenaar van gekochte gemeentegrond geen toestemming van het
college nodig heeft als hij de grond binnen
vijfjaar wil verkopen. Evenmin voelt het gemeentebestuur op dit moment geen behoefte om vestiging van niet plaats-gebondenen op particuliere grond aan banden te
leggen. Mocht het tij keren dan kan in de
toekomst alsnog de nodige publiek rechtelijke regelingen getroffen worden.

Leeszaal Vorden erop geattendeerd dat de
begroting "omlaag" moet.
Men is hier inderdaad in geslaagd. Bij de
behandeling over de goedkeuring van de
jaarrekening van de Stichting vond Lichtenberg deze "bezuiniging" een pluimpje
waard. De heren Stoltenborg en Ploeger
waren niet bereid om maar zo een pluimpje
uit te delen. Stoltenborg: "Wie zegt mij of
ze wel voldoende boeken hebben aangeschaft". Ploeger: "Heeft de Stichting cultureel gezien wel aan de eisen voldaan?"
Wethouder Geerken kon op deze vragen
geen antwoord geven maar beloofde erin
de raadsvergadering van volgende week op
terug te komen.

TEGENVALLER VOOR VORDENSE
WONINGBOUW
In de Nota Volkshuisvesting maakt het Vordense gemeentebestuur bekend dat men in
1982 slechts voor vier van de in totaal 21 geplande woningwetwoningen op een rijkssubsidie kan rekenen. B&W hopen de
n achterstand de komende jaren
lopen, maar gezien de economische situatie verwachten zij niet dat dat zal
lukken.
Wel hoopt men dat de bouw van premiekoopwoningen enige compensatie kan bieden voor de tekorten in de woningsektor.
Ook^^men noodgedwongen onderzoeken WK goedkoper gebouwd kan worden.
Het verzoek om subsidie voor de voor dit
jaar 8 geplande HAT-eenheden (woningen
voor l a 2 persoonshuishoudens) is wel gehonoreerd. Maar het eerste AVRW advies
voor de komende jaren wijst erop dat er na
1982 in Vorden geen HAT eenheden meer
gesubsidieerd zullen worden. Het bestemmingsplan Hoetinkhof zal waarschijnlijk in
1984/85 worden voltooid. Bestemmingsplan Addinkhof, dat in de bouw van ciica
153 woningen voorziet, zal na 1985 aan de
woningbehoefte tegemoet moeten komen.

Geerken deelde nog mede dat hij deze week
nog een gesprek heeft met het zwembadbestuur over o.a. energiebesparing en openstelling bad. Volgende week heeft de heer
Geerken ook nog een gesprek met de VSF.
"Deze Vordense Sport Federatie funktioneertgoed. Ik ben blij met het drie maandelijkse kontak", aldus de wethouder.

WENSELIJKHEID VAN UITGEVEN
VAN BOUWGROND IN ERFPACHT
WORDT ONDERZOCHT
Gezien de huidige situatie op de woningmarkt ziet het Vordense gemeentebestuur
aanleiding om serieus de mogelijkheid en
wenselijkheid van het uitgeven van bouwgrond in erfpacht te onderzoeken.

Gemeentenieuws

In het verleden is erfpacht slechts voor
industriegrond toegepast.
Erfpacht biedt het voordeel dat ook minder
kapitaalkrachtigen aan een woning kunnen
worden geholpen. Maar evenzeer zitten er
aan het erfpachtstelsel enige nadelen verbonden, die het gemeentebestuur tegen de
voordelen wil laten afwegen. Deze kwestie
zal ter zijner tijd ter sprake komen in de
commissie Algemeen Bestuur.

Wandelen met het IVN
De I. V.N. -afdeling "De Oude IJsselstreek"
heeft een nieuw gebied uitgekozen voor publiekswandelingen. Het "Vordense Bos"
rond "Huize Vorden".
Het Vordense Bos biedt één en al afwisseling met schitterende doorkijkjes. Het kas-,
teel met de fraaie bijgebouwen ligt als een
parel in het bos, omringd door eeuwenoude bomen. Cultuur en natuur reiken elkaar
de hand in het "Vordense" en nodigen u uit
om te komen kijken.
De eerste wandeling vindt plaats op zaterdag 28 augustus. Plaat^an samenkomst:
Kruising Schimmeldij^Ptaarlerweg. Te
bereiken via de rondweg Doetinchem-Vorden en dan de laatste afslag voor Vorden net
voor de burg. Voor verdere gegevens /ie
VW-zomerprogramma Vorden.

Nutsfloralia
bloemschikkursus
Zoals reeds vele jaren geeft Floralia ook dit
jaar een bloemschikkursus. Deze kursus
begint woensdag l september a.s. en wordt
gehouden in het Dorpscentrum.
De kursus bestaat uit 6 lessen van 2 uur. Wij
hebben de heer Hol uit Zutphen met zijn
assistente bereid gevonden de kursus te leiden.
De heer Hol heeft dit reeds eerder voor Floralia gedaan, tot volle tevredenheid van
kursisten en bestuur.
U leert met simpele middelen, ook met
bloemen uit eigen tuin, mooie bloemstukjes te maken.
De eindresultaten van deze kursus zullen te
zien zijn op de jaarlijkse bloemententoonstelling van Floralia, die gehouden wordt
op l, 2 en 3 oktober a.s. in de grote zaal van
het Dorpscentrum.
Hebt u interesse voor deze gezellige kursus,
lees dan de nadere gegevens elders in dit
blad.
Wacht niet te lang om u op te geven, want er
kunnen slechts 25 personen meedoen.

' gemeentehuis 05752-232!
, h - w e r k e n 05752-2323. O p i - n s t d l i n r gemeentehuis: m a a n d a g - t/m v r i j d a g m o r g e n van
S.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-1 7.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens al'spraak - Spreekuur wethouder J.F.
< leer k en: v r i j d a g v a n l l l . H O lot l l .00 u u r - S p r e e k u u r w e t h o u d e r I I . A. Mogehei ma n: d o i '
l l .00 lot 12.00 u u i .

Verontreiniging door
uitwerpselen van honden
Ingevolge de Algemene Politieverordening
is ieder verplicht ervoor zorg te dragen dat
een onder zijn hoede staand dier zich niet
van uitwerpselen ontdoet in gemeentelijke
plantsoenen en/of parken.
Toch komt het regelmatig voor dat honden
hun behoefte doen in de gemeentelijke
plantsoenen of op speelveldjes. Hiertegen
is in deze rubriek reeds meermalen gewaarschuwd. Aangezien dit geen effect heeft gehad is de politie thans van plan om verbaliserend op te treden tegen de bezitters van
deze honden.
Raadsvergadering op donderdag 2 september 1982

Deze vergadering begint om 19.30 u u r e n
wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis Kasteel Vorden. Deze vergadering is openbaar en kan door iedereen bezocht worden. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
-vaststelling exploitatievergoeding over het
jaar 1981 t.b.v. de bijzondere kleuterscholen;
- goedkeuring jaarrekening 1981 van de
Stichting Openbare Bibliotheek en Leeszaal Vorden;
- wijziging Verordening geldelijke steun
voor verhuis- en herinrichtingskosten ten

behoeve van bejaarden bij verhuizing;
- vaststelling vergoeding vakonderwijs voor
het jaar 1981 ten behoeve van bijzondere
scholen voor gewoon lager onderwijs;
- nota Volkshuisvesting;
- beroepsschrift d.d. 28 mei 1982 van de
L.R. en P.C. "De Graafschap", tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d.
l april 1982, houdende verlaging van het
subsidie voor 1981;
- verdagingbeslissing beroepschrift van de
heer R.J.E.M. van Zinnicq Bergmann;
- vaststelling bestemmingsplan "Hoetinkhof 1980, no. l";
- opstellen van een rioleringsplan voor de
kern Medler-Tol;
- voorlopige vaststelling gemeenterekening
1980;
- verkoop bouwterrein aan de woningbouwvereniging "Thuis Best";
- verkoop bouwterrein in het bestemmingsplan "Brinkerhof 1973, no. 2" voor particuliere woningbouw;
- verkoop bouwterrein in het bestemmingsplan "Hoetinkhof 1980, no. l", voor particuliere woningbouw;
-verder bouwrijpmaken van gronden in het
bestemmingsplan "Brinkerhof 1973 no. 2".

Te verlenen bouwvergunningen met gebruikmaking algemene verklaring van geen
be/.waar van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van Burgemeester en Wethouders het voornemen
mee heeft deze te verlenen met gebruikmaking van de door Gedeputeerde Staten van
Gelderland afgegeven algemene verklaring
van geen bezwaar.
1. Melchemie Holland B.V. Heemstraat 44
te Arnhem, voor het gedeeltelijk vernieuwen van Huize Het Onstein aan de
Onsteinseweg te Vorden;
2. Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, Noordereinde 60 te 's Graveland, voor het gedeeltelijk veranderen van
een schuur aan de Deldenseweg 5 te Vorden;
3. F. Klein Brinke, Wiersserbroekweg l te
Vorden, voor het gedeeltelijk veranderen
van een grupstal en het bouwen van een
melktanklokaal aldaar;
4. N. Dekker, Korte Hofstraat 2 t/m 8 Zutphen, voor het vergroten van een woonhuis
aan de Enzerinckweg 3 te Vorden5. J.H. Bloemendaal,Zelledijk3teVorden,
voor het slopen en herbouwen van een
landbouwschuur aldaar.
Deze bouwplannen liggen tot 9 september
1982 ter visie bij de afdeling gemeentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen deze
termijn schriftelijk aan het college van Burgemeester en Wethouders kenbaar gemaakt te worden.

Dienst van Schrift en Tafel
as. Zondagmorgen 29 augustus, de vijfde
zondag in deze maand, wordt er - zo is de
planning - in de Hervormde Dorpskerk een
Dienst gehouden van Schrift en Tafel, van
Woordverkondiging en Viering van de
Maaltijd van Heer, met brood en met wijn.
Ouderen en jongeren worden uitgenodigd
deze Dienst, deze Viering mee te maken.
Ook gasten zijn hartelijk welkom. We hebben ook-elkaar-nodig om de Maaltijd te
kunnen vieren. Rudi van Straten, terug van
vakantie, hoopt weer het orgel te bespelen
en de samenzang te begeleiden.

korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1 688
A.M. Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

om na de kerkdienst met elkaar koffie te
drinken in "de Voorde". Voor kinderen was
er een frisdrankje. Graag danken we de dames, die de koffie gezet en geserveerd hebben. Het was goed. Meer dan dat: zeer
goed!

Concert Rudi van Straten,
organist, samen met het
Vordens Mannenkoor
Ook de zomer-aktiviteiten van onze Vordense VWlopen ten einde. Min of meer als
feestelijke afsluiting (niet helemaal, er volgt
nog meer, ook in de herfstvakantie) verzorgt Rudi van Straten, de vaste organist in
de Herv. dorpskerk, samen met het Vordens Mannenkoor een concert op maandagavond a.s. 30 augustus en uiteraard in de
Vordense Dorpskerk.
Rudi bespeelt het onlangs gerestaureerde
Lohman-orgel en het Vordens Mannenkoor zingt enige liederen.
Het belooft een prachtig concert te worden.
Daar staat Rudi van Straten voor en het
Vordens Mannenkoor ook. U komt de kerk
binnen via de hoofdingang, de toreningang. U bent er welkom, gasten en Vordenaren.

De Vordense bejaardenkring
De Vordense bejaarden kring hoopt na de
zomertijd weer samen te komen in de
maand september en wel op donderdag 2
september en donderdag 16 september. De
Vordense bejaardenkring komt (natuurlijk)
bijeen in het centrum van het dorp, het
Dorpscentrum.
Van 18-25 september gaat een groep van 32
personen naar Geulhem bij Valkenburg in
Zuid-Limburg om daar een fijne vakantieweek door te brengen. Op donderdag 7
oktober hoopt de Vordense bejaarden kring
een dagtocht te maken richting Veluwe.
U ziet het, u leest het: er staan allerlei goede
dingen op het programma. Mevrouw Bosman, voorzitster, "Het Vaarwerk", Mispelkampdijk l, telefoon 1676 en mevrouw van
Wijk, secretaresse, het Jebbink67, telefoon
1822 geven graag nadere informatie over de
Vordense Bejaardenkring: over het programma, over dag en uur, de mogelijkheid
om per auto gehaald te worden enz. Ja, het
is voor iedereen goed "ergens bij te zijn en
mee te doen". Dat geldt voor ouderen ook.

Fietstocht
vrouwenvereniging Dorp
Op verzoek van het bestuur van de Vrouwenvereniging Dorp geven we het volgende bericht aan de leden door: De genoemde
vrouwenvereniging hoopt een fietstocht te
maken op donderdag 2 september.
De start is gesteld bij de Hervormde kerk op
het Marktplein. Mevrouw Eggink, bestuurslid. Kerkstraat 15, telefoon 1712 geeft desgewenst graag alle informatie over dag en
uur, eindpunt enz.
In het bijzonder ook aan leden die de fietstocht zelf niet (kunnen) meemaken, maar
wel graag het gezellig slot ervan. (Waar? En
wat eten we?) Mevr. Eggink weet er alles
van en kan ook wel "het vervoer" regelen.
Goed. We wensen de dames een gezellige
fietstocht toe en een genoelijk slot. Maar
dat zit wel gebakken!

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 28 en zondag 29 augustus 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.
WEEKENDDIENST DIERENARTS
van zaterdag 28 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Wegchelaer
Tel. 1566. Tevens avond- en nachtdienst.
WEEKENDDIENST TANDARTS
H. Donker, Hengelo Gld. tel. 057532191.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Berg, tel. 6875. Graag bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.
TAFELTJE DEKJE
Contact persoon augustus: Mevr. Wolters,
tel. 1262, graag bellen voor 8.30 uur.
STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING DE
GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-2345.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK
Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
BHJ AARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-2129.
GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lensclink, spreekuren maandag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
A.A.W. H U I . P V H K I . H N I N G
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.
A L I M I A - H U I I'VÏ K I l N I N C i
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.
*
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.
TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.
OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.0018.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346.

GEBOREN: Pellenberg, Riek; Kettelerij,
Johanna Willemiena.
ONDERTROUWD: T.G.J. Schotsman en
G.W. Ruiterkamp.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: A.E.S. Nauta oud 85 jaar;
J.A. Mullink, oud 6 jaar.

Koffie na de dienst, laatste
keer
De zomervakantie loopt ten einde. Vele
gasten keren weer terug naar hun "vaste
woon- en verblijfplaats", a.s. Zondagmorgen is er daarom voor de laatste keer gezamenlijk koffiedrinken in "de Voorde" voor
gasten en gemeenteleden, na de kerkdienst
in de DorpskerK.
Het is goed om speciaal ook na de Dienst
van Schrift en Tafel elkaar blijmoedig te
ontmoeten, de gemeenschap te beleven.
Dat mag er zijn en wil er zijn in-de-diensten
., (g-wat-meer-opcn ook na de dienst.
Gezegd mag worden: dat gasten en gemeenteleden het zeer gewaardeerd hebben
dat er in de zomertijd de mogeüjkhe'J was

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 29 augustus 10.00 uur: ds. J.R. Zijlstra
19.00 uur: ds. C.H. v.d. Berg, Aalten

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.
OPENBARE BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering
R.K. KERK VORDHN
Zondag 10.45 uur: Eucharistieviering
HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 29 augustus 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink, Dienst van Schrift en Tafel.
Koffie na de dienst, in "de Voorde".

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.
POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter
ELLEN MARIËLLE
Wij noemen haar: Ellen.

gaan trouwen op donderdag 2 september 1982
om 13.45 uur in het gemeentehuis van Vorden.

ROB EN MARIAN WOLSINK

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10a te Vorden.

Vorden, 17 augustus 1982
Hoetinkhof 79

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Op zaterdag 4 september 1982 hopen
onze ouders en grootouders

Uit aller naam:
FAM. JANSSEN

GARRITJANBECK
en
GARRITJEN BECK-OLTHOF

WAARSCHUWING!
Hennie krijgt donderdag om
10.00 uur en Ans vrijdag om 9
uur haar eerste rijles.

HUN DANKBARE
KINDEREN EN KLEINKINDEREN

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
'De Herberg', Dorpsstraat 10a, Vorden.

In grote én kleine verpakking.
Bouwverven voor de jaren 80!

Te koop: Peugeot 504 break
diesel — donkerbruin — nov.
1979 — in prima staat.
Te bevr.: Helderboomsdijk 2,
Linde - Vorden
TE KOOP
1 Batavus jongensfiets, ca. 610jr.; 1 Gazelle jongensfiets, 58 j r.; 1 compressorpomp met
220 volt elektromotor; 1 centrifugaal waterpomp voor 3
sproeiers met 3 PK Bernhard
benzinemotor.
Tel. 05752-2347
Te koop: G.Y. dekrijpe B.B.
zeugen met gezondheidsverklaring.
D. Lettink, Lieferinkweg 1 gorden, tel. 05753-1526
Wilt u leren knippen of
naaien of misschien patroontekenen? Wilt u worden opgeleid tot costumière, coupeuse,
enz.
l n september start en de cursussen.
Voor informatie en opgave:
Modevakschool
T. LEUVERINK-EIJKELKAMP
Burg. Galleestraat 4, Vorden,
tel. 2733
l n september wordt er weer gestart met gymnastiek voor
moeder met peuter (peuters
vanaf 2 jaar).
Inlichtingen en opgave:
Mevr. Wullink, Almenseweg 1,
Vorden, tel. 2281

Aanvang 20.00 uur • Kosten f 2,50

Vorden, augustus 1982

Wij maken uw oude deuren en deurkozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,
voordelig en in één dag
gereed.
Bel meteen even pp!

(landgoed 'de Belten'):
Partikuliere pijnbomenverzameling van 1500
verschillende soorten. Rondleiding door de heer
M. Spiegelenberg. Aanvang 19.00 uur.

U bent van harte wel kom.
P.S. Een goede gelegenheid
kennis te maken met de V.V.D.!

M. Langwerden
Gelegenheid tot feliciteren 'savonds
van 20.00 tot 22.00 uur in café-restaurant Concordia, Raadhuisstraat te Hengelo (Gld.).

Avondcursussen in Vorden
Engels A

Ook op 8 september

lijst l

CDA
Samen verantwoordelijk

Tel. 05750-13033

i

voor half gevorderden

(na 16 augustus).

VOOR NAAILES

Heden ging van ons heen onze lieve vader, grootvader
en overgrootvader

Te koop: in pr. st. verk. Oma
fiets, merk Gazelle.
J.G. Mullink, Mispelkampdijk
52, Vorden, tel. 05752-2004

R. Abbink-Zemmelink
Heideweversweg 6 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1410

Dankbaar zijn wij voor de goede verzorging welke hij
gedurende ruim 12 jaar in het bejaardencentrum 'De
Wehme' heeft genoten.
A. TE LINDE-LUIJMES
J.W. TE LINDE
J. KETTELERIJ-LUIJMES
E.J. KETTELERIJ
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 22 augustus 1982
'De Wehme'

Eventueel ook met patroontekenen volgens de
„Danckaerts" methode, bekend door perfekte
pasvorm.

De nieuwe
Doreen-Cotton

en

in cup B-C-D en DD
bij

Reformatorische Politieke Federatie

Modecentrum

Ook op 8 september

(RPF)

Off.
Triumph
Dealer

lijst l
OPENBARE VERKIEZINGSBIJEENKOMST i
op donderdag 2 september a.s. in de Gereformeerde Kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.

CDA

Ruurlo

Samen verantwoordelijk

Ook voor lingerie en foundation

Spreker: de heer A. de Graaf, RPF-gemeenteraadslid van Veenendaal.
Aanvang: 20.00 uur.

\

Alle belangstellenden hartelijk welkom!

GYMNASTIEKVERENIGING 'SPARTA'
Met ingang van 1 september beginnen de gymlessen weer. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte
welkom, de lestijden zijn als volgt:

MAANDAG

BLOEMSCHIKCURSUS NUTSFLORALIA
De cursus wordt gehouden op 1, 8,15, 22, 29 en 30
september a.s. 's avonds van 20 tot 22 uur in het Dorpscentrum.
Het cursusgeld voor 6 lessen bedraagt f 20,-, te voldoen op de eerste lesavond.
Eerste les meebrengen: cilindervormig of bekervormig
vaasje of glas, oases bloemen, bijmaterialen zoals
blaadjes, takjes of grasjes en een scherp mesje.
Opgave bij: Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel.
1743; Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, tel. 1351;
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555.

16.00- 17.00 uur
17.00- 18. 00 uur
18.00- 19.00 uur
19.00- 20.00 uur
20.00 -21. 30 uur

meisjes 11-12 jaar
meisjes 13-14 jaar
meisjes 1 5-1 6 jaar
meisjes 16-17 jaar
dames turnen

WOENSDAG
13.00 - 14.00 uur
14.00- 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00- 17.00 uur
20.00- 21. 00 uur
21. 00 -22.00 uur

DONDERDAG
19.00 -22.00 uur

jazz gym
(Huish. school 't Hoge)

VRIJDAG
kleuters 4-6 jaar
kleuters 4-6 jaar
meisjes 7 jaar
meisjes 8 jaar
dames huisvrouwen
dames huisvrouwen

16.00- 17. 00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00- 19.00 uur
19.00 -20.00 uur
20.00- 2 1.00 uur
2 1.00 -22.00 uur

meisjes
meisjes
jongens
jongens
jongens
heren

9- 10 jaar
16-17 jaar
7- 9 jaar
10-13 jaar
1 3 jr. en ouder

INFORMATIEMIDDAG VROUWENRAAD VORDEN
De allerbeste schoolspullen
voor uitgeperste prijzen.

Thea en Ath. Bunkers-Tielkes
Paul en Susan
Louise Tielkes

L^%£t^\

7251 AE Vorden, 24 augustus 1982
Nieuwstad 37

SA

op dinsdag 31 augustus om 13.30 uur in het Dorpscentrum
PROGRAMMA NAJAAR 1982
a. Kursus Duits
b. Ouders op Herhaling 1e jaar
c. Ouders op Herhaling 2e jaar
d. Vrouwen in de Overgang (VIDO)
e. Vrouw en Samenleving
f. Fijne Keuken

AANVANG
15sept. 9.45 u.
14sept. 9.00 u.
14sept. 9.00 u.
23 sept. 10.00 u.
28sept. 9.00 u.
16 nov. 19.30 u.

heeft het!

Correspondentie-adres:
Wilhelminalaan 8, 7251 EN Vorden
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum aan het Jebbink
4a te Vorden.
Op donderdag 26 augustus om 19.00 uur zal er in de ChristusKoning kerk aan het Jebbink 8 te Vorden een H. Mis mede tot
haar intentie worden opgedragen, waarna gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het uitvaartcentrum.
De H. Eucharistieviering bij gelegenheid van haar uitvaart
vindt plaats op vrijdag 27 augustus om 10.00 uur in genoemde
kerk, waarna om 11.30 uur de crematie volgt in het crematorium Dieren, aula II.
Samenkomst voor de uitvaart in de kerk.
Gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium na afloop van de crematie.

Samen verantwoordelijk

Woonruimte, met eigen ingang. Voor meisje van 22 jaar;
liefst omgeving Vorden. Met
gebruik van keuken, douche,
toilet. Max. huurprijs f 300,per maand i nel.
Telefoon 05730-6551

Korrespondentie-adres:
Fam. te Linde, Ruurloseweg 7, 7251 LA Vorden
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 26 augustus
om 13.00 uur in het rouwcentrum Het Jebbink 4.
Aansluitend zal de begrafenis om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden plaats hebben.
Gelegenheid tot afscheidnemen voor aanvang van de rouwdienst.

CDA

TE HUUR GEVRAAGD:

DERKJANLUIJMES
weduwnaar van B. teunissen
in de ouderdom van 96 jaar.

lijst l

TE KOOP:
ATAG afzuigkap; Naaimachine
uit grootmoeders tijd; 1 keukenkastje 50x50; 1 salontafel,
rechthoek, eiken; 1 bureau.

.al

Ook op 8 september

Te koop: droog openhaard
hout.
Telefoon 6646

voor beginners

Frans A

7251 NA Vorden, Beunkstege 3

Geodriehoeken

0,75

i OnCilO met capuchon

6,75

DUUR
PRIJS
20 weken
f100,20 weken
f 90,20 weken
f 90,6 weken
f 22,50
10 weken
f 50,4 weken
f 35,(excl. ingrediënten)

g. Bakken voor Kinderen vanaf 8 jaar
nog niet bekend.
h. Thema-avond 'Onveiligheidsgevoelens bij de mens' op 28 oktober om 19.45 uur.
Entree: f 2,50

Opgave kursussen
: Truus Brandenbarg, Brinkerhof 84, tel. 2024, vóór 7 sept.
Algemene informatie: Madeleine Schuurman, Het Jebbing 49, tel. 3020.

Fantasie cahiers
4 stuks van 5, 50 voor 3,95

ORANJEFEEST WILDENBORCH

etc.!!
LOGARaadhuisstr. 22 Vorden Tel. 05752-3100

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hilferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Automaat.

.

Telefoon 05753-7246

Dini en Henk Harfterkamp-Tielkes
Myriam, Annemieke en Hans

Onderwerp: aktuele politiek.

.

Gemeubileerd huis te huur
van medio september tot medio juni 1983.
Het Elshof 12, Vorden, tel.
05752-2828

Inlichtingen bij Dorpscentrum Vorden

op de leeftijd van 78 jaar.

Spreker: de heer J.D. Blauw, lid
van de 2e kamer der Staten Generaal.

KKINK
.

Kosten f 2,50 p.p. • Opgave VVV kantoor.

J^>^>^"^X

Op woensdag 1 september a.s. hoop ik
mijn 90ste verjaardag te vieren.

M-

Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving
PORTAS-Vakbedrijf H.I.N. B.V.
Postbus 59, Marsweg 202, 7200 AB Zutphen
PORTAS-deuren-vakbedn|ven overal m Nederland en in vele Europese landen.

AGNES MARIA HENRIËTTE TIELKES-SCHEPERS

dinsdag 31 augustus 1982,
aanvang 20.00 uur, in Hotel
Bakker te Vorden.

Nieuwe leden van harte welkom.

p.p.

Frans B

Ruim zeven weken na vader overleed in alle rust, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, onze lieve
moeder en oma

OPENBARE
BIJEENKOMST
V.V.D.

weer van het Vordens Dameskoor en Kinderkoor
in het Dorpscentrum.

Bezichting Pinetum

Engels B
§

HERENHERFST
Herenmocassin.
Goede kwaliteit.
Speciaal Maxi Voordeel Piijsje f. 50,-

m.m.v. Vordens Mannenkoor, o.l.v. Bert Nijhof
en Rudi van Straten, orgel in de Hervormde kerk.

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

WIJZONOL
transparant of dekkend

Ruurloseweg 35, tel. 1523,
Vorden.

repetitie-avonden

CONCERT

DINSDAG 31 AUGUSTUS:

(In plaats van kaarten)

G.H.JANSSEN

Op dinsdag 31 augustus beginnen de

MAANDAG 30 AUGUSTUS:

afsluiting V.V.V. zomerprogramma

Ons adres blijft:
Lijnbaanstraat 2
7205 CA Zutphen

Voor uw blijken van medeleven, die wij mochten ondervinden na het overlijden van onze
vader, grootvader en overgrootvader

Schildersbedrijf J.M. UITERWEERD
Meesterschilder

yv

HANS LOOMAN
en
RIA LOMAN

VRIJDAG 3 SEPT. TONEEL IN DE KAPEL

EHBO, afd. Vorden
Bij voldoende deelname hopen wij ook dit jaar
weer een

diplomacursus
te kunnen houden. Inlichtingen en opgave bij het
secretariaat: mevr. Velhorst, tel. 1688; en de heren Van Dijk, tel. 1729 en Wolsing, tel. 1209.
Gaarne vóór 1 september a.s.

aanvang 20.00 uur ,

ZATERDAG 4 SEPT

LEGO

VOLKS-EN KINDERSPELEN
op het terrein bij het kasteel aanvang 13.30 uur

ZATERDAG 4 SEPT

TONEEL IN DE KAPEL
aanvang 20.00 uur

BAZAR SUETERS
KRANENBURG

Beide keren voert toneelvereniging TA.O. uit de Wildenborch op

„DAAR ZAT 'M DE KNEEP"

Defeestweken stabn weer
dus fisestphjzen bij uw VS-rmamt
/;<;////*;.
Kreyenbroek
minispijsbroodjes
pak a 6 stuks
van 1.79 voor
Kitkat
lam. pack
van 1.79 voor
Baronie
bonbons
doos 400 gram
van 5.45 voor

449

159
446

Nutrix
per pak
van 1.39 voor
Olvarit
babyfruit
per pof/c
van 1.39 voor

109

Nasi vlees
500 gram

475

Fotoalbum
20 pagina's
zelfklevend
van 3.95 voor
(

raio - BI M

Verse braadworst
heel kilo

Bacon

100 g ram

498
9

gestreept
van 9.95 v oor

s

6?

1*

Johma
M QQ
bermudasalade*i w\)
150 gram
ff
•
Boerenleverworst
gewicht 500 gr.
per stuk

Carnaby
choconotentaart
deze week

Bak en braad
pak a 200 gram
van 0.86 voor

pen

500 gram 5.48
per Kilo nog
voordeliger

395

Pepergehakt ^ i9
100 gram
ff
•

Beckers
bitterballen
doos 50 stuks
van 4.45 voor

Dessert ijs
vanille of
vanille/aardbei, per liter
van 1.98 voor

Magere
varkenslap-

Schenkel
met been
500 gram

Martini
vermouth
rood/wit of dry
per fles

Zeiler
schwarze
kati
1 liter fles
van 7.95 voor

Toiletgarnituur
WC borstelt
houder
van 5.50 voor

Geldig van 26/8 • 28/8

998

Boerenmetworst
100 gram

NIEUW!
Root rack
(stekjeshouder)
van 12.95 voor
\
•ï.v;^;';:'
lOj^ür;

750

Gracile
maxiverband
pak a 20 stuks
van 3.25 voor

6?

459
0.79

Magere
spek/oppen
heel kilo
Parijzer
boterhamwors
100 gram

S98

9

Verse varkenslever
500 gram
Casselerrib

100 g ram

Gracile
miniverband
pak a 20 stuks
van 1.98M>or

W

Dinsdag.

1?*
1?*

Melkwit
800 gram
deze week

2 stuks
forse kroppen
S/0
ff
Pers sinaasappelen
20 stuks

Nu u terug bent van een fijne
vakantie dan naar uw VS markt
voor een paar nieuwe kamerplanten.
U zult verrast zijn van onze
sortering en dan de priis
Di
is mogelijk door rechtreekse

350
Ji 9K
wm ^w
.

5

12?s

Rum-rozijnen
cake
gewicht
800 gram

Karaf13
sherry
'medium'
2literkaraf

1?

e weel
pracht
Kamerheide
nu

098

Pracht
Veronica
4
nu
Deze planten vragen een
vochtige potgrond.
Zie verder onze grote sortering snijbloemen.

Schaaltje
heerlijke
Rauwkost
Aanmaken naar eigen smaak
met wat peper en zout of
mayonaise.
Maandag:
kilo goudgele
Andijvie

Krentebollen
zak a 6 stuks

Dinsdag:
5 kilo puike
Klei binten

5

12?

De/o force port
3 types
per fles

ASO
SO

1Q95
Paradis!
per fles
van 13.95 voor

Woensdag:
Italiaanse
witte druiven
kilo

'•''t-n:. •

Maandag.

s

Bols
bessenjenever of
kersenbrandewijn.
per liter
van 13.95 voor

Geldig van 26/8 • 28/8
Eet nu fruit, dag in dag uit.
Na keuze: ja mes grieve klasse
1, (handappel) en/of
Clapp's
Favourite
Klasse 1
handpeer
Alleen bij uw VS groenteman.
Door de zon gerijpte Italiaanse
Perziken
doos 20 stuks
inh. ca. 2.5 kilo

Plastic
huishoudemmer.
5 liter
van 1.69 voor

'199

Boterhamzakjes^
pak a 50 stuks
normaal 0.69
nu 2 pak voor

Coberco
magere
yoghurt
1 liter pak
deze week
Brie
van de mat
'Renommée
100 gram voor
Boursin
150 gram kruiden of peper
van 3.98 voor

409
449

MARKT

Gehakt h.o.h
heel kilo
Nierbrood
100 g ram

VEIENENDAALSU 'ERMARKTEN BV
geldig van 26/8 • 1/9 '82

ZUTPHEN

BORCULO

HENGELO IGLO )

RUSSEN

GROENLO

GOOR

VORÜFN

TWEEDE BLAD

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
tor Marinus van den Berg, die verbonden is
aan het interconfessioneel verpleeghuis
"Randcrodc" te Apeldoorn, een brochure
die in een oplage van ca. 80.000 exemplaren
verschijnt.
De brochure is rijk aan inhoud en gedachten om te overwegen. Zij kan per briefkaart
worden aangevraagd bij "De Zonnebloem", Nationale Ziekendag, Postbus
2100 4800 CC Breda.

Prijsvraag Rabobank

Ingezonden brief
Buiten verantwoording van de Radaktie

De winnaar en zijn vrouw van de Rabobank-prijsvraag ontvangt uit handen van directeur J. Krooi de kadobon.
Ter gelegenheid van de braderie, gehouden op donderdag 29 juli j.1. in de Dorpsstraat van Vorden, schreef de plaatselijke
Rabobank een prijsvraag uit waaraan door honderden mensen werd deelgenomen. Uit de oplossingen is gebleken, dat velen niet weten dat de jeugd vanaf tien jaar al mag gaan sparen op een "Rabobank-Tienerrekening".
Een vraag hierover vormde voor velen het struikelblok. Nadat de juiste oplossing van de rest waren gescheiden, werden
hieruit de origineelste slagzinnen gekozen. De winnende zin luidt: Voor Geld en Goede Raad naar de Rabobank in Vorden,
want de oude sok is antiek geworden.
De kadobonnen welke door de bank ter beschikking waren gesteld zijn gewonnen door: 1. A.J. Kevelam, het Hoge te Vorden, kadobon t.w .v. f. 150,-; 2. Elsbeth Regelink, Brinkerhof te Vorden, kadobon t.w.v. van f. 100,-; 3. G. Rossel, het Elshof
te Vorden, kadobon t.w.v. f. 50,-; 4. Y. Bethume, Margrietlaan te Vorden, kadobon t.w.v. f. 25-; 5. Karin ten Have,
Onsteinseweg te Vorden, kadobon t.w.v. f. 15,-.

Uitvaart Jeroen Mullink
Zaterdag j. 1. heeft een geheel gevulde kerk
van Kranenburg afscheid genomen van de
jeugdige Jeroen M u l l i n k , die vorige week
dinsdag zo tragisch omkwam hij de brand.
Pastoor J. van /.celstOFM leidde de dienst,
die ook een persoonlijk woord sprak tot de
ouders, familie en de vele kerkbezoekers.
De lezing was uit het eerste boek Samuel
(3,2-10). Het dameskoor assisteerde bij deze dienst. Op weg naar het kerkhof droegen
veertien neefjes en nichtjes de vele bloemstukken. De gehouden collecte zal worden
besteed voor de kinderen van Polen, waar
Jeroen op zijn jonge leeftijd reeds was begaan met de ellende van het Poolse volk.

Dankdienst
Pater Alfons Seesing C.P.
Afgelopen zondag waren velen samengekomen in de parochiekerk te Kranenburg
om de dankdienst bij te wonen, gehouden
bij gelegenheid van de 70-ste verjaardag van
Pater Alfons Seesing C.P. en zijn 45-ste verjaardag van /.ijn priesterwijding.
De j u b i l a r i s werd bij deze dienst geassisteerd door zijn broer Abbé Felex Seesing,
als diaken en pastoor J. van Zeelst OFM als
sub-diaken.
,
De lezing was uit het boek van de profeet
Jeremias alsmede uit de tweede briefvan de
apostel Paulus aan de christenen van Korinte. Het Evangelie was naar Markus.
Het parochiele zangkoor Cantemus Domino zong onder leiding van de heer A. Wissink op zeer te loven wijze de vaste gezangen uit de mis "In honorum Sanctae luciae".
In zijn toespraak tot de aanwezigen schetste
de jubilaris een beeld van zijn wonen en
werken in de missie West-Borneo. Zijn
werkgebied heeft een oppervlakte van
ongeveer 150 km. doorsnee. Dit gebied telt
26 staties, met elk een kleine kapel. De
nieuwe kerk, vorig jaar afgebouwd in Kalimantan, heeft een capaciteit van vier honderd zitplaatsen. De banken daarvoor zijn
gekocht van de gelden welke de Vordense
gemeenschap bijeen heeft gebracht.
In december keert dejubilaris naar zijn missie terug. Deze dankdienst in de door mejuffrouw Lucassen versierde kerk werd besloten met het lied "Ambrosianischer Lobgesang" van E. Gebhardt.
Aansluitend had in zaal Schoenakerdegrote groep kerkgangers de gelegenheid dejubilaris te feliciteren met zijn dubbel feest,
waarvan een druk gebruik werd gemaakt.
Pater Alfons Seesing C.P. blijft nog enige
tijd in ons land. In de herfst zal de werkgroep Missie-Ontwikkelingsamen werkingen Vredesvraagstukken (MOV), de welke
een en ander had georganiseerd, nog een of
meerdere dia-avonden houden, waarin Pater Seesing zal vertellen over Borneo en zijn
inwoners.
De werkgroep MOVte Vorden is een kleine
groep, welke best wat uitbreiding vermag.
Zij die meer willen weten van deze werkgroep kunnen bellen naar voorzitter W.M.
den Enting, het Jebbink 43, tel. 2102.

Optreden Knupduukskes en
Boerenkapel
Dinsdagavond werd in de boerderij nabij
het Kasteel Vorden een gezellige avond belegd, waarbij afwisselend de boerenkapel
"De Achtkastelendarpers" en de folkloristische dansgroep "De Knupduukskes" een
optreden verzorgden.
De bezoekers werden welkom geheten
door de voorzitter van de plaatselijke WV
de heer G.W. Eijerkamp.
Een bijzonder woord van welkom viel de
heer Gaaikema ten deel die al voor de vijftigste keer zijn vakantie in Vorden doorbrengt. Eerder deze week werd hem hiervoor al een bloemenhulde van de WV gebracht.
Vervolgens kwam de microfoon in handen
van Gerritje Brummelstruuk, die verder
voor de presentatie zorg droeg.
De "Achtkastelendarpers" traden op onder
leiding van Joop Lauckhart. De Knupduukskes traden daarna op met een aantal
dansen waarbij ook de gasten werden uitgenodigd hun kunnen te vertonen.
De boerderij was vol, er heerste tijdens beide optredens een gezellige sfeer.

Voor prijs en aanvang van kursussen zie
onze advertentie in Contact. Wil men meer
weten over de genoemde aktiviteiten kom
dan op 31 augustus naar het Dorpscentrum.
Voor algemene informatie kunt u terecht
bij het secretariaat: Madeleine Schuurman,
Het Jebbink 49, tel. 3020 en voor kursussen
kunt u zich opgeven bij Truus Brandenbarg, Brinkerhof 84, tel. 2024. Tot ziens!
Het Bestuur.

Op 8 augustus hield de Vordense vereniging van het aangespannen paard "In de
Reep'n", begunstigd door uitzonderlijk
mooi weer, een prachtige rondrit langs de
Vordense kastelen. Er werd gereden in 2
groepen, n.l. l groep die gejureerd werd en
l groep, die meereed zuiver voorhet genoegen.
Ondergetekende, die kosten noch moeite
bespaart om zijn kostbare hobby tot in de
perfektie te beleven, bereidt zich voor elke
rit bijzonder goed voor.
Om dit te kunnen doen heeft hij zich een
vrij uitgebreide lektuur aangeschaft, waarvan l kostbaar exemplaar getiteld is: AMAGYAR KOCSIZAS.
Dit boek verstrekt de meest uitgebreide
informatie over Hongaarse paarden, tuigen, rijtuigen enz. Serieuze deelnemers,
die voor de jury rijden, zullen teleurgesteld
zijn over de m a n i e r waarop gejureerd
wordt.
Nu weet ondergetekende, dat het woord jury betekent "leken rechtbank".
Zou "In de Reep'n" er niet verstandig aan
doen voorde toekomst een deskundige jury
aan te wijzen en mocht een jury wel deskundig zijn, dat die dan ook een enigszins verantwoorde beoordeling geeft.
Nu wordt de indruk gevestigd, dat de jury
maatstaven aanlegt, die niet ter zaken doende zijn en men ook zonder jury van te voren
al bijna kan nagaan, wie in de prijzen valt.
Het sportieve element vereist een objekticve beoordeling en een objektieve jury.
Wil "In de Reep'n" aan bovenstaande de
nodige aandacht geven, dan zal het voor de
deelnemers, die op perfektie rijden, geen teleurstelling achteraf opwekken.

ex i n gs b ij eenkomst
De reformatorische politieke federatie
(R.P.F.) houdt een verkiezingsbijeenkomst
op 2 september in de Gereformeerde kerk,
Zutphenseweg. Spreker zal zijn de heer A.
de Graaf uit Veenendaal. (Zie advertentie).

Start C.J.V. -seizoen
As. vrijdag 27 augustus begint de Vordense
C.J.V. aan haar nieuwe seizoen. Zoals ieder
jaar staan er weer een groot aantal hoogtepunten geprogrammeerd, waaronder een
sportdag, een Open Avond, een "Avond
der Poëzie", de feest- en discussie-avonden
in Ring-Kring verband (C. J. V.ers uit de omgeving) het traditionele kampweekend en
mogelijk nog een uitwisselingsweekend en
een jaarfeest.
De Gereformeerde Jeugd Vereniging staat
open voor iedereen die op een opbouwende manier samen met andere jongeren over
geloof en samenleving wil nadenken en
praten. Daarnaast is er volop ruimte voor
ontspanning en gezelligheid. Nieuwe leden
en geinteresseerden zijn van harte welkom
in het "Achterhuus" achter de Gereformeerde Kerk.

Vrouwenraad
Nu de vakantie weer ten einde loopt, willen
we weer Uw aandacht vragen voor de aktiviteiten die door de Vrouwenraad georganiseerd worden voor het komende najaar.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven kennis te maken met ons programma is er op 31 augustus aanstaande
een informatiemiddag in het Dorps centrum. Tijdens deze middag krijgt men de
nodige informatie over ons programma en
kan men vragen over de diverse aktiviteiten
stellen. Ook staan wij open voor ideeën en
wensen. We hopen op een goede opkomst!
De Vrouwenraad organiseert voor het najaar de volgende kursussen: a. kursus Duits
voor mensen die al enige kennis van de
duitse taal hebben; b. ouders op herhaling
ofwel opfriskursus lagere schoolkennis
(ook voor niet-ouders) eerste en tweede jar;
c. vrouwen in de overgang (VIDO) - gespreksgroep voor vrouwen vanaf 40 jaar; d.
vrouw en samenleving - de/e kursus is bestemd voor vrouwen die zich willen heroriënteren op de maatschappij; e.fijnekeuken; f. bakken voor kinderen vanaf 8 jaar.
Op 28 oktober is er een thema-avond over
Onveiligheidsgevoelens bij de mens.
Voor 1983 staat op het programma een kursus reparaties in h u i s en een kursus tekenen
en schilderen.
Bovengenoemde kursussen kunnen alleen
doorgaan bij voldoende belangstelling!
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van Londen
uit
Didam.

Lantaarnpaal gepakt
In de nacht van zaterdj^)p zondag pakie
W. uit lochem een l^^arnpaal aan de
Ruurlosewe t.o. de R. K. kerk.
De lantaarnpaal bleef overeind, zij het
zwaar gehavend. De auto sloeg over de kop.
De bestuurder liep - wonder boven wonder
- lichte beschadigingen op.

Vorden wint beker-toernooi
Uit een zeer sterk veld is afgelopen zondag
de ploeg van de Touwtrekvereniging Vorden als winnaar te voorschijn gekomen. Dit
geschiedde niet nadat zeer veel strijd moest
worden geleverd met Heure. Met slechts
twee punten verschil werd dit beker-toernooi dat in Zieuwent werd gehouden, gewonnen. ,

Uit het politie-rapport
Tijdens een hevige regenbui afgelopen
woensdag ontkwam een grote bouvier aan
het commando. Hij stak plotseling Het
Wiemelink over en werd aangereden door
een personen-auto. De auto werd licht beschadigd. Het dier overleed de volgende
dag aan de opgelopen verwondingen.

Venten met ansichtkaarten
In ons dorp worden door huis-aan-huis verkoper s getracht ansichtkaarten te slijten. De
opbrengst is voor een goed doel is dan tic
mededeling. En juist daaraan wordt getwijfeld.

Nog steeds opletten
Afgelopen vrijdag is aan de Vordenseweg
getracht met het bekende smoesje om eieren en kippen te kopen een woning binnen
te dringen. Het betrof hier dames met een
gele personen-auto, vermoedelijk een Lada. Toen de dames echter de hond zagen
komen werd snel rechtsomkeer gemaakt.

Bromfiets uit verkeer
Afgelopen zaterdag heeft de Rijkspolitie
wederom een bromfiets van een inwoner
uit Zutphen uit het verkeer genomen. Er
werd te hard gereden. Op het berijden van
een opgevoerde bromfiets staat een fikse
boete.
N

Avon dfi et s vierdaagse
Jong Gelre
De vierde avondfietsvierdaagse van de
afdeling Vorden van Jong Gelre is succesvol verlopen. In totaal namen er 460 perso-

nen aan deel die de rit allen tot een goed einde hebben gebracht. Op de laatste dag was
een route gepland in de omgeving van het
Galgengoor, de Wildenborch en het Medler. Gedurende de/e vier dagen werden de
deelnemers elke dag verrast met een traktatie beschikbaar gesteld door verschillende
plaatselijke bedrijven. Het team van de
"Vrochterdijk" uit Barchem kreeg een beker aangeboden door Administratiekantoor Vorden'B. V. vanwege het grootste aantal deelnemers (22). Jong Gelre bood elke
deelnemer(ster) die de rit had uitgereden
een medaille aan.

Johan Bijenhof crosswinaar
"Graafschapryders"
Johan Bijenhof heeft zaterdagmiddag op
het "Deldencircuit" de klasse 250 cc en hoger op zijn naam geschreven. In deze
onderlinge clubwedstrijd van "De (Jraafschaprijders" eindigde Jan Klein Brinke op
de tweede plaats; 3. Tonny Harmsen; 4.
Henk Willemsen; 5. Jan Nab.
Klasse 125 cc: l . Rolf Oostcrink; 2. Jan l larkink; 3. Gerrit Bosch; 4. Wim /weverink;
5. Marcel Bulten.
Klasse jeugd 50 t/m 125 cc: l . Adri van Ark;
2. Tjeerd Stapelbroek; 3. Hans Berendsen;
4. Erik van Ark; 5. Rob Groot Tjooitink.

Vice-voorzitter Henco Elbrink van
polovereniging "Vorden 64": "Als we heel
hard werken krijgen we minder subsidie!"
"Waar zijn we nu mee bezig. We lopen ons de benen uit het gat en nu worden wij
door de gemeente gestraft voor onze zelfwerkzaamheid. Jaarlijks houden we
akties om het hoofd boven water te houden. Hoe moet ik het mijn leden verkopen
om volgend jaar weer akties te organiseren? Deze verbitterde woorden tekenden
wij maandagavond op uit de mond van de vice-voorzitter van de Vordense polovereniging de heer Henco Elbrink.
Elbrink sprak deze woorden tijdens een
openbare zitting van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften. Aanleiding van
de/e zitting was het beroep van de zwemen polovereniging had aangetekend tegen
het besluit van het college van B&Wom deze vereniging geen aanvullende subsidie te
verlenen.
Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen nog
wel een aanvullende subsidie van zo rond
3400 gulden werd toegekend.
De heer E.H. Coppiëns argumenteerde het
besluit van het college door op te merken
dat de aanvullende subsidie niet was verleend op grond van het feit dat de zwemclub over voldoende liquide middelen beschikt. "Met de door U gevoerde akties hebben we wel rekening gehouden, anders was
U zelfs niet in aanmerking gekomen voor
de "normale" subsidie van f. 3344,98 die u
voor 1982 is toegekend". Alleen bij de aanvullende subsidieaanvraag heeft de liquiditeitspositie van de vereniging een rol gespeeld", aldus Coppiëns.
De heer Elbrink gaf vervolgens een uiteenzetting over de noodzaak van het houden
van akties. "Bij gebrek aan een goede akkomodatie (een overdekt zwembad) moeten
wij uitwijken naar het bad in Eefde. Dit kost
ons per uur f. 102,50 d.w.z. op jaarbasis bijna tien dui/en gulden. Ten opzichte van vele verenigingen in Vorden te welen de voetbalverenigingen en de /aalsportverenigingen, welke laatste straks in december van
een vergrootte zaalakkomodatie gebruik
kunnen maken, verkeren wij als zwemsportvereniging duidelijk in het nadeel.

Een uur h u u r van een halve sport/aal in
Vorden kost f. 8,75. Wij betalen dus elf keer
zoveel. Ook het vervoer van en naar trainingen en wedstrijden brengen nogal wat kosten met zich mee. Willen we voor onze
sport voldoende animo kweken dan dienen
de kontributies laag te zijn.
Inderdaad beschikken wij over circa f.
16.000,- aan liquide middelen, aldus
Elbrink. "In 1981 heeft de Pretty-Marktons
f. 10.759,72 opgeleverd; de koekaktie I.
548,91 en Jantje Beton f. 757,65. Tesamen
is door grote inspanning van onze leden en
donateurs f. 12.066,29 verdiend. Neem de
Pretty Markt, het lijkt allemaal zo simpel,
even wat oude spullen verkopen en je hebt
een fiks bedrag binnen. I Iet inzamelen, sorteren, opsjaan, vervoer, verkoop en de gehele organisatie kost ons een jaar.
Als de weersomstandigheden eens een keer
slecht zijn zal deze Pretty Markt amper een
overschot laten zien. Als dat 2 of 3 jaar het
geval zou zijn, zijn we nergens meer. Uit
oogpunt van kontinuiteit zijn wij genoodzaakt een financiële reserve te kweken en te
houden. Wij zijn bijzonder kwetsbaar",
aldus vice-voorzitter Henco Elbrink.
Op een vraag van commissie-lid de heer J.
Bosch: "Veronderstel dat de vereniging
duizend gulden in kas heeft, wat zijn dan de
normen
voor
subsidieverlening?,
antwoordde de heer Coppiëns: "Dan zijn
de overwegingen anders"!
De heer Bosch: "Geen vragen meer"! De
commissie voor bezwaar- en beroepschriften zal zo spoedig mogelijk advies aan het
college uitbrengen, ofwel of niet een aanvullende subsidie aan de zwem- en poloclub zal worden uitgekeerd.

Vier generaties

NATIONALE
ZIEKF.NDAG

Een dag voor iederéén. Inderdaad, dat is de
in 1974 ingestelde Nationale Zickcndag.
I Iet was de landelijke vereniging "De Zonnebloem", die het initiatief ertoe nam.
Thans zijn er veel organisaties en verenigingen, instellingen, instituten en tehuizen,
alsmede talrijke mensen, die jaarlijks gehoor geven aan de oproep om mee te doen
aan de Nationale Z.iekendag.
De/e dag roept op tot solidariteit. Een etmaal waarin extra-aandacht wordt gegeven
aan de gemeenschapsgedachte: "Samen
bezig zijn met en voor onze samenleving".
Dit jaar vindt de Nationale Ziekendag
plaats op zondag 12 september.
Het thema is: "Moetje het alleen doen....?"
Een diepgravende vraag!
Hoe dikwijls hoort men immers niet van
mensen, die het overlijden van een dierbare
te verwerken hebben, overvallen werden
door ziekte, handicap, pijn, verdriet of
spanning: "Je moet het alleen doen".
Zij doen met zo'n uitspraak eigenlijk een
appel op de ander. Zo van: "Help mij",
"Laat me niet in de steek" of "Ik weet best,
dat ik het zelf moet klaren, maar een beetje
steun heb ik hard nodig".
Met de inbreng van zieken en verzorgers
v.l.n.r.: Mevr. Eijkelkamp-Bouwmeester (23); Marianne Eijkelkamp; mevr. Bouwmeester-Nijenhuis (46); mevr. Nijen(van elke levensbeschouwing) schreef pashuis-Dieks. Mevr. Eijkelkamp woont aan de Haar 17 te Vorden.

bepaalde werking op het kankerpro- ten van wie stembanden zijn verwijces? Hoe is de relatie tussen straling en derd ten gevolgde van kanker. Stomakanker? Dit zijn slechts enkele van de patiënten kunnen zich aansluiten bij
Onderzoek naar voorkomen van kanker vraagt f. 15 miljoen.
vele vragen, waarop een antwoord de Harry Bacon Club.
Afgelopen maandag ging in meer dan 1500 plaatsen in ons land de jaar- wordt gezocht.
Alle groepen krijgen desgewenst finanlijkse kollekte van start van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbe- Een ander belangrijk deel van het
ciële steun van het KWF. Voor inforstrijding. De Nederlandse bevolking voelt zich gelukkig nauw betrokken bij de onderzoek betreft de herkenning en de
matie over bestaande of nieuw op te
doelstellingen van dit fonds, hetgeen ook blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse behandeling van kanker. Hieraan
richten groepen kan men zich wenden
inzameling. Vorig jaar bracht de kollekte ongeveer f. 10,5 miljoen op, 10% meer wordt in 1982 bijna f. 6 miljoen betot het KWF-voorlichtingscentrum in
steed. Ook wordt een belangrijke bijdan het jaar daarvoor.
Amsterdam.
drage gegeven aan de verbetering van
Voor de kankerbestrijding is echter ook veel geld nodig.
de behandeling van kankerpatiënten. VEEL GELD NODIG
Voor men een bijdrage geeft, wordt vaak gevraagd "wat wordt er met mijn geld Hierbij kan bijvoorbeeld worden ge- Voor alle taken heeft het Koningin Wilhelmina Fonds voortdurend geld nogedaan?" Het Koningin Wilhelmina Fonds streeft ernaar zoveel mogelijk inzicht dacht aan behandeling door middel
te geven in de werkwijze van het fonds en duidelijk te maken, waarvoor het geld van geneesmiddelen (chemotherapie). dig. Vooral de onderzoeksprojecten
zijn zeer kostbaar.
wordt gebruikt. Daarom hebben de kollektanten, die dit jaar aan de deur komen,

Miljoenen nodig voor Kankerbestrjjding

VOORLICHTING OVER KANKER

een informatiefoldertje bij zich, dat ze desgewenst achterlaten.
WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK

Kankeronderzoek is een belangrijk
onderdeel van de kankerbestrijding.
Het is een van de hoofdtaken van het
Koningin Wilhelmina Fonds, naast het
geven van voorlichting over kanker en
de zorg voor de kankerpatiënt. Het
onderzoek vraagt echter het grootste
deel van de beschikbare fondsen.
Enkele belangrijke instituten, zoals het
Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam - waartoe het Antoni van
Leeuwenhoekhuis behoort - en het
Rotterdams
Radio-Therapeutisch
Instituut - krijgen samen zo'n f. 7 miljoen per jaar van het KWF als vaste financiering. Daarnaast worden vele
miljoenen aan wetenschappelijke projecten besteed, die zowel in bovenstaande als in tal van andere instituten,
verspreid over het gehele land plaatsvinden.
OORZAKEN VAN KANKER

Het grootste gedeelte van deze projecten betreft het onderzoek naar het ontstaan en de oorzaken van kanker. Hieraan was al in 1982 f. 15 miljoen besteed. Onderzoekers trachten op ver-

schillende terreinen na te gaan hoe een
kankerproces ontstaat.
Vaak wordt de vraag gesteld "wanneer
wordt eindelijk eens het wondermiddel tegen kanker gevonden, er wordt
zoveel onderzoek gedaan, wat is daarvan het resultaat".
Het antwoord daarop is dat resultaten
bestaan uit hele kleine stapjes voorwaarts. Kanker is niet één ziekte. Er bestaan meer dan honderd soorten kanker, die allemaal hun eigen karakter en
eigen verloop hebben. Het is dus niet
een kwestie van één middel tegen kanker, maar van een groot aantal.
Alle inspanningen zullen straks hopelijk tot oplossingen leiden. Het is
echter vooral een kwestie van gestaag
verder zoeken. Gelukkig geneest momenteel gemiddeld 40% van alle kankerpatiënten.
In Nederland lopen op dit moment
ondermeer onderzoeken naar de
invloed van voeding op kanker. Heeft
een bepaalde levenswijze iets met kanker te maken? In welke mate zijn stoffen, die in de industrie worden gebruikt, kankerverwekkend? Hebben
vitaminen en sporenelementen een

Het Koningin Wilhelmina Fonds heeft De begroting van het KWF voor 1982
vorig jaar een landelijk voorlichting- bedraagt in totaal f. 45 miljoen, hetscentrum in Amsterdam geopend. geen aanzienlijk meer is dan dit jaar
Daar kan iedereen uitgebreid monde- aan inkomsten wordt verwacht. Vorig
ling of schriftelijk informatie krijgen jaar kwam er circa f. 35 miljoen binover kanker en over de werkwijze van nen. Wanneer de opbrengst dit jaar
het KWF. Het centrum aan de Sophia- niet duidelijk stijgt, ontstaat toch een
laan 8 is op werkdagen geopend. Er is tekort, waardoor de reserves van het
een speciale informatielijn (020- KWF zullen moeten worden aange644044) waar men met allerlei proble- sproken om lopende onderzoekspromen en vragen over kanker terecht jecten af te maken. Ieder project heeft
kan. Deze voorlichting is kosteloos. een gemiddelde looptijd van ongeveer
Ook brochures over kanker en over het vier jaar. Wanneer er niet genoeg geld
KWF zijn gratis, zodat iedereen deze meer is, zal een aantal projecten vroeginformatie zoveel mogelijk kan benut- tijdig moeten worden stopgezet. Veel
ten.
inspanning zou dan tevergeefs zijn geweest. Maar ook de voorlichting over
ZORG VOOR DE PATIËNTEN
kanker en de zorg voor de kankerpaVoor veel patiënten is een gesprek met
tiënten vragen veel geld.
iemand die dezelfde ziekte heeft een
belangrijke steun. Kontakt met lotge- Eenmaal per jaar doet het Koningin
noten bemoedigt de patiënt. Het Ko- Wilhelmina Fonds daarom een beroep
ningin Wilhelmina Fonds steunt de op de Nederlandse bevolking om via
oprichting en de werkzaamheden van de kollekte de kosten te helpen dragen.
patiëntenverenigingen. Een voorbeeld Ook dit jaar weer hoopt het KWF te
daarvan is de steun aan begeleidings- mogen vaststellen, dat het publiek zich
groepen voor borstkankerpatiënten, nog steeds daadwerkelijk betrokken
waarvan er inmiddels ruim tachtig zijn voelt bij de strijd tegen kanker.
in Nederland. Er bestaat een Contact- Het is een strijd die ons allemaal aangroep voor Hodgkinpatiënten (de ziek- gaat en waarvoor nooit genoeg geld is.
te van Hodgkin is een lymfeklierkan- Kankerbestrijding: je kunt en mag er
ker). Er is een Nederlandse Stichting niet omheen.
voor Gelaryngectomeerden, de patiën- Daarom: Geef!

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Wo'j vemeddag nog un endjen rondtoer'n met de olde luu"?, vroog Willem Lovink zondag an zien vrouw. "Bu'j now gek, met die hette krie'j
mien 'n auto neet in, Tj wod jao zo gaar as botter. Maor a'j un endjen ri'jen
wilt in ow ni'jen auto haalt ons dan maor 's un ijsjen, vader en ooder bunt
daor ok nogal gek op".
Willem had dizze wekke un ni'jen auto ekregen, of liever ezeg, ekoch. Hee
had t'r vandage un fiks ende met will'n ri'jen maor 't weer zat um tegen.
Zien vrouw had wel geliek: i'j konn'n d'r haos neet in zitt'n. Dat ritjen nao
darp dat zal nog wel gaon.
"Dat kon'k wel 's doen", zei e dan ok tegen Grete, zien vrouw. Hee haal'n
'n auto nao buuten en toern weg. 't Was zo wied neet, umme toch nog un
paar kilometers te draai'n ree e eers op Lochem an en too zo via Barchem,
Reurle en Hengel kwam e in 't Vordense darp. Gelukkig kon e de auto an
de weg kwiet, tegeoaver bi'j de kerke von e 't altied maor lastug um 'n wagen kwiet te wodd'n veural als 't t'r al haos vol ston, 'n dutte ha'j d'r maor
zo in.
De juffrouw achter 't loket vroog um wat e hemmen wol: sjooko's ofjumbolino's maar zee had net zo goed Rossi's of Graziani's konn'n zeggen wat
Willem had van ijsjes net zo volle vestand als van voetball'n: ok niks!
"Geef t'r maor viere met sjokela en slagroom d'r op, die vindt ze wel lekker". "Wod die hier opegetten of wo'j ze met nao huus nemmen?". "'k
Moet t'r met nao huus, a'j d'r iet ommenen heb kan 'k ze zo in de auto
zett'n". De juffrouw zett'n z 'um netjes in un deusken en too kon Willem
d'r met op huus an. Hee zaog wel dat 't met die hetten neet al te lange zol
duur'n of 't ijs was neet meer as un hoop nattugheid. Daorumme zett'n e
buuten 't darp de sokken d'r goed in, dan was e gauwer in huus. Dat
meen'n e teminste wat op de grintweg halverweage zien huus stoaf t'r
inens un grooten hond de straote op. Willem remm'n uut alle mach en wis
un anri'jing met 'n hond te veurkomm'n. Hee wol al weer vlot wieter jagen too hee opens an 't ijs dach. Heek kek -s acherumme en zaog den
troep. De deuze was umekiepeld en 't ijs d'r allemaole uutevall'n. De bekleding van de achterbanke zag t'r mooi uut. Hee poetsen 't slimste d'r af
en ging too van armoe maor weerumme um ander ijs te haal'n. Gelukkig
kwam e de tweede keer wel goed met 't spöl oaver.
"Wat bu'j toch lange uut ebleven", was Grete eur kommetaar too hee uut
'n auto stapp'n. "Och jao, 't was t'r nogal druk". Grete von 't ijs geweldug
lekker, "maor pas op da'n neet knooit wat 't spöl vlekt akelug". "Dan
meu'w eers wel 's an 'n auto", Willem vertell'n hoo 't um onderweg egaon
was. Un half uur bunt ze zoo an 't soppen ewes veur zee 'n auto d'r weer un
betjens toonbaar uut hadd'n zeen. Willem hef ezwoor'n dat e nooit gin ijs
meer haal-n met 'n auto maor wie wet wat e dut as Grete weer 'n ijsjen wil.
Want de vrouw mek uutendeluk 'n diens uut bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Bezuinigen op Kankejbestrijding fan natuurlijk niet

M.J. Woudstra, brandweercommandant. Helpt u, met mij, DEZE
brand te bestrijden!

J.H. Veldman, kol. der mariniers.
De Kankerbestrijding vecht voor
velen in ons leven.

Prof. Dr. J. Zijlstra. Wat de schatkist niet kan, moet u doen.

Ria Bremer, TV-journaliste.
Nooit bezuinigen op zo'n doel.

Hans Wiegel, Commissaris der
Koningin. Geven dient het leven.

Mevr. P.W. Hilbrink-Dekker,
huisvrouw. Er is nog zoveel te
doen.

Ron Brandsteder, TV-presentator. Blijf toch geven.

Mevr. L.E. de Ligny-Eransz, collectante. Geef gul! Het is echt
nodig.

Pim Jacobs, musicus. Voorlichting is uiterst belangrijk.

Gerrie Knetemann, wielrenner.
Geef. En niet te weinig.

Salo Muller, fysiotherapeut. Heb
er dagelijks mee te maken...
Geefl

Mevr. C. van der Zee-Vroomland,
huisvrouw. U wilt toch ook geholpen worden. Daarom geef ik.

Gerard de Lange, detaillist.
Van zeer nabij meegemaakt.

l'?Ook u heeft uw eigen reden
om te geven.

hteruitgang Dus: geefo/stub/^t
Elk jaar doet het Koningin Wilhelmina
Fonds voor de Kankerbestrijding een beroep op
ons allemaal. En niet tevergeefs. Iedereen heeft
zijn of haar eigen reden om te geven. Iedereen
weet dat de strijd tegen kanker moet doorgaan;
omdat onderzoek, patiëntenzorg, voorlichting
en opleiding moeten doorgaan. Omdat het
KWF voor het lopende werk vele miljoenen
guldens garant staat. Dit jaar zo'n 47 miljoen.
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Dat geld komt er alleen als u blijft geven.
Als straks een van die vele duizenden
collectanten voor u staat of als u straks uw
giroboek te voorschijn haalt,... geef dan zo
gul als u kunt.
Want kankerbestrijding is een zaak die
iedereen aangaat: oud, jong, miljonair, modaal,
links en rechts. Niemand kan, niemand mag
er omheen.

k,
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Kankerbestrijding. Je kan en mager niet omheen.
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding. Centraal bureau: Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam. Tel: 020-640991.
Deze advertentie is gratis geplaatst door drukkerij Weevers b.v.
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Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. donker rood regenpak met grijze sstrepen op mouw; 2. schotse collie; 3. werphengel met assesoires; 4. zwarte herenfiets met versnellingen, merk Vico, framenr. GE8-9858; 5. zakje speelgoed (propellertjes); 6. 2 dopsleutels; 7. zwart/witte
poesjes; 8. zwarte fotokofier (inh. 2 camera's Praktica en Reveu compact en Agfa
Flitser met flitsbeugel); 9. /.warte hond met
rode halsband; 10. lam (schaap), bok; 11.
groene plastic regenjas; 12. oranje regenpak in plastic tas;
Verloren:
1. Ierse Setter ("Pascha"); 2. d. bruine portefeuille met rij- en kentekenbewijs; 3. d.
blauw kort jack, maat 40 (van binnen
blauw/wit); 4. groen regenjack; 5. bril in
groene koker; 6. witte poes; 7. geel regenpak (Peugeot); 8. gebloemde brillenkoker
(plastic montuur bril); 9. openbaarvervoer
kaart; 10. Joggink jack (blauw); 1 1 . Quartzhorloge met schakelband; 12. oranje regenpak in hoes; 13. autosleutels Citroen; 14.
rode kater; 15. zilveren amrbandje met
plaatje "Giofanna"; 16. diverse portemonnees en sleutels.

28 aug. I.V.N. wandeling Huize Vorden
30 aug. Concert Rudi van Straten en Vordens Mannenkoor Herv. Kerk
31 aug. Rondleiding Pinetum landgoed
de Belten
31 aug. informatiemiddag vrouwenraad in
het Dorpscentrum
ledere dinsdagmorgen yoga in het Dorps1 sept. bloemschikkursus Nuts Floralia
centrum.
2 sept. Bejaardenkring Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid- 3 sept. Oranjefeest Wildcnborch, Toneel
dag voor ouderen in het Dorpscentrum
door TAO in de Kapel
ledere woensdagmorgen: volksdansgroep 4 sept. Oranjefeest Wildenborch
voor ouderen in het Dorpscentrum
's middag volksfeest met kinderElke vrijdagmorgen weekmarkt.
spelen op het terrein kasteel
ledere eerste maandag van de maand
Wildenborch; 's avonds toneel
schrijfavond Amnesty International.
door TAO in de Kapel

,Oud Vorden"
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Kunstgebiüenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATt
Zutphenseweg 2 - Vorden
Te Ie toon 2219
Ook op 8 september
lijs» l

CDA

MOK

Samen verantwoordelijk
RKPARATIE
was- en at'wasautomaten
24 uur-service
Onderdelen d i r e k t leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Z u t p l i e n
Tel. 05750-15410.

ZONDA G 29 A UGUSTUS

MON FIVI

Inlichtingen Rijkspolitie Vorden, tel. 1230.
SCHOOLRIJP
Flexibele bandschoen
met rubber-vormzool
en leren binnengooi.
Verantwoord goed,
ook in prijs!
Maten 25727 f. 58
Maten 28/35 f. 59

Zwemvierdaagse van start
Dinsdagavond is in het zwembad "In de
Dennen" een begin gemaakt met de zwemvierdaagse. Op deze openingsdag gingen
227 personen van start.
De komende dagen / u i l e n er naast het
zwemmen op zich, diverse evenementen
worden georganiseerd. Zo is er woensdagavond een kano-polowedstrijd georganiseerd door de kanovereniging uit Deventer.
Donderdagavond geeft de Vordense brandweer een demonstratie in het bad, waaraan
de kinderen naar hartelust kunnen meedoen. Vrijdagavond is er een demonstratie
van modelboten. Onder andere zal er een
reddingsaktie in scène worden gezet. Elke
dag worden er verschillende spelletjes zowel in het water als op de gazons gehouden.
Zaterdag tijdens het slot feest is er een kinderrommelmarkt, draaiorgel. De kinderen
kunnen grabbelen, doelschieten noem
maar op.

KNIPTIP
— i «' .

B|^^ .

Nieuw in Vorden!
Vijfenvijftig jaar geleden stonden aan de Burgemeester Galléestraal nog slechts
een paar huizen. De straat werd toen de "Nieuwe Weg" genoemd. In 1927 bouwde Visser er deze winkel.

uw vakman
' van vertrouwen
ook voor uw
nieuw» T.V.

($)
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Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vakkundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.
Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

f. Jansen loodgietersbedrijf

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean

pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

chemisch reinigen bij
DROGIST L R U

J. W. TEN
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke l-dan-service

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO
Mister S team is te huur bij:

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

Doet uw camera al aan
sport? Sportfoto's maken
is een leuke hobby.

met
Televisie
reparaties
^- direct
lik: naar

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

•UfEEEEEJJ H E LM l N K

Zutphen. Tel. 05750 -13813 ^1 VOHOEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Jonge
Bols
Coebergh
Bessen
12,95

Te koop: houten vat
gentonnen). Ca. 100 It
Inlichtingen: tel. 05753^

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Aanbieding t/m 1 sept.

V/notheek Smit

59

OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN
BIJ ONDERSTAANDE ADRESSEN:
P. de Vries, Het Gulik 16, tel. 1941;
A. Schipper, Het Vaarwerk 19, tel. 1785;
P. Kater - v.d. Hoef, Molenweg 13,

tel. 1668
H. Weenk, v. Lennepweg 1, tel. 1518.

Tel. 2783

Gevraagd hulp gedurende de
middaguren van 2 tot 5 uur; bij
oude invalide dame.
Mevr. Staring, Wildenborchseweg 24, Vorden, tel. 057526697
Willen diegenen, die een stoomapparaat of een plaktafel geleend hebben voor de vakantie,
deze weer zo snel mogelijk terugbezorgen; dan kunnen we
een ander weer van dienst zijn.
Natuurlijk bij
Schildersbedrijf J.M. UITERWEERD

Brinkerhof 82, Vorden
lessen in nieuwe Ascona

Wij maken gaarne
druk-werk
van uw
drukwerkproblemen

Nuts blokfluit- en
melodicaklub

Zie voor aanvang van de /essen Contact van volgende week 2 september.

Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden, tel.
05752-1523

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten
Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.
Vraag eens vrijblijvend prijsopgave

oo
NIEUWSTAD 12 • VORDEN • TELEFOON 05752-1404

Cursus middenstand
te Hengelo (G.).

SPAARDEPOSITO REKENING: 107

Eén jarige cursus-staatsdiploma
Instituut

GULDEN LOON

• 5 jaar vast
• rente jaarlijks beschikbaar

IHB^H^r

ƒO

GOEIE BANK

Doetinchem, Tel. 08340-23708.

BONDSSPAARBANK

_ Kantoren te: Barchem, Lochemseweg 12: Ruurlo. Borculoseweg 4:
Vorden. Decanijeweg 3

De nieuwste mode voor de komende
winter uit eigen land en het
buitenland nu al te zien, passen en te
koop bij

PEDICURE nu ook
voor aanmeten steunzolen.
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

De snelste manier om te leren dansen is door nu in te schrijven bij:

Dansschool Veelers
Tramstraat 37

afwezig wegens vakantie van
6/8 tot 30/8.

7241 CH Lochem

Ruurlo
Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

RUURLO

CONFECTIE EN MODE

op donderdag 2 september van
18.15 -19.30 uur in de Luifel

Vorden
op zaterdag 4 september van
18.00-20.00 uur in het
Dorpscentrum

Komt u vrij oriënteren.
Vrijdags koopavond tot 9 uur • Ook open tussen 6 en 7 uur
Zaterdags open van 8.30 tot 16 uur

ZUTPHENSEWEG 29

VORDEN TFL 05752-1971

Lochem
ZE ZIJ N ER WEER VOLOP

CHRYSANTEN

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Tel. 05730-1836

voor ai uw loodgietersmaterïalen

op vrijdag 3 september en op
zondag 5 september van
17.00 -19.00 uur in de Dansschool

Clubs voor scholieren
jongeren tot 35 jaar
verloofde en gehuwde paren

naar de vakman, met gratis advies.
LOODGIETERSBEDRIJF

Tevens dagelijks inschrijving mogelijk per telefoon na 16.00 uur

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Uw bloemist
NEDI-HLANDSE

M' . V t H l S. R S

t N

G R C E N V O O P T I t NI ^

Tuinaanleg en tuinarchitektuur
Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Tel. 05752-1508 b.g.g. 2054

Mooie zomer, lekker buiten leven,
en nog goedkoop óók*

Voor kinderen
in de groei alleen
het allerbeste.

Plcnlcbroodjes,
10 stuks

Een leuke éénmalige
partij HollyHobbie
en op=op.
Hollle
Hobby
verjaardagskalender

Piedro's dus!

Reuze
rollen
fourré
biscuits
gevuld
met
vanille of
chocolade

Hollle
Hobby
canvas—«tasje

vol-

sappige
grote
perziken,

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 • TELEFOON 1342

Hollle
Hobby
toilettasje

Hollle Hobby
pennentasje

Prodent tandpasta,

99
Sun vaatwas,
16,95
vaatje 5 kilo
Porceleinen bekers,
199
diverse decors
tube 50 ml

Spaanse
boodschappentas, .199
Bambix,

pak 180 gram

Karaat halvarine,

kuip 500 gram

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSmREN

_ 99
75

Dagverse zuivel
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
zuivelafdeling.

Slagroom,

beker 0,25 liter

Makelaars- en Assurantiekantoor

Blanke vla,

literpak

,

Yoki-drink,

perziken of framboos, literpak.

175
179
169

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 -

Tel. 05752-1 531

JAC. HERMANS
Nieuwstad 5, Vorden

Calvé saus,
Schaschlick, barbecue of

Slagerij

01Q
groene peper, f les 0,25 liter _ L10

Aanmaakblokjes,

pak 28 stuks

Houtskool,
ca. 2 kilo
349
Hele kuikenpoten,
500 gram, diepvries
Amstel bier,
krat 24 pijpjes a 0,3 liter _ 12,96
Frikadellen,
20 stuks a 70 gram
599
Homburg
achterham,
blik 453 gram _
479

Remia f ritessaus,

Alléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij.
Prijzen geldig tot en met 28 augustus a.s.

Varkensfricandeau,
blank, 500 gram _

varkensschnitzels,

vers, 100 gram _

Kuikenvleugeltjes,

vers, kilo

199
Cream crackers,
pak 200 gram
'69
Jonge Goudse kaas,
vacuüm verpakt, kilo _
699
Komohuisvuilzakken,
349
20 stuks

emmer 0,6 liter

698 Page
178 10papierenzakdoekjes,
pakjes a 10 stuks
Strampelpeter
398

luö

compactluiers,

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling.
Prijzen geldig van 23 t/m 28 augustus a.s.
"3*|:\
Hollandse tomaten,

export kwaliteit,

kilo

l l

PRIJS-SLAG

14,95
80 stuks, Nr. 2
_ 99
Astor hondevoer,
blik 420 gram
: _ 65
Micky kattevoer,
blik 420 gram
65
pak 120 stuks

Koffiefilterzakjes,

Caroma
koffiecreamer,

pot 200 gram

Montilla,

oorkruik 2 liter

169
799

Stationsplein 31. Zutphen

