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Nieuwe kerk van Vordense pater Seesing op
Borneo in aanbouw

De „herontdekte" Vordense missionaris/ontwikkelingswerker pater Alfons Seesing, is druk be/ig met de bouw van zijn nieu-
we kerk op Borneo. Hij kan dit doen dankzij de dit voorjaar gehouden actie die in Vorden en de regio het mooie bedrag van
f 7564,22 opbracht. Aan het MOV te Vorden (het Missie Ontwikkeling*- en Vredeswerk) heeft hij een dankbrief geschreven.

„Hartelijk wil ik u en al de parochianen
van Vorden bedanken voor de geweldi-
ge steun die u allen nu geeft bij de bouw
van mijn kerk. 44 jaar heb ik gewaeht
op meeleven en steun van mijn dorpsge-
noten. U begrijpt hoe bl i j ik ben, dat
eindelijk de parochie in de gaten kreeg
dat er heel ver weg in de bossen van Bor-
neo nog een eigen missionaris werkt aan
de vestiging van Gods Kerk. En dat deze
ontdekking bij allen enthousiasme en de
liefde heeft losgeslagen om te helpen. Ik
hoop de nieuwe kerk klaar te zien in de-
cember aanstaande. Als ik zie dat onze
voorouders op de Kranenburg er tien
jaar over gedaan hebben om die mooie
kerk te bouwen, dan is het voor mij nog
een voldoening om het in drie jaar te
doen."

In de twintig jaar dat pater Seesing in
Meyenbung op Borneo werkt en hij
eerste pastoor werd is er heel wat ge-
bouwd. Er stonden op twee plaatsen in
het gebied - zo groot als Brabant en
Limburg samen - twee lagere schooltjes
met drie klassen. In Meyenbung zelf
stond een kapel, een hut op palen van 20
x 5 meter met een vloer van bamboelat-
ten en wanden van boomschors. Heel
het achterstand heeft 26 dorpen. Pater

Seesing was daar pastoor, medicijnman,
timmerman, enz, enz. Er was nergens
een polikliniek, laat staan een dokter.
De enige dokter die in het bisdom werk-
te was een Hollander, die in de hoofd-
plaats Ketapang woonde. De pastoor
moest het allemaal zelf maar opknap-
pen. Langzaam ging alles vooruit, de
scholen breidden zich uit en vermeerder-
den tot 12 scholen en 6 klassen. De on-
derwijzers waren meest Dajaks en Vez-
l ieks . In 1969 kreeg pater Seesing hulp
van pater Saycherbugch. V i j f j aa r gele-
den namen zusters de medische verzor-
ging over en openden een polikliniek in
Meyunbung. Zij behandelen nu meer
dan 150 mensen per dag. Vorig jaar kre-
gen ze ook toestemming om een kraam-
kliniek te openen. Ook dit gebouw is in
aanbouw en bijna klaar.
„De polikliniek-kraamkliniek is betaald
door de zusters Augustinessen van
Heemstede, die er ook werken. Bij deze
kliniek heb ik met behulp van de Memi-
sa een soort herberg kunnen bouwen,
waar de zieken die langer dan een dag
behandeld moeten worden, kunnen lo-
geren," aldus de Vordense missionaris.
„De school van drie lokalen was te klein
en met behulp van tweedehands kleren
en oude naaimachines heb ik een nieuwe

school van drie klassen kunnen bouwen.
Daar heb ik met de steun van de Cebe-
mo een gemeenschapshuis pas klaar ge-
kregen, een gebouw van 28 x 10 meter
met drie grote lokalen, gescheiden door
schuifdeuren met een toneel. Dit ge-
bouw wordt gebruikt voor vergaderin-
gen, uitvoeringen, cursussen, enz. Op
gewone dagen doet het dienst als
vervolg-school (Mulo zouden ze vroeger
zeggen )

Bakker Schurink overleden
Op 71 jarige leeftijd is Gerrit Jan Schurink overleden.
„Bakker Schurink" zoals men hem beter kende heeft gedurende acht ja-
ren zitting gehad in de Raad van Vorden. Hij vertegenwoordigde daar
„Gemeentebelangen".
Ook is hij voorzitter geweest van de winkeliersvereniging. Ruim tien jaren
had hij bovendien zitting in het bestuur van de VVV.
De heer Schurink betekende veel voor de Vordense gemeenschap.
Vorige week vrijdag werd de heer Schurink begraven, vele vrienden en be-
kenden waren daarbij aanwe/.ig.

Opzet Zomerfeest Operation
Friendship geslaagd
Het grote Zomerfeest, dat zaterdag in
Vorden gehouden werd om een kas te
vormen voor de uitwisseling met Ameri-
kaanse jongeren - uitgaande vab Opera-
tion Friendship - is qua opzet goed
geslaagd. Alleen jammer dat de be-
langstelling wat tegen viel, vooral door
de 's morgens neerdruilende regen en
andere festiviteiten die 's middags in na-
burige gemeenten werden gehouden. De
plaats waar het Zomerfeest werd gehou-
den, was goed gekozen. Dankzij de me-
dewerking van de familie Graaskamp
kon alles op het erf en rondom de grote
recreatiepias van anderhalve hectare
(boerderij Nieuw-Wenneker, Ruurlose-
weg 46) plaats vinden.
Bij het zwemmen 's morgens om acht
uur waren zo'n vijftig deelnemers. Bij
de jeugd tot 15 jaar was de uitslag:
1. H.Heuvelink 113 cm; 2. M. Gotink
112 cm; 3. R. Hoenink 97 cm.
Ouderen boven 15 jr: 1. Berendsen 79
cm; 2. Wentink 54 cm; 3. Eykelkamp
21 cm.

Bij het windsurfen op de grote plas was
de uitslag: 1. Raymond Kuit 18 p;
2. Rolt Voerman 16 p; 3. Clemens Leu-
sink 14 p; 4. Joost Voerman 10 p.Oude-
re groep: 1. H.J. Geels.
Bij het snelzwemmen over een afstand
van ca. 60 meter werd Wouter Graas-
kamp eerste bij de ouderen in 1.26.7 en
Freddy Dijkman bij de jeugd in 1.23.7.
Het touwklimmen over het water trok
tien deelnemers: Eerste werd Henry Sie-
belink, die de hele afstand (plm. vijft ig
meter) aflegde. Ook het skilf-roeien
trok veel animo; Eerste werd Fons Ha-
verkamp inv>4.35.5; tweede werd Jos
Wolbrink in 4.45.2; derde Peter Bogers
in 4.52.0. Zakslaan boven water:
1. Henri Siebelink. Ballonschieten: (na
barrage): 1. Peter Bogers; 2. Fons Ha-
verkamp.
Volgens de initiatiefnemers, de heren
Jan Rigterink en Henk Graaskamp, -die

^lle hulp kregen van de dertig medewer-
Ters van Operation Friendship - was ie-
dereen tevreden over de opzet, de varia-
tie in de spelen enz. Het idee is goed
aangeslagen en het is een leuke start
voor de toekomst. Men zal het zeker
herhalen.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.(M) uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Jong Gelre ging klootschieten
Afgelopen vrijdagavond werd er door
Jong Gelre een klootschietwedstrijd ge-
organiseerd.
Om deze avond goed te laten verlopen,
was er assistentie gevraagd van de kloot-
schietvereniging „De Heksenkring" uit
Barchem.
Er werden 6 teams gevormd. In alle
groepen zat een lid van de klootschietve-
reniging om orde op zaken te houden.
Men maakte een ronde van ongeveer 3,5
km in de buurt van Barchem.
Nadien was er de prijsuitreiking bij „In
de groene Jager".
Team 2, bestaande uit Wim Ruessink en
Jan Kornegoor en 2 echte kloolschie-
ters, werden eerste. Zij kregen voor het
behaalde resultaat elk een kloot.
2e: team Herbert Bouwmeester
3e: team Marinus Eskes
4e: team Erik Makkink
5e: team Jan Hulshof
6e tevens de poedelprijs: de groep van
Adriaan Eskes. Deze kregen elk een
klootzak; dit kan zowel letterlijk als fi-
guurli jk opgevat worden.
Men kon aan alle leden vernemen, dat
het voor herhaling vatbaar is.

De kerk nadert zijn voltooiing. Het pla-
fond zit er in. Ze zijn de tegelvloer aan
het leggen en de deuren aan het nu
Het is een soort Kruiskerk. Op de foto
van de aaoibouw is het dak op de koepel
nog nie'^Begd. Zodra de kerk klaar is
zal het oude gebouw dat voor kapel
diende, worden afgebroken en omge-
bouwd worden tot een leefbare pastorie.
Het volgend jaar 1982, op 18 augustus
hoopt pater Seesing zeventig jaar te
worden. „Ik hoop dan alles klaar te
hebben en dan zal ik zeggen: Laat nu o
Heer, uw dienaar in vrede zijn oude dag
hier doorbrengen, tot ik begraven zal
worden onder de palen tussen mijn
mede-parochianen. . . ' '
Hartelijk dank voor uw medeleven, blijf
me steunen.

Ingezonden stuk
(buiten verantwoording van de redactie)

Zeer Geachte Dames en/of Heren.
Gaarne brengen wij het volgende onder
uw aandacht.
In de achterons liggende periode brach-
ten wij een zeer plezierige tijd door in en
rond om Uw vriendelijke plaatsje VOR-
DEN.
Door ons werden vele prachtige tïets-
routes gereden in een heerlijke omge-
ving uitgezonderd een over het pad han-
gende tak.
In Uw rustige omgeving hebben wij
enorm genoten, waarbij wij vooral de
vele banken aan de diverse routes erg op
prijs hebben gesteld.
Echter waar wij U op zouden willen at-
tenderen, is het feit dat vele fietspaden
eveneens door ruiters worden gebruikt,
en dat dit voor fietsers een zeer hinder-
li jke zaak is, daar de paardehoeven in
de zandbodem veel kuilen veroorzaken.
Misschien zou hier in overleg met eige-
naren van rijpaarden en met instruk-
teurs, ruyiters en leerlingen gezamenlijk
een oplossing vvor kunnen worden ge-
vonden.
Zelf zijn we al minstens zeven keer deel-
nemer aan de „Drentsche Rijwiel Vier-
daagse" en hoewel deze 4 dagen meren-
deels over geasfalteerde brede fietspa-
den gaan, is het fietsen in Uw omgeving
voor ons, afgezien van bovenstaande
aanmerking, toch heel erg plezierig ge-
weest.
Met dank aan al Uw vriendelijke bur-
gers en prima gesorteerde middenstand
verblijven wij U vriendelijk groetend,
Fam. R. Dekens, Lindensteinlaan 115,
9351 KD Leek; Fam. A.J. Ruben, 9621
AH Slochteren.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorps-
centrum

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
t rum

Elke vrijdagmorgen

ledere eerste maandag van de maand
sch'ijfavond Amnes'.y International

3 sept.
3 sept.
5 sept.

10 sept
15 sept
16 sept

16 sept
17 sept
17 sept
19 sept

20 sept

23 sept

24 sept
24 sept
26 sept
29 sept

Bejaardenkring Dorpscentrum
Bloemschikcursu^jpralia
H.S.V. de SnoekWmrs, onderl.
viswedstrijd
Bloemsehikeursus Floralia
Verg. N.C.V.B. Dorpscenlrum
Filmavond Stichting Jeugdsoci-
tcit
H.V.G. Vorden dorp
Bejaardenkring Dorpscentrum
Bloemschikcursus Floralia
H.S.V. de Snoekbaars, onderl.

viswedstrijd
V.R.T.C. Herfstf iets tochten,
40, 80 en 120 km
Modeshow Fa. Visser en Fa.
Mokkunk zaal Bakker
Bloemschikcursus Floralia

. Volksfeest Linde
, Volksfeest Linde
. Bloemschikcursus Floralia

Prins Claus
55 jaar

Op 6 september wordt Z.K.H, prins
Claus 55 jaar.

Deze week komt het volgende punt aan
de orde.

Verleende collectevergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft een collectevergunning

afgegeven voor de periode van 7 sep-
tember tot en met 12 september aan
„Thuisfronten"(Militaire Tehuizen).

Jeugddienst in Hervormde
Kerk
a.s. Zondagmorgen 6 september wordt
de maandelijkse Jeugddienst gehouden
in de Hervormde dorpskerk te Vorden.
In deze dienst, mede voorbereid door de
Jeugddienst-commissie, hoopt voor te
gaan ds. M.G. Sterringa, Godsdienst-
leraar aan het Baudartius College te
Zutphen.
Verder is er Koorzang en Samenzang.
Iedereen is er zeer welkom.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Ook avonddienst a.s. zondag
a.s. Zondagavond 6 september, de
eerste zondag van de maand (nu al weer
met de R in de maandnaam) wordt er in
de Hervormde kerk ook een avond-
dienst gehouden.
De uitgangs-kollekte is dan bestemd
voor Inwendige Zending.

Zondagsschool begint weer
De Zondagsschool in het dorp en in
Medler/Linde begint weer op a.s. zon-
dagmorgen 6 september.
De Zondagsschool wordt gehouden ge-
l i jk t i jd ig met de morgen-kerkdienst en
wel in de openbare basis-school aan de
Kerkstraat te Vorden en in het klubge-
bouw aan de Ruurloseweg te Medler.
Kinderen vanaf vijf jaar zijn hartelijk
welkom in de Zondagsschool.

Voor de allerkleinsten is er tijdens de
morgen-kerkdienst in de dorpskerk
Kinder-oppas, kinder-crèche in zaaltje 3
van „de Voorde", achter de kosterswo-
ning Kerkstraat 15.

De Dorpskerk was open
In de (bijna voorbije) zomertijd was de
Hervormde dorpskerk enklele dagdelen
per week geopend voor bezichtiging en
ook als stilte-centrum. Enkele gemeen-
teleden fungeerden bij toerbeurt als
gastheer/gastvrouwe. Velen toch kwa-
men in de voorbije weken het kerkge-
bouw even binnen.

Het adres van de koster is: Kerkstraat 15
(De heer en mevrouw Eggink). Zij zijn
bereid om, na overleg, gasten rond te
leiden door het kerkgebouw.

Aan tafel....
Als u aan-tafel-gaat, denkt u dan ook
aan de aktie Gast aan tafel voor blijven-
de voedsel-verbetering in de arme, hon-
gerige derde-wereld-landen zélf?
Tijdens de Dankdienst voor gewas en
arbeid (begin november) wordt deze
ronde van de aktie gast-aan-tafel weer
beëindigd.
Wilt u nog meedoen? Spaarkartonneljes
en informatie-folders zijn verkrijgbaar
op de adressen: Kerkstraat 15 en Ruur-
loseweg 19.

GEBOREN: Geen;
ONDERTROUWD: Geen;
GEHUWD: B.A.L. Kuiper, en: G.
Hulsti jn;
Th.B.M. Keurentjes, en: A.J.E. Bur-
gers;
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE KERK
Zondag 6 september 10.00 uur: ds.
M.G. Sterringa, Zutphen, Jeugddienst.
19.00 uur: ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 6 september 10.00 uur: ds. J .R.
Zijlstra, bediening Heilig Avondmaal,
geen kindernevendienst.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra, bediening
H.A. en dankzegging.
Collecte 1/2 Kerk Vi Diaconie
Deurcoll. Rente + Aflossing

WEEKENDDIENST TANDARTS
W.A. Houtman, Vorden, tel. 05752-
2253

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 5 en zondag 5 september dr.

v. Tongeren. 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.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 5 september 12.00 uur tot
maandag 7 september 7.00 uur dr.
Wechgelaer. Komende we.ek avond- en
nachtdienst ook dr. Wechgelaer.

TAFELTJE-DEK-JE
Inl ich t ingen bij mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen tussen 8 en 9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v/d Vuurst, tel. 2072. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo (GId.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
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.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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/ wasverzachter

2?9| flakon 1,5 liter
\ van 2,49

^ voor

.

Verse griflkuikens m\£&
heel kilo \J*

Verse kuikenbout
heel kilo

Verse kuikenfllet
500 gram _

kruidenier
Victoria
maxi mix zoutjes
van 1,19 voor

Red band drop
of winegum
sleutels
zak van 1,98 voor

Kano's
pak 6 stuks
van 1,49 voor

Croky Chips
zout of paprika, zak
120 gr. van 0,79 voor

Chocolade gang-
makers pak 6 stuks
van 2,15 voor

Lupack soep-
balletjes blik
van 0,79 voor

Riedel goud-
appeltje pak l liter
van 1,59 voor

Sandeman sherry
medium, secco of cream
fles, van 7,75 voor

Pepsi cola
fles l liter
bü V.S. altgd_

Felix vlees- of
visbrokjes
pak, van 1,69 voor_

Kellog's Corn
FlakeS groot pak
375 gr., van 2,69 voor.

Dreft afwas
flacon 400 gram
van 1,98 voor

Bourbon dessert
alle smaken
van 0,99 voor .

Nieuwe Oogstv

Valencia's
12 forse

Hand
Sinaasappelen

Heerlijke aromatische

Handappel is de
Tijdeman 3 x '/2 kilo

Groenten
5 kilo puike

Klei
Aardappelen _:

l kilo goudgele

Krop-Andijvie

^Bloemisterij
Indien tijdens uw vacantie enkele planten het hebben begeven - Geen nood -
Voor een scherpe prijs brengt uw V.S. markt wekelijks een prachtig assortiment.

Grote groene, bloeiende, groene, hang en klimplanten.
De zegwee k pracht

Fi<9 Lyrata
Tabaksplant
+ 100 cm

Afd. Snijbloemen^^,

Div. soorten

Tros-Chrysanten

ing regelmatig water geven,
en a toe laten opdrogen.
Lichte plaats, maar niet in de zon.

slagerij geldig van 3/9 t/m 5/9

Magere
riblappen
heel kilo 13?8 Soepvlees

250 gram

Speklappen
heel kilo ^QO

Sateh burgers
3 stuks ^̂  ̂  f\

O •

Verse worst
kilo

Koteletto's
3 stuks

Gehakt
(half om half)
heel kilo

Kuikenschnitzels
per stuk

llerlei
Curver afdruip
rek bruin of beige

voorvan

Zwarte heren-
paraplu automatisch
van 7,95 voor
Het echte
borrelglas set 3 st.
van 5,95 voor

Engelse aarde-
werk mok
lichtbruin, gedecoreerd
van 1,98 voor.

Kuitlaarzen
maat 39 t/m 46
van 12,95 voor_

129

Buitenlamp
glazen bol met
muurbevestiging
van 16,95 voor

Prodent fluor
tandpasta
set a 3 tubes a 60 ml.
van 2,95 voor^ /^/\^ van ^J vo<

*f -, %

California^
blik soep

groente, kip of tomaat
blik, nu
van 0,75

Ierse jacht worst
100 gram

Johma
vleessalade
150 gram

Boeren
leverworst
150 gram

Sroenl

*• j • •gtertj
Mispelblom
brandewijn
fles l liter
van 17,95 voor_

Vin d'alsace
riesling
fles, van 6,75 voor_

Black prince
whisky
van 16,95 voor

Zuivel
Jolly vanille of
café dessert
met room van 1,95 voor
Era halvarine
kuip 250 gram
van 0,97 voor _

K.G. koffie
500 gr., vacuüm of bonen
pak 500 gram
van 6,39

k voor

£~\
fJfe

iA.—-->«r_i*«

Nu met
jmvwltjrs

v.in
'sieraden

Goudse Kaas
V.V. belegen, heel kilo

Mona Yoki drink
5 smaken
l liter, van 1,83 voor _

II

Popla 1000 \
toiletpapier J

A
pak 4 rol

voor

Boerenwit
800 gram, deze week

M eikbolletjes 198
zak 9 stuks A % ^

Veluwse
boerencake
van 2,98 voor

Dash v\
zeeppoeder

vat 4,5 kilo
van 14,45

voor

Hero
confiturejam
diverse smaken /^ -g s*

\ % nu l week lang L5rj
| N geen 3,49 of 2,96 J* + ƒ<

X jnaar

.• MARKT
//

Reklames geldig van 3/9 t/m 9/9-1981
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO- HENGELO (GLO ) RUSSEN GROENLO GOOR - V O R D E N



Voor u blijk van medeleven en
belangstelling ondervonden na
het overlijden van onze lieve
moeder groot- en overgroot-
moeder

HENDRIKAJOHANNA

BESSELINK-BOERS

betuigen wij onze oprechte
dank.

fam. Besselink. Deldenseweg
8. Vorden.

Hiermede willen wij allen har-
telijk danken voor de vele ge-
lukwensen, bloemen en kado's
die wij bij ons huwelijk moch-
ten ontvangen

WIJNAND en HELMA
BIJENHOF

Brinkerhof 44
Vorden, September '81

Hartelijk dank voor alle atten-
ties ter gelegenheid van mijn
85e verjaardag ontvangen.

H.W.
RINK

TER BEEST-MAALDE-

Vorden, sept. 1981
Het Vaarwerk 1

't was geweldig, de vele felici-
taties, bloemen en geschenken
die wij ter gelegenheid van ons
25 jarig huwelijk mochten ont-
vangen.
Hiervoor hartelijk dank.

RINUS en DIKKIE ROTHMAN

Vorden, September '81
Graaf van Limburgstirumstraat

7

Voor uw blijk van medeleven
ontvangen na het overlijden
van onze zorgzame man, vader
en opa

GERRIT JANSEN

betuigen wij allen, speciaal bu-
ren en kennissen onze hartelij-
ke dank.
Mede names kinderen en klein-
kinderen.

H.L Jansen-Heuvink

Zutphenseweg 79

7251 DN Vorden

Aan allen hartelijkdank voor de
felicitaties, bloemen en kado's
die wij bij ons 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen

A.W. HORSTING

J.G. HORSTING-HOUTMAN

7251 LW Vorden.
Ruurloseweg 88

Gevraagd voor de bediening
van onze benzinepomp een 65
plusser.
Tijden: n.o.t.k.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
bv. Enkweg 3, Vorden. Tel.
1811

In onze showroom: Fongers
Toer-sport-trim- en racefiet-
sen.
BARINK, nieuwstad 26

Te koop: 2 volb. vaarskalve-
ren moeders hoge prod.
Kornegoor, Koekoekstraat 21.
Vierakker

Te koop: gekloofd openhaard
hout.
J. Mokkink, Hengelo Gld. Tel.
05753-2085

Waarom duurder rijden dan
nodig is. Spaar centen uit.
Tank bij G. Weulen Kranenbarg
en Zn. bv.
Enkweg 3 Vorden. Tel. 1811

Te koop: 1 ha. snijmais
J.W. Poorterman, Hilverink-
weg 4, Vorden.

PASOP
Carla heeft rijles. Blijf donder-
dagmorgen tussen 8.30 en
9.30 uur binnen als uw leven u
lief is.

Fongers trim- en racefietsen
zijn afgemonteerd meteen Shi-
mano derailleur. BARINK

Conversatieles: Frans voor be-
ginners en gevorderden.
Tel. 05752-3105

Gevraagd: nette huishoudelij-
ke hulp voor 1 morgen in de
week.
Vogelbosje 6, Vorden. Tel.
2395

Verloven werd voor

PAULZENTS
en

JOKE TEN BARGE
Beloven!

Op donderdag 10 september a.s. trouwen zij, om 10.00
uur in het Muldershuis van de Gemeente Eibergen.
Kerkelijke inzegening om 10.30 uur in de St. Mattheus
Kerk te Eibergen.

U bent van harte welkom op onze receptie van 14.30
uur tot 16.00 uur bij Schoenaker, Ruurloseweg 64 Kra-
nenburg (gem. Vorden)

Ruurloseweg 107.
Kranenburg (gem. Vorden)

Borculoseweg 43
Eibergen.

Toekomstig adres: Ruurloseweg 107. Kranenburg
(gem.Vorden)

Op zaterdag 12 september hopen we met onze kinde-
ren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te vieren.

A.G. MENNINK

W.L MENNINK-JANSEN

Receptie van 14.30 uur tot 16.30 uur in zaal Bakker.
Dorpsstraat 24, Vorden.

7251 KD Vorden, september 1981
Galgengoorweg 19

Op zaterdag 12 september a.s. hopen

H. RIETMAN
en

A. RIETMAN-HARMSEN

met onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.
Gelegenheid tot feleciteren vanaf 19.30 uur in zaal
„De Boggelaar" Vordenseweg 32 te Warnsveld.

7233 SE Vierakker. September 1981
Boshuisweg 5

Heden nam de Heer tot Zich, na een kortstondige ziekte,
nog onverwacht onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

ADRIANA ESKES-PAS
weduwe van Marinus Eskes

In de gezegende ouderdom van 85 jaar.

Vorden: T.W. Wassink-Eskes
J.G. Wassink

Vorden: D.B. Eskes
G. Eskes-Addink
klein- en achterklein-
kinderen en verloof-
den

Vorden, 31 augustus 1981
„Het Voskamp", Kerkhoflaan 2

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 5
september om 12.30 uur in de Hervormde kerk te Vor-
den, waarbij u wordt uitgenodigd.

De begrafenis zal om 13.30 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden plaathebben.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zaal „De Herberg" te Vorden.

Zondagsschool „Jachin"

De vakantie is weer voorbij. Daarom begint de Zon-
dagsschool ook weer. Dit doen we door middel van een
gezellige middag op zaterdag 5 september bij het club-
gebouw van de touwtrekkers op het Medler. We begin-
ne om 2 uur en eindigen ongeveer 5 uur. De kinderen,
ook diegene die voor het eerst op de Zondagsschool
willen komen, zijn van harte welkom.
Willen jullie zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar
het Medler komen. Lukt dit niet, neem dan even contact
op met Mevr. Vaags, Het Hoge 11. Tel. 1787.
Op zondag 6 september beginnen de diensten weer.

De leiding

Voor onze ambachtelijke slagerij zoeken wij voor direct

EEN HANDIG MEISJE

van ongeveer 17 jaar, enige ervaring strekt tot aanbeve-
ling.
Sollicitaties „De Kroes Slagerijen" (in de Prijsslag)
Nieuwstad 5 - Vorden.

LEKKER VERS BROOD
van de warme bakker

haalt u bij

t Winkeltje in brood en banket

A.G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 22 tel. 1877

Speciaal aanbevolen voor het weekend:
Suikerbrood en tompoucen

Oranje feest Wildenborch
op 4 en 5 september

Vrijdag en Zaterdag avond:
Toneel door de Toneel vereniging T.A.O.
uit de Wildenborch. Opgevoerd wordt
het vrolijke blijspel in drie bedrijven.
Wie kaatst die Wint. Door Hans van
Wijngaarden.

Beide avonden 8 uur in de Kapel de Wildenborch.
Voor de zaterdagavond Kaartjes in de voorver-
koop op donderdagavond 3 september van
7 tot 8 uur in de Kapel.

Aanvang optocht en Volksspelen Zaterdag 5 sep-
tember, 1 uur Bij ksteel "de Wildenborch".

Het smaakt weer lekker

brood van de Echte Bakker
Elke dag vers in de winkel

De echte bakker

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

LOCHEMSE SCHOUWBURG
Oosterwal 15 Lochem. Tel. 05730-1081

THEATERSEIZOEN 1981 -1982

Gun uzelf dat avondje uit
Met een abonnement op de Lochemse Schouwburg bent U "GOED UIT". Deze
week worden onze seizoenprogramma's huis-aan-huis verspreid in Lochem er.
omgeving. Indien U onze brochure niet mocht ontvangen, belt of schrijft U ons dan
even. Wij sturen U gaarne kosteloos alle informatie. Ons seizoenprogramma kunt
U ook dagelijks afhalen bij de schouwburgkassa, waar U tevens alle informatie
kunt verkrijgen.

Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Vorden

Bij voldoende belangstelling hoopt de afdeling Vorde
medio oktober te kunnen starten met een nieuwe diplo-
ma cursus. Nadere informatie en opgave kan plaatsvin-
den bij het secretariaat Mevr. Velhorst-Soek, Het Wie-
melink35.Tel. 1688.
of bij de bestuursleden T.J. Wolsink, Julianalaan 20.
Tel. 1209 of Joh. J. van Rijk. Julianalaan 2. Tel. 1729

ja, zo begint het meestal!
En dan komen er na een poosje plannen voor de start
van een eigen huishouden, 'n Leuke tijd, waarbij ook
een bezoek aan Barendsen wordt gebracht. Om daar
te kiezen uit de fraaie servies- en bestekkoHektie. 'n
Grote keus uit topmerken en in alle prijsklassen. Plus
een ouderwets goede service. Niet alleen voor verlief-
den en verloofden, trouwens!

Zutphenseweg 15 - Vorden -
Tel. 05752-1 261

OOK VOOR GERO- EN SOLA-BESTEK

Hebt u wel eens volksdansen gezien?
Vond u het leuk?
Zin om het zelf ook te proberen?
Kom dan eens kijken bij:

ZONDAG 6 SEPTEMBER

SPRIT

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

De tijd om wat aan de tuin te laten
doe is er weer.
Maakt u eens vrijblijvend een afspraak
met ons.

Hoveniersbedrijf en Kwekerij

G.J. BOSMAN
* tuinarchitectuur
'Tuinaanleg
* Tuinonderhoud
* Verkoop van tuinplanten
(alleen op zaterdag)

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld)
Telefoon 05753-2619

Zutphen
Volksdansvereniging

Pop Marinko heeft verschillende groepen:
Kindergroep 1 (leeftijd 6 t/m 8 jaar), ledere maandaga-

vond van 18.15 tot 19.00 uur.
Kindergroep 2 (leeftijd 9 t/m 11 jaar), ledere maan-

dagavond van 19.00 tot 19.45 uur.
Beginnersgroep: ledere maandagavond van 20.00 tot

22.00 uur.
Teenergroep: (leeftijd 12 t/m 15 jaar), ledere woens-

dagavond van 19.15 tot 20.30 uur.
Gevorderden: ledere woensdagavond van 20.30 tot
22.30 uur

Alle groepen dansen in de Casimirschool, Dr. de Vis-
serstraat te Zutphen.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar: Marga van
Eerten tel. 2928 in Vorden.

Als voeten U

natuurlijke jeugdschoenen
met 5 Pluspunten.

als énige goedgekeurd
door de Ned.Vereniging
van Huisvrouwen.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

-Toer Populair dames
model - Fijn hoor, oerde-
gelijk, sterk, met vakman-
schap gebouwd. En door
moderne materialen
Jchtlopend. Kom deze
nets bekijken bij:

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278

tonaal

Leven met alternatieve
energie, is leven met

nn^ _<^^ W

5 types allesbranders (kolen en hout)
Salamander 73: 4.500 Kcal./h.
Salamander 81: 8.000 Kcal./h.
Gelderse Pot: 6.500 Kcal./h.
Dauphin: 9000 Kcal./h.
Uitsluitend via vakhandel.

Zutphenseweg 15
Vorden Tel. 05752-1261

Kogelkachel 7500 Kcal./h.
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Zccpprijzen
om zeep'

-O

i i

Dash,
koffer
2 kilo

l l

Zwarte kip advokaat,
fles 0,5 liter
Volonté
sinaasappelsap,
literpak

579

Volonté appelsap,
literpak._
Makreel in olie,
blikje 200 gram
Suikerklontjes,
kilo
Vanille ijs,
literbak
Macaroni,
pak 500 gram
Remia fritesaus,
emmertje 0,6 liter _

Paprika's,
5 stuks

Honey-dcw meloen, QQ
geel. oer stuk tic/

Hollandse, kilo

Blauwe pruimen, 249
Alleen verkrijgbaar in filialen met
een groente- en fruitafdeimg
Prijzen geldig tot en met
5 september as

Gebroken rijst
kilo_
Kellog'scornflakes,
pak 375 gram
Bastogne koeken,
pak 24 stuks
Wokkels,
60 gram, paprika of naturel

99
189
159
119

Omo,
groot-
verpak-
king
4 kilo

Kwak
totaal-
was-
middel,
fosfaat-
arm, zak
2 kilo

l l

Biologisch
inweek- en voor-
was middel,
500 gram,
vrij Produkt

l l Trotyvens....
de andere prijzen

halen we ook onderuit

aai

Sperziebonen, QQ
gebroken, heel blik Uu

Superieur margarine, tftft
250 gram 3 voor 1UU

GoldSpurtafelmargarine, QQ
kuipje 500 gram Utl

Halfvolle koffiemelk, HO
fles 1000 gram ,nü

Mayonaise, 10Q
pot 500 gram luu

Beschuit,
rol 13 stuks, Vrij Produkt 59
Prodent tandpasta, QQ
grote tube Ou

Appelmoes,
%pot

Patatfrites,
diepvries, kilo

Santa Maria sherry
0,67 liter, medium dry 3

49
119

.JOjOO
Spinazie,
diepvries, pak 450 gram,
Vrij produkt _
Dit's vloeibaar
schuurmiddel,
flacon 450 gram_
Pampers paars,
pak12stuks_
Lucifers,
pak a 10 doosjes^
Mars,
pak a 3
Luxtoiletzeep,
3 stukken a 90 gram_
Filterzakjes no. 2,
80 stuks

59

89
499

39
129
169
129

Afwasmiddel,
extra, literflacon
FA-badschuim,
flacon 500 ml..

49
479

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij
Prijzen geldig tot en met 5 september a.s.

Runderlappen,
mager, kilo van 17,90 voor
Borstlappen, -m on
mals, kilo van 13,90 voor l U,Ï/U
Gehakt speciaal,
mager, kilo van 11,50 voor

Saté,
3 stokjes

Californiasoep,
4-bordenblik, groente, kip of
tomaat
Winzerdank,
'n frisse Duitse wijn,
0,7 liter 3 voor
Knakworst,
potje 8 stuks
Paramount
tomatenpuree,
blik 150 gram 3vo
Franse mosterd,
bierpul 250 gram
Vermicelli,
500 gram. .
Jacob's cream
crackers,
pak 200 gram
Speculaas,
pak 400 gram,
Vrij produkt
Astor hondevoer,
blik 420 gram
Mickykattevoer,
blik 420 gram
Wortelen extra fijn,
3/4 pot

Unox leverpastei,
3 blikjes a 56 gram
Choca
boterhamvlokken,
pak 200 gram
Witte peper,
busje 50 gram
Nootmuskaat,
busieBOaram

129

59

10,00
89

orIOO

79
69

59

99
59
59

119
149

89
89
89

m

m

Mn

Wat u ook tegenkomt,
het is in één woord:

Magere
chocolade
melk
houdbaar,
literflacon

Tarwe biskwie,
rol 200 gram
Zilveruitjes,
1/3 pot
Augurken AB,
zoetzuur, 3/4 pot
Zure mosselen,
potje 200 gram

PRIJS-SLAG

99
99

169
189

JAC. HERMANS



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 3 september 1981

43e jaargang nr. 25

Marly Wargerink (voorzitster Stichting Jeugdwerk):

„Gemeente Vorden laat ons
zwemmen en verzuipen"

,,Ik had eigenlijk in de handen moeten klappen". Aldus een reactie van de heer
J.F. Geerken, die zitting heeft in de Commissie voor behandeling van be/waar- en
beroepschriften van de gemeente Vorden, nadat Marly Wargerink dinsdagavond
een warm pleidooi had gehouden voor de Stichting Jeugdwerk
Vorden/Kranenburg. „Het klinkt op de/elfde wijze als de opvatting van het
CDA", zo voegde de heer (jeerken eraan toe.

Aanleiding van het pleidooi van Marly
Wargerink was het ingediende beroep-
schrift van genoemde Stichting tegen
het besluit van het college van Vorden
om de Stichting ƒ 267,80 aan subsidie
toe te kennen voor het nieuwe seizoen.
(Twee jaar geleden was de subsidie ƒ
1250,—; vorig jaar ƒ 750,— en nu dus ƒ
267,80).
„De gemeente Vorden laat ons zwem-
men en verzuipen", zo sprak Marly
Wargerink verbitterd. ,,De Vordense
gemeente wekt de indrukken in gesprek-
ken en publiciteit, dat zij jeugdwerk be-
langrijk vindt. Vervolgens blijkt uit de
plaats die het jeugdwerk op de begro-
ting inneemt, dat de jeugd in het ver-
domhoekje zit. Door de indruk te wek-
ken achter jeugdopbouwwerk te staan,
wekt de gemeente tevens de indruk, de
verwachte medewerking te zullen verle-
nen. Ik meen ook niet teveel te stellen
als ik zeg, dat dat tot de verantwoorde-
lijkheid van de overheid behoort. Zoals
bekend hebben wij het afgelopen jaar,
na een subsidieloewijzing van ƒ 750,—
in plaats van de gevraagde ƒ 10.000,—
meerdere malen aparte subsidieaanvra-
gen ingediend. Dit was mede naar aan-
leiding van suggesties van ambtenaren.
Dit extra werk heeft ons in plaats van
geld niets anders dan frustrat ies opgele-
verd", aldus Marly Wargerink.
Z i j wees er voorts op dat de Stichting tot
1980 de indruk had dat ze teveel kreeg
om dood te gaan, maar te weinig om
van te leven, getuige ook de terugloop
van het ledenaantal. Deze terugloop is
het gevolg van ternauwernood l avond
in de week handenarbeidruimte van het
dorpscentrum te kunnen huren. Deze
ruimte is volgens de Stichting te klein
om met alle groepen tegelijk gebruik
van te maken. Dit had laten gaan van le-
den tot gevolg.
Marly Wargerink: ,, We dachten voor
een overbruggingssubsidie in aanmer-
king te kunnen komen, totdat de nieuwe
verordening duidelijkheid zou geven
over hetgeen wij te verwachten hebben
in de toekomst. Wij komen op een be-
groot tekort van ƒ 2035,— wanneer wi j

zouden blijven werken op het huidige
niveau. Ons werd ƒ 267,80 toebedacht.
De kosten die de notariële akte met zich
mee brengt, kwamen al op ƒ 280,—. We
kunnen er nog geen zeven avonden mee
in het dorpscentrum. Laat staan dat we
aktiviteiten van welke aard ook zouden
kunnen ontwikkelen. We zouden ande-
re goedkopere huisvesting kunnen zoe-
ken.
Het argument van „broekriem aanha-
len" is bijna sarkastisch te noemen. Het
jeugdwerk heeft in Vorden een grote
achterstand, zo niet bijna nog van de
grond af opgebouwd moet worden. Hoe
denkt de gemeente Vorden in de toe-
komst haar jeugdwerkelozen, waarmee
ook Vorden te maken zal gaan krijgen,
op te vangen. Wat doet de gemeente nu
om zich vervelende jongeren op te van-
gen. Wat deed de gemeente Vorden in
het verleden om de stroom wegtrekken-
de tieners een halt toe te roepen?
Wordt het niet hoog tijd, dat Vorden
haar verantwoordelijkheid ten aanzien
van haar jongeren kent? Dat zij ervoor
zorgt, dat zij binnen hun eigen woon-
plaats een warm en zinvolle opvang krij-
gen?", zo vroeg Marly Wargerink de
commissie. Tot slot sprak zij: „Wij
voelden ons genoodzaakt in beroep te
gaan tegen deze wijze van omgaan met
subsidieaanvragen door met jeugd wer-
kende jongeren. Wij willen hiermede de
Vordenaren laten zien hoe jeugdwerk in
Vorden om zeep wordt geholpen".
De heer Geerken vond dat het hoog tijd
werd dat in Vorden prioriteiten aan het
jeugdwerk worden gesteld. De heer van
Tilburg, die heer Bosch in de commissie
verving, gaf duidelijk te kennen de hui-
dige subsidie (ƒ 267,80) voldoende te
vinden. Sprak hij: „Gaan jullie maar
langs de slootkant /itten, daar kun je
leuke spelletjes doen". De heer Bannink
vond dat de Stichting maar een voor-
beeld moest nemen aan vroeger. „Toen
ik bij de Jonge-mannenvereniging zat
(zo'n 40 jaar geleden!) ging het allemaal
veel anders en funktioneerde het goed".
Marly Wargerink: „Komen jullie het
allemaal zelf maar eens bekijken".

ganisatievorm dit vereist, de EHBO ver-
plicht is hieraan zijn medewerking te
verlenen. Dat is beslist niet zo. De EH-
BO kan niemand van haar leden ver-
plichten of aanwijzen deze taak op zich
te nemen, doch alleen op vrijwillige ba-
sis dit verzoeken. De commissie ,^port-
begeleidingsdienst" zal voor zover dat
in haar vermogen ligt trachten daaraan
medewerking te verlenen, doch, zo
meent het EHBO-bestuur, ergens zijn
grenzen.
Er wordt door EHBO-leden veel vr i je
tijd opgeofferd voor belangloze dienst-
verlening, terwijl ze in die vrije tijd vaak
ook liever wat anders gedaan zouden
hebben. Er zijn al leden geweest die
voor een ander een snipperdag opna-
men, zonder daarvoor enige vorm van
compensatie te ontvangen. Het EHBO-
bestuur vindt dit absurd!
De EHBO Vorden heeft een goed leden-
bestand, maar het aantal waarop de
„Sportbegeleidingsdienst" een beroep
kan doen is beperkt tot een kleine vaste
kern. Ook in de afdeling is het aantal
zogenaamde „Huisvrouwen
EHBO-ers"groot. Er zijn sportevene-
menten waarbij de EHBO zich histo-
risch aan verbonden voelt en niet zal
willen missen. Het aantal verzoeken om
EHBO-bijstand wordt zo zoetjesaan een
te zware belasting. Daarom doet de
EHBO-afdeling Vorden een dringend
beroep op tal van verenigingen en orga-
nisaties om tot een eigen kern van
EHBO-ers te komen, die zich verzekerd
kunnen weten van alle mogelijke steun
van de EHBO-afdeling Vorden. De
kans is er nu.(Zie advertentie elders in
dit blad).

J os Steenbreker voetbalde
dertig jaar bij Ratti

EHBO Vorden doet beroep op
sportverenigingen
De afdeling Vorden van de EHBO
hoopt ook dit seizoen weer een cursus
voor opleiding van het Eenheidsdiplo-
ma EHBO te organiseren. Zij meent
hiervoor extra aandacht te vragen bij
die verenigingen en organisaties welke
regelmatig en vaak voor vele dagen om

EHBO-assistentie vragen. Een eigen
kern van EHBO-leden acht het EHBO-
bestuur voor dit soort verenigingen niet
alleen gewenst, maar gewoon noodzake-
lijk.
Bij tal van sportgebeurtenissen staat in
de organisatie-voorschriften dat aanwe-
zigheid van EHBO en/of arts verplicht
is. Er schijnt een hardnekkig mis-
verstand te bestaan, dat wanneer de or-

Jos Steeir^0'-ker uit Vorden is een actie-
ve voe^Svf.
De, de^^wnde week 45 jaar wordende
Jos, lu-i^miim dertig jaar de groenwitte
kleuren v:'n de sportvereniging Ratti op
de Kranenburg verdedigd. Hij begon als
15-jarige bij de A-junioren en speelde
later voornamelijk in het tweede, derde
of vierde team. Nog steeds zie je hem als
rechtsachter (zijn favoriete plaats in het
elftal) - nu bij Ratti 4 - in actie.

Voor zijn clubgenoten en het Ratti-
bestuur was dit een reden om de jubile-
rende Jos eens te huldigen. Dit gebeurde
op het Ratti-veld, waar Jos en zijn
broers, en neven - allen Steenbrekers
dus - een compleet elftal bij elkaar had-
den getrommeld, dat een wedstrijd
speelde tegen het vierde van Ratti. In dit

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g. 1335.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

KunstyebiUcnreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

GEVELREINIGING
IMPREGNEREN ALLE COATINGS

KELDERS WATERDICHT MAKEN

MOBIEL GRITSTRALEN

Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWISB*
Wilhelminalaan 7. 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1335 ot 05750 - 17543

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
""•• van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: De echte Allesbran-
der met grote bovenklep, waar
zo een plasticzak brandbaar
huisvuil in kan en tevens lang
en grof hout enz. enz. a f 1180,-
Verder nog 20 soorten.
Seegers Halseweg 58, Halle.
Tel. 08343-798

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309 b.g.g. 1335.

Sport, spanning en sensatie dat
is autocross + schansspringen
op zondag 6 september te Zel-
hem.

Autorijschool
„Oortgiesen"

vraag vrijblijvend inlichtingen,
Elke week theorie.

Brinkerhof 82, Vorden
M.l.-rijksgedipl. Tel. 2783

Wilt u leren knippen en naaien en/of patroon tekenen
Dit kan 's middags en 's avonds op verschillende

dagen bij:

Trudy Leuverink-Eykelkamp

Burgemeester Galleestraat 4. Vorden. Tel. 2733

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert
ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

team speelden ook de kinderen van Jos
mee, zijn dochter Ingrid (15 jr) en zoon
Eric (13 jr). In de goal stond petekind
Hans Steenbreker. Nadat de zesjarige
dochter Danielle de aftrap had verricht,
kwam Ratti eerst opzetten. De druk was
te groot, waarbij Sander Steenbreker
helaas in eigen doel schopte (0-1). Maar
Machicl bracht de stand weer op 1-1.
Daarna wisselde Henk voor Antoon
Steenbreker. Herman schoot tegen de
paal, maar zijn broer Gerald was er als
de kippen bij om de bal in te schieten
(1-2). Nog voor de rust maakte Ratti ge-
lijk (2-2) mede doordat Hans Steenbre-
ker de bal onder zich liet doorglippen.
Na de thee wisselde Paul voor Herman
Steenbreker en Ingrid voor Gerrit. Ge-
rald wist andermaal raak te schieten on-
der luide bijval van grensrechter Gerrit
(2-3). Ratti zette nog even de tanden op
elkaar en kwam tot 3-3, maar Machiel
had de langste adem en bezorgde de
Steenbrekers de overwinning (3-4). Na
afloop werd Jos in de Ratti-kantine ge-
huldigd. Aanvoerder Laurens Bleumink
van Ratti overhandigde hem een zilve-
ren voetbalschoen en een prachtige
plant voor mevrouw Steenbreker. Jos
blijft ondanks zijn leeftijd doorvoetbal-
len bij Ratti 4.

Zwem- en polouitwisseling
Vorden-Zoetermeer
De Vordense zwem- en poloclub „Vor-
den'64" heeft een tweedaagse sportuit-
wisseling gehouden met de polovereni-
ging uit Zoetermeer. Een uitwisseling
die tot stand kwam dankzij de trainer
van Vorden, de heer Henk v.d. Aar, die
uit Zoetermeer afkomstig is.
Beide dagen werden allereerst zwem-
wedstrijden tegen elkaar gehouden, die
overtuigend door Zoetermeer werden
gewonnen. Overigens wel verklaarbaar,
want de leden van Zoetermeer staan ge-
woon meer trainingsuren ter beschik-
king.
De polowedstrijden tussen beide clubs
verliepen gelijkopgaand. De heren van
Vorden speelden éénmaal gelijk en ver-
loren één wedstrijd. De dames van Vor-
den wonnen beide kerende Vordense
aspiranten verloren. Het^Êtd een gezel-
lige happening rondom ̂ Jbad.
De gasten uit Zoetermeer snepen in ten-
ten.
Volgend jaar zal Vorden een tegenbe-
zoek aan deze verenigingjw;engen.

Dammen DCV
De Vordense damvereniging DCV heeft
de vriendschappelijke wedstrijd tegen
DIOS uit Eibergen met 17-15 gewon-
nen. Vorden stond al snel aan de leiding

met 7-1 en tegen het slot wist DIOS de
nederlaag een beter aanzien te geven.
De individuele uitslagen waren:
F.Hofman-H. Grotenhuis 0-2;G.
Wassink-C. Jurriens 0-2;H. Luimes-T.

, Stovering 1-1 ;A. Wassink-T. Heimers
0-2;Th. Slutter-A. Baks 1-1 ;B.
Nijenhuis-J. Helming 1-1 ;S. Wiersma-
G. Karkdijk 1-1 ;G. Dimmendaal-L. Ot-
ten 0-2;H. Wansink-D. Rozeboom
2-0;W. Sloetjes-Th. de Groot 2-0;J.
Lankhaar-Th. Baks 2-0;B. Wentink-J.
Jurriens Sr. 0-2;G. Hulshof-J. Payers 2-
0;H. Hoekman-S. Heutink 2-0;S. Buist-
J. ter Morche 1-1 ;G. Brummelman-P.
Boenders 2-0.
Jeugduitslagen DCV: E. te Velthuis-R.
Sluiter 2-0; E. Brummelman-J. Sluiter
2-0; A. Pleiter-M. Boersbroek 1-1.

Diploma/wemmen
In het zwembad „In de Dennen" te
Vorden werd voor de laatsle keer diplo-
mazwemmen gehouden. Namens de
KNZB was mevrouw A. Kistemaker-
Stijl aanwezig, die konstateerde dat alle
25 kandidaten slaagden. Deze waren op-
geleid door mevrouw Westerk-Hulshof
en de heren M.J. Westerik en H. van
Dijk. In totaal hebben dit jaar in Vor-
den 128 kandidaten een zwemdiploma
behaald.

KNIPTIP 4
Eigen kleurenfoto's
ontwikkelen en af-
drukken? Leuk werk
en niet moeilijk.

Hierbij vindt u de keuze uit de aan-
winsten van de bibliotheek

Volwassenen

REEMAN,D. Eskader des doods; SA-
RIS,L. Maar mensen gaan
voorbij..;TOUSSAINT,Y. En niemand
weet waarom; THOMAS.C. Wolfsba-
ne; RAEMAKERS.L. Diaprojektie;
HEYDEN,A. van der. Kijk op het land
langs de Mij l ; CHAMALAUN.M. en
H.T. Waterbolk. Voltooid verleden
tijd?

Jeugd

HAFKAMP,C. en M. Heymans. De
boom van Jantien; NESBIT,E. De
spoorwegkinderen; VERROEN,D.
Mark in het park; BOEK,Het, voor jou
over kuns t .

HONDA-CARRARO
2- en 4 wielige tuinbouw/trekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

Mannenschoenen
voor heren

Stoer en Stevig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG 5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

Voetbalvereniging "Vorden"

Aanmelden nieuwe leden
Wilt u bij de voetbalvereniging Vorden gaan voetballen, dan kunt u zich bij
de volgende secretariaten opgeven.

SENIOREN + pasfoto J. Jansen van Heeckerenstraat 2. Tel. 2291.

JUNIOREN + pasfoto G. Stokkink de Boonk 33. Tel. 2684.

PUPILLEN en WELPEN geboren na 1 -8-'69. J. Rouwenhorst De Stroet 18
Tel. 2444.

Om in te vullen:

Naam:

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

Voornamen:

Geboren:

Straat: tel

Woonplaats: postcode

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

[Mister II
ĵ ~ Steami
Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VOROEIM Z'JTPHtNSEWEG IEL 05752 1514

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Autowassen?
Bij Weulen Kranenbarg natuur-
lijk goed en niet duur.
Enkweg 3 Vorden

Te koop: 2 Artifort fauteuils
met wollen mohair bekleding.
(binnenvering)
Tel. 2468

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

Te koop: prima eetaardappelen
(wintervoorraad), Surprise en
Pimpernel.
H. van Kouswijk, Ockhorstweg
6, Wichmond.Tel. 05754-793

Te koop: droog openhaardhout
en aanmaakhout.
Tel. 6646

Te koop: eetaardappelen, sur-
prise.
W.M. Hissink, Rietgerweg 3.
Vorden. Tel. 1705.

R K P A R A I I I
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Barchem. Vrijstaand woonhuis
met garage en bijgebouw,
1220ml grond. 05730-2410
b.g.g. 2839

STAATSLOTEN

verkoop maandag 7 september.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367



GEMEENTE VORDEN
hinderwet

terinzagelegging ontvmp-beschikking (art. 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf he-
den op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uuren van 14.00
tot 16.30 uur, alsmede op maandagavond in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage
het ontwerp van de beschikking op het verzoek van Me-
taaldraaierij Vorden B.V. Industrieweg 9, 7251 JT Vor-
den om vergunning tot het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een werkplaats voor het
bewerken van kunststoffen, zoals nylon en metalen
(messing en brons e.d.). Datum verzoek 23 juni 1981.
Adres van de inrichting, Nijverheidsweg, Kadestraal
gemeente Vorden. Sectie M, nummers 820 en 821.
Vergunning te verlenen onder de gebruikelijke voor dat
soort inrichtingen geldende standaardvoorwaarden ter
voorkoming van gevaar schade of hinder van ernstige
aard.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht doorde
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of monde-
ling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 18 september 1981.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

3 september 1981
Burgemeester en wethouders van de gemeente
De secretaris De burgemeester
J. Drijfhout M. Vunderink
Voor nadere inlichtingen. Gemeentehuis Vorden. Tel.
05752-2323. Toestelnummer 19.

BRUIDSJAPONNEN BRUIDSJAPONNEN

.y .-v

r

f.SHOW
' BRUIDS-
JAPONNEN EN

AVONDKLEDING
i/H

|

Vader zegt stevige stappers,
moeder zegt mooie schoenen,

wij zeggen Piedro's.
PIKDAO

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — VordJ

Kun je met'neigen inkooien
nog zonder'n eigen bank?

Nu je van school af
bent heb je te maken
met je eigen inkomen.
En of dat nu een salaris,
beurs of uitkering is
maakt niet uit.

Je hebt gewoon 'n
bank nodig. Een bank
als de Bondsspaarbank.
Want met de Bonds-
spaarbank kun je
razendsnel je inkomsten
en uitgaven regelen en
je kunt de beschikking
krijgen over betaal-
cheques.

Bovendien heeft de
Bondsspaarbank voor
iedereen 'n spaarreke-
ning op maat.

Zo is er ook 'n
rekening, met extra hoge
rente, speciaal voor
jonge mensen.

De Bondsspaar-
bank. Altijd in de buurt,
met alle zaken voor
alle mensen.

BONDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen.

r.-,A

Maandag 21 september v
ZUTPHEN ontmoetingscentrum Hanzehof

Dinsdag 22 september
DOETINCHEM zaal Wildenbeest

Woensdag 23 september
DEVENTER Postiljon MotelDeventerweg 121

Maandag 28 september
ARNHEM Hotel Haarhuis t.o. station
Dinsdag 29 september
GROENLO Hotel Meijer
Aanvang alle shows 20.00 uur. Kaarten af 7,- (inkl. koffie) verkrijgbaar
in Beltrum, Hengelo (O) en Enschede, of telefonisch 05448-1222 -
074-911983 - 053-317877 en indien voorradig 's avonds aan de zaal.
RESERVEER TIJDIG

Deze show wordt verzorgd door het grootste bruidshuis van Oost-Nederland

etter Bestëelinfc
Beltrum bij Groenlo, Mr. Nelissenstraat 23, Tel. 05448-1222
Hengelo (O), Drienerstraat 10, Tel. 074-911983
Enschede, Marktstraat 2, 053-317877 -,̂ v

U komt toch ook kijken naar het
spectakel bij de autocross op 6
sept. te Zelhem.

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

meubels
stofferen
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

tuinartikelen

Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750 20743

Te koop: 2 Haflinger merrie's
2 en 4 jaar.
Tel.05752-1 71 7.'savonds na
1 7.00 uur.

Voor een cursus knip- en naai-
lessen, (tekenen) kunt u zich
vanaf heden melden bij:
J. Pardijs, Almenseweg 23.
Vorden. Tel. 05752-2985

Gevraagd: vierde jaars kapster
vraagt voor school (Doetin-
chem maandagochtend) en
examen, een model voor water-
golf en föhnen. Leeftijd niet ou-
der dan 35 jaar.
Nadere inlichtingen na 18.30
uur tel. 2331 te Vorden.

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

Weggeef prijzen: voor tuin-
stoelen, ligbedden, banken en
parasols.
Tevens volop nieuwe en ge-
bruikte haarden, kachels en ge-
velkachels.
Te koop gevraagt: kookkachels,
salamanders en fornuizen.
P.S. de foto's van de kermis lig-
gen nog steeds voor u klaar.
JANSEN BLEEKSTRAAT 1,
Hengelo. Tel. 1360

- clubkousen, -shirts en -shorts
- voetballen
- beenbeschermers
- voetbaltassen
- trainingspakken
- adidas sportschoenen

voor topprestaties

Wapen- en sporthandel

tutd, dotltnffutdl

Zutphenseweg - Vorden


