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Doe-het-zelf centrum Harmsen door brand volledig vernield

Zondagmorgen in alle vroegte is in Vorden het aan de Schoolstraat gevestigde ka-
pitale winkelpand annex kantoren, werkplaats en opslagplaatsen van Doe-het-zelf
centrum Harmsen volledig door brand verwoest. Ook de boven de winkel gelegen
showrooms van keukens enz. werd een prooi der vlammen. Het aan de winkel-werk-
plaats gebouwde woonhuis van de familie Harmsen kon dankzij de Vordense en de
Hengelose brandweer behouden blijven.

Eigenaar de heer H. Harmsen werd zon-
dagmorgen tegen zeven uur wakker door
het knetteren van de vlammen op de ver-
dieping boven de winkel waar het kantoor
is gevestigd. Hij rende in pyama naar het
bewuste gedeelte maar kon de brandweer
al niet meer bellen daar de telefoon ver-
brand was. Terwijl men bij de buren de
Vordense brandweer alarmeerde, die onder

leiding van kommandant de heer v. d.
Broek het blussingswerk ter hand nam, wa-
ren de vlammen al overgeslagen naar het
benedengedeelte waar de winkel is geves-
tigd. De vlammen vonden hier gretig^^d-
sel in de voorraden verf, behangseljlB^r,
plastic artikelen enz. zodat in een orrrrie-
zien de gehele winkel in brand stond.
Daar de situatie zich ernstig liet aanzien

Koerselman
cassettes
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werd ook de Hengelose brandweer gewaar-
schuwd die onder leiding van kommandant
Harmsen met drie wagens arriveerde. Van
de showroom op de bovenverdieping waar
keukens stonden, sloeg het vuur over naar
de opslagplaats van hout, spaanderplaat,
board enz., die boven de aan de winkel ge-
bouwde timmerwerkplaats was gelegen.
Van de werkplaats beneden brandde ook
een groot gedeelte uit en werden machines
en apparaten door het vuur zodanig aan-
getast dat ze onbruikbaar zijn. Een aantal
opslagplaatsen aangebouwd aan de werk-
plaats, konden behouden blijven, maar le-
den veel waterschade.
Brandweerkommandant v. d. Broek: „Te-
gen deze immense vuurgloed was niets be-
stand. Doordat enkele brandweerlieden zo-
wel vanaf het dak van de opslagloods als
vanaf de loods van de aangrenzende firma
Kluvers de boel nat hielden, kon overslaan
van de brand naar de gebouwen van de fia
Kluvers (graan- en meelhandel) als naar
het woonhuis van de familie Harmsen wor-
den voorkomen."

„Het is een troosteloze ruïne", aldus de
zwaar gedupeerde eigenaar H. Harmsen.
„We proberen met zijn allen - men heeft
acht personeelsleden - de zaak draaiende te

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde:

1. het spreekuur van wethouder Bogchel-
man;

2. uitgifte bouwgrond; selektiekriteria.

Ad. 1.
Door afwezigheid van wethouder Bogchel-
man zullen zijn spreekuren van 10 en 17
februari a.s. komen te vervallen.

Ad. 2.
Uitgifte bouwgrond; selektiekriteria
Het kollege van burgemeester en wethou-
ders der gemeente Vorden heeft vastgesteld
een nota gronduitgiftebeleid. Ter informa-
tie treft u hieronder een gedeelte van deze
nota, met name betreffende de selektiekri-
teria, aan (letterlijk overgenomen).

„Op basis van een meerjarenprogramma en
daarvan afgeleid programma voor het ko-
mende jaar kan het kollege van burgemees-
ter en wethouders, in overleg met de kom-
missie voor algemeen bestuur, mede aan de
hand van een doelmatig bouwrijpmaakplan
bepalen welke bouwpercelen voor uifgifte
in aanmerking komen en of deze percelen
tegelijkertijd of gefaseerd gedurende dat
jaar uitgegeven zullen worden. Alvorens
tot uitgifte wordt overgegaan, wordt in het
nieuws- en advertentieblad „Contact" een
publikatie verricht, waarin duidelijk wordt
medegedeeld dat de gemeente voornemens
is over te gaan tot gronduitgifte en dat ie-
dereen die in aanmerking wenst te komen
zich voor een bepaalde datum dient te mel-
den en tevens dat aan Vordenaren en eko-
nomisch aan Vorden gebondenen voorrang
zal worden verleend. Alle aanmeldingen
(ook die voor de publikatie binnen kwa-
men) worden geregistreerd en na sluiting
van de termijn worden de op dat moment
beschikbare bouwpercelen toegewezen aan
de hand van de hieronder genoemde selek-
tiekriteria.

Selektiekriteria:
1. Echtpaar in Vorden inwonende bij ou-

ders of andere mensen; kostwinner te-
vens werkzaam in Vorden.

2. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, wonend in woning van woning-
bouwvereniging „Thuis Best", werk-
zaam in Vorden.

3. Aanvrager, inwoner gemeente Vorden,
bij ouders inwonend, nog niet gehuwd,
werkzaam in Vorden.

4. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, wonend in woning van woning-
bouwvereniging „Thuis Best", werk-
zaam in de regio.

5. Aanvrager, werkzaam in de gemeente
Vorden, elders wonend.

6. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, wonend in een woning van de wo-
ningbouwvereniging „Thuis Best",
werkzaam buiten de regio.

7. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, bij ouders inwonend, nog niet ge-
huwd, werkzaam in de regio.

8. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, wonend in een partikuliere huur-
woning, werkzaam in Vorden.

9. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, wonend in een partikuliere huur-
woning, werkzaam in de regio.

10. Aanvrager, wonend in de gemeente
Vorden in een eigen woning, werkzaam
in de gemeente Vorden.

11. Aanvrager, wonend in de gemeente
Vorden, in een eigen woning, werk-
zaam in de regio.

12. Aanvrager, wonend in de gemeente
Vorden, in een eigen woning, werk-
zaam buiten de regio.

13. Overigen ter beoordeling van het kol-
lege van burgemeester en wethouders.

N.B. a. Het kollege van burgemeester en
wethouders kan van deze volgor-
de afwijken indien strikte toepas-
sing tot inbillijkheden zou leiden.

b. Onder wonend in Vorden in eigen
woning te verstaan, minimaal drie
jaar in Vorden (in die woning)
gewoond hebbend.

Deze selektiekriteria zijn samengesteld daar
er in zekere zin sprake is van een schaarste
aan bouwgrond, vooral gezien de relatief
grote vraag van personen die niet in Vor-
den woonachtig of werkzaam zijn en om

tegen deze achtergrond te bevorderen dat
Vordenaren en diegenen die ekonomisch
aan Vorden gebonden zijn in elk geval zo-
veel mogelijk in aanmerking zullen komen.
Door toepassing van deze selektiekriteria,
tevens een voorrangsvolgorde weergevend,
zal blijken wie van de gegadigden werke-
lijk in aanmerking komen voor de beschik-
bare bouwterreinen. Nadat de toewijzing
heeft plaats gevonden zal de verdeling van
de bouwpercelen onder degenen die hiervoor
in aanmerking komen, aan de orde komen.
Hiertoe zullen besprekingen met gegadig-
den plaats vinden, waarbij diegenen die bij
de selektiekriteria in de hoogste kategorie-
en vielen (wanneer meerdere personen in
één bepaalde kategorie vallen wordt geke-
ken naar het tijdstip van aanmelding) als
eerste zullen kunnen kiezen uit de bouwter-
reinen, welke uitgegeven zullen worden.

Nadat de verdeling heeft plaats gevonden,
ontvangen gegadigden een officiële aanbie-
ding, onder voorbehoud van het besluit van
de raad in goedkeuring van Gedeputeerde
Staten. Door storting van een waarborg-
som geven gegadigden te kennen akkoord
te gaan met de aanbieding en met de „Al-
gemene regelen voor de verkoop van bouw-
terrein door de gemeente Vorden."

Konklusie
Op basis van het meerjarenprogramma en
het programma voor het komende jaar be-
palen burgemeester en wethouders, na over-
leg met de kommissie voor algemeen be-
stuur, of het aantal uit te geven bouwter-
reinen in eens of in gedeelten wordt uitge-
geven. Voordat overgegaan wordt tot uit-
gifte van grond wordt hiervan een mede-
deling gedaan in Contact. De aanmeldin-
gen worden geregistreerd en aan de hand
van in overleg met de kommissie van alge-
meen bestuur opgestelde selektiekriteria
bepalen burgemeester en wethouders wie
voor bouwgrond in aanmerking komt. Ver-
volgens vindt op basis van de selektiekrite-
ria (en eventueel het tijdstip van aanmel-
ding) de verdeling der beschikbare bouw-
terreinen plaats. Diegenen die in aanmer-
king komen ontvangen een officiële aan-
bieding van burgemeester en wethouders.

houden. Voorlopig aan de overzijde van de
weg waar we een opslagplaats hebben in
het voormalige pand van de fa Morsinkhof.
We gaan door, hoe dan ook."
De recherche-afdeling van de rijkspolitie te
Vorden heeft met behulp van de recherche
distrikt Apeldoorn de zaak onderzocht. Men
vermoedt dat de brand is ontstaan door de
elektrische thermostaat van de zich in het
kantoor bevindende oliekachel. De schade
is niet bij benadering te schatten maar be-
loopt volgens insiders zeker een half mil-
joen. De firma is voor brand verzekerd.

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties altijd aan huis,
binnen 24 uur.
Alle ondendelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 06750-15410

Feestavond
TTV Vorden
De ruim 60 leden tellende touwtrekvereni-
ging Vorden hield in zaal Eykelkamp op
het Medler een gekombineerd feestavond
samen met de leden van de uit TTV Vorden
„geboren" Vrouwenklub Medler en de
schietvereniging Medler. Inklusief echtge-
noten (es) waren er ruim honderd feestelin-
gen present toen TTV Vorden-voorzitter J.
Knoef een welkomstwoord sprak tot de ge-
nodigden. Hij waardeerde de goede geest in
de,verenigingen die allen onderdak hebben
in het klubhuis op het Medler dat momen-
teel weer wordt uitgebouwd.
Nadat er koffie was geserveerd werd de

gezellig doorgebracht met het duo
en Bols.

Rolitienieuws
>epskommandant van de rijkspolitie

den wijst er nogmaals op dat bij on-
gevallen, met name in de late avond- en
nachtelijke uren, de plaatselijke politie be-
reikbaar is via de meldkamer van de rijks-
polit ie telefoon 055-264455. Vanuit de meld-
kamer wordt dan de plaatselyke politie ge-
waarschuwd.

UITSCHIETER

VAN DE WEEK

Een week lang profiteren

alle kinder- en

herentruien

voer

halve prijs!

Geslaagden EHBO
Ter afsluiting van de EHBO-kursus 1976-
1977 georganiseerd door de afdeling Vorden
namen 17 kursisten deel aan het examen
oor het eenheidsdiplorna EHBO. Het exa-

men werd afgenomen door dokter B. J.
Vriezen.
Twee kandidaten moesten worden afgewe-
zen, terwijl voor één kursist die wegens
ziekte afwezig was, getracht zal worden
examen te laten doen bij een naburige af-
deling waar nog een kursus loopt.

De geslaagden zijn de dames A. Burk-Bins-,
bergen, H. W. Bijenhof, M. A. van Dijk,

. H. Klein Obbink, G. H. Rothman, A. P.
'. Verkijk-Gardien, J. R. Lebbink, C. C.
. M. Wubbels en J. R. Leyenaar en de

heren A. R. van Dijk, L. W. Eilander, G.
. Kamperman, J. C. van Langen, S. G.

Wentink, R. A. Fokkink.
Voorts werden twee leerlingen van de po-
itie-opleidingsschool in Lochem geëxami-

neerd welke beiden slaagden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 13 febr. 10 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 13 febr. 10 u. ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 13 febr. 10 uur ds. J. B. Kuhle-
meier, kindernevendienst; 19 uur da. F. D.
Rooze uit Eefde-Gorssel.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrtydag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelftk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKEN u-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur H. Warringa, tel. 1277

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkg'e-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wij'kzusters en uitlenen verpleegkundlgn
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheèkdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand februari mevr. Gille, telefoon
2151, gaarne bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politteburo, tel. 1230
of de families Eöerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENTSDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur In de konsda-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van'9-17 uur,
tel. 05753^2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 M. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMEUDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-402230



Uit onze kwaliteitsslagerij 500 gram

HAAS- RIB-
KARBONADE

,-ftf

Enorme
Stunt-
przen

A&O
Donderdag - vrijdag - zaterdag

GROENT EN FRUI1

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Hamlappen
500 gram

mm
WIENER

Schnitzel
ongepaneerd 100 gr.

BHB
VARKENS-

poulet
300 gram

HOLLANDSE

biefstuk
250 gram

FIJNE VLEESWAREN
GROVE

snijworst
150 gram

ontbijtspek
100 gram

PAIN DE PROVANCE
100 gram

PEPER-
CHAMPIGNON PATE
100 gram

leverworst
KIPS plm. 200 gram

LITERPAK

Halfvolle melk
voor

DIEPVRIESGEBAK

chipolatastam
voor

DIEPVRIESGEBAK

tompoezen
5 heerlijke voor

DIEPVRIES BOEREN-

soepgroente
per doosje

HOY

knakworst
pot van 119 voor

LASSIE

toverrijst
400 gram van 169 voor

FRAMBOZEN-BESSEN

Combano wijn
literkruik van 235 voor .

«vulde koeken
6 stuks van 185 voor

icosmacronen
6 stuks

Zoute pinda's
350 gram

Katja drop
zak van 14 9voor

Verpleegst.drop
3 rollen

LITERFLES

sinas up cola
van A en O

HBH
GEZINSFLES

choc. drank
van 121 voor

BB
HERBA

bruine bonen
3/4 pot

•WAARDEBON
voor een gratis AD

knip deze bon uit en geef hem aan ons.
Wij geven u er graag een gratis AD

voor terug, ter kennismaking

Algemeen Dagblad
HAANTJE DE VROEGSTE

HAGELWITTE

bloemkool
per stuk

EXTRA KWALITEIT

Gold. Delic.
2 kilo

•NU NOG KOMPLETER
IEDERE ZATERDAG

van 9 tot 16 uur in de moderne
verkoopwagen op ons parkeerterrein

ALLEEN DEZE WEEK:
STOOM- OF SPEK-

bokking
3 stuks van 330 voor

GROOT VAT 6 KG

Pro Dixan
nu voor 1998
VOORDEELFLACON SILAN

wasverzachter
0,9 iter

20 STUKS A en O

damesverband
van 225 voor

2 PAAR

J. M. V -̂M.»» -̂""

dan allttnniaar
voordelig

Albers - Vorden



Citroen
brandewijn

BEERENBURGER
Bols in stenen kruik 1195
BOOTZ LIKEUREN
nu voor

BESSENJENEVER
Coeberqh liter .

850

1045
FLORIJN VIEUX
liter van 14,95 voor 1370

JONGE JENEVER
Gcens minimumprijs 1170
KASAKOFF WODKA
voor

MOKKALIKEUR
White Poodle

1195

1045
WHISKY
Black and White 1395

Dagreklames alleen geldig maandag 7 februari
dinsdag 8 februari en woensdag 9 februari

Magere speklappen
500 gram

Vleesribjes
500 gram

Mager klapstuk
500 gram

Mooi hacheevlees
500 gram

WOENSDAG:

half om half gehakt
500 gram

Rundergehakt
500 gram

Klei-aardappelen
5 kilo

Handsinaasappelen
ca 2 kïlo

Panklare witte kool gO
500 gram ""

Aan allen die een blflk van
medeleven gaven by het
heengaan van onze lieve
man, vader, behuwd- en
pleegvader

W. G. Brandenburg

onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
J. J. Brandenburg-

Vons

Vorden, februari 1977
Pastorieweg 7

Voor uw blijk van medele-
ven, ondervonden na het
overlijden van onze lieve
moeder, groot- en
overgrootmoeder

W. E. Wissels-Hendriks

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Fam. E. G. Klumper
Pam. J. Wissels
klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, februari 1977
Dorpsstraat 17

Voor uw blijk van medele-
ven, ontvangen na het over-
lijden van mijn dierbare
man en onze zorgzame
vader en schoonvader

Lambertus Antonius
Hekkelman

zeggen wij u hartelijk dank.

Mede namens de
kinderen:
E. J. Hekkelman-

Teerink

Vorden, februari 1977

K werkpunten

„T WINKELTJE"
Burg. Galléestraat 22
Vorden, tel. 1877

Te koop: lesorgel Avora V2
B. Korenblik, Wildenborch-
seweg 17, Vorden

Te koop wegens overkom -
pleet: z.g.a.n. Benraad gas-
haard. Het Wiemelink 73

Te koop: z.g.a.n. melodica
met toebehoren. Ria Vliem,

faarlerweg 2, Vorden
J •
K koop: een g.o.h. Siegler

oliekachel met voetverwar-
ming en een mini keuken-
gaskachel. G. Potman,

L K. v. Gelreweg 2 Vorden

SLAGROOM-
TOMPOEZEN

„T WINKELTJE"
Burg. Galléestraat 22
Vorden, tel. 1877

hebben het genoegen u, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden op
woensdag 16 februari a.s. om 14.00 uur in
het gemeentehuis te Steenderen.

Kerkelijke inzegening om 15.00, uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. Veenendaal.

Vorden, De Horsterkamp 4
Baak, Vordenseweg 2
Toekomstig adres: Anjerlaan l, Warnsveld

Receptie van 17.00 tot 19.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10, Vorden.

Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn in-
niggeliefde man, onze lieve zorgzame vader en
opa

JOHAN GERHARDUS VLOGMAN
in de ouderdom van 80 jaar.

W. Vlogman-Verstege
H. Vlogman
C. M. Vlogman-Steginga
Gerrit en Henny
Peter en Betsie
Herman

Vorden, 2 februari 1977
Strodijk 3

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven
wij u kennis dat heden vrij plotseling in het zie-
kenhuis Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld rustig
van ons is heengegaan, onze zorgzame vader en
opa

HENDRIK JOHAN RUESINK
weduwnaar van C. Zweverink

eerder van J. Bosman

in de ouderdom van 78 jaar.

Vorden: G. H. Ruesink
D. Ruesink-Steenblik
Henk
Dinie

Warnsveld: J. H. Brokke-Ruesink
W. Brokke
Johan
Marjan
Wessel

^Vorden, 6 februari
Hengeloseweg 13

De begrafenis zal plaats hebben op vrydag 11 fe-
bruari a.s. om 13.00 UVT op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo (GM^.
Zij die de overledenei^^laatste eer willen bewij-
zen worden aldaar uitgenodigd.
De overledene is opgebaard in de aula van „Ons
Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.). Bezoek-
uur woensdag en donderdag van 19.30 tot 2Q.30
uur.

HARMSEN „Doe-het-zelf"

Ondanks de brand verkopen wij weer

normaal, vanaf a.s. zaterdag 12 februari

in ons magazijn aan de

Schoolstraat te Vorden

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
3Öc NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 0561S-444 of
05618-214

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

HET GROENE KRUIS
VORDEN

«CONTRIBUTIE 1977 f22,50
Wij verzoeken u dit bedrag vóór 25
februari a.s. te doen overschrijven
op rekening van het Groene Kruis
Rabobank rek.nr. 36.64.04.962
Postglro nr. 847903

Indien u van bovenstaande regeling geen gebruik
wenst te maken, zal u een kwitantie worden aan-
geboden, waarvoor wij u extra ƒ 2,50 voor admi-
nistratie- en inkassokosten in rekening moeten
brengen.

Het bestuur

Kunstgebittenreparatle

Drogisten]
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

K.V.O. afd. Vorden
De bijeenkomst van het K.V.O. afd.
Vorden zal

donderdag 10 februari a.s.
worden gehouden in de nieuwe zaal
van

Bodega 't Pantoffeltje
aanvang 20.00 uur

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
De jaarvergadering is verplaatst van
16 februari naar

23 februari
Het bestuur

Nutskursus
HINDELOPER
SCHILDERWERK
6 lessen van 2 uur op woensdagmor-
gen van 9.30 tot 11.30 uur.
Start van de kursus begin maart,
datum nog nader te bepalen.
Prijs voor Nutsleden ƒ 27,50, niet-
leden ƒ 35,—, benodigd materiaal
voor eigen rekening (ƒ 30,—).

Opgave by mevr. Hesselink, Molenweg 15 Vorden
telefoon 1555

Uw huis wordt
BEDREIGD.
HP Op veel plaatsen tegelijkzelfs.

Laat de schilder 't beschermen.
Maar bel eerst even.
Dan komen we bekijken wat er gébeurenmoet»
en hoeveel dat gaat kosten.
In o verleg met u.
En helemaal vrijblijvend, dat spreekt

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Meester schilder - Ruurloseweg 35
Vorden - Telefoon 05752-1523

l Ihv huls is een vakman waard.

ri

Hudora rolschaatsen

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat 12, Vorden, telefoon 1364

Aangeboden:
OPEL KADETT b.j. 1975
OPEL ASCONA b.j. 1974
RENAULT 5 b.j. 1974
SIMCA 1100 Special b.j. 1973
MERCEDES 200D b.j. 1971
FIAT 850 Spider b.j. 1971
CHRYSLER 180 b.j. 1971

Boven ƒ 3000,— Bovag-garantie.
Inruil en financiering.

Tevens verkoop alle merken nieuwe
auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden - Telefoon 05752-1649
Showroom: Burgemeester Galléestraat 44

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Ruimt u zelf
niets op ?

Misschien het oude montuur, dat nu

toch wel erg afsteekt btf de moderne

monturen .van 1977.

U kunt uit heel veel helemaal naar

uw zin het montuur kiezen bij:

AGRCOTKORMELINK
i e goud & zilver optiek

Hengelo - Spalstraat - Telefoon



Kleintje Karnaval

zondagavond 20 februari 8 uur

't Pantoffeltje Vorden

Karnavalsartikelen
KOERSELMAN

TEGER
Stationsstraat 18

OCCASIONS RUURLO
Telefoon 05735-1426

OCCASIONS MET BOVAG-GARANTIE
Fiat 850 special 1971
Fiat 127 1972, 1973, 1974
Fiat 127 special
3-deurs rood 1975
Fiat 127 special
3-deurs metallic 1975
Fiat 128 rood 1972
Fiat 128 1973, 1974

Fiat 124 1972
Honda 600N mooi 1969
Opel Ascona blauw 1973
VW 1300 groen metallic 1974
2CV4 1970
Fiat 133 groen 1974, 1975
Fiat 128 3P 1300 cc
15.000 km . . 1976

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavond* tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

*#

DE VOORJAARSKOLLEKTIE
GAAT BLOEIEN

bij de grote matenspecialist *
*

*

*

AMMEERS

*Elke dag kijkdag

*

Zutphenseweg 29
in Vorden U£

jfc jfeV

******

HEREN

in hoog en laag. Prima LEER met
oliebestendige rubberzooi.

Prijs slechts

30,-
(maten 40 tot en met 46)

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - TeL 1342

H.H. Landbouwers
De tijd dat emelten, rouwvlieglarven en mestke-
verlarven weer schade aan uw grasland kunnen
doen is weer aangebroken.
Als u besluit tot bestrijding over te gaan houden
wij ons hiervoor beleefd aanbevolen.

Tevens het adres voor het strooien van kalk, ko-
perslakkenmeel en slak. Dolokal bevat 54% ZBB
en 5% MGO.

Verder shovelwerk en alle andere werkzaamheden

LOONBEDRIJF

HAARING
Beunksteeg 2 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-7361

ONBESCHOFT LEKKER

ONZE PANNEKOEKEN l

Café-Roertaunant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

Shetland truien
100% wol in vele nieuwe kleuren

45,90
Wapen en Sporthandel

titcdt doeltnffudl

Zutphenaeweg — Vorden

Gevraagd voor zo spoedig mogelijk:

een net
winkelmeisje

INSTALLATIEBEDRIJF

STEGEMAN B.V.
Dorpsstraat 23 — Ruurlo - Tel. 05735-1414

Bromfietsers let op l maart l

NTP" ÏT\ C* n l A' k-1 f iiElL&MU

Regel uw bromfiets-
verzekering. Klaar terwijl
u wacht... ook hét plaatje,
jazeker I

Als u bij de Rabobank uw
bromfietsverzekering
afsluit, kunt u het
bromfietsplaatje meteen
meenemen. Dat is met
even binnenwippen bij de
Rabobank geregeld l

Rabobank O
geU en góéde raad

Christelijke Huishoudschool
School voor Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
Het Hoge 41, Vorden, telefoon 05752-1512

AANGIFTE VAN LEERLINGEN
VOOR HET KURSUSJAAR 1977/1978

L.H.N.O. (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs)
4-jarig

Ie jaar (brugklas) toelatingseis: 6 klassen basisschool

2e jaar toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden

1 jaar voortgezet onderwijs

3e jaar toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden

2 jaar voortgezet onderwijs

Aanmelding voor de brugklas by voorkeur via de hoofden van de basis-
scholen.

De direktrice: L. A. Nflhoff

>
tel.05753-1461

Dansen

Take U easy
nu overal

airconditioning

19 MAART BAL VOOR GEHUWDEN - ORKEST: TAKE IT EASY

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
StofrrtJ reigen - met bewfls voor politie en brandver-

Teven» adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julionastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122

Te koop: z.g.o.h. Taunus
1600 4-deurs b.j. 1973, prijs
f 5500,—. Tel. 05752-1306

Te koop: prima jonge hen-
nen. Bretveld, Ruurloseweg
88, Hengelo (Gld.), telefoon
05753-7282

Te huur gevraagd: groente-
tuintje in Vorden. J. Schim-
mel, Hengeloseweg l

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Gra af schapbode

Slgarenmag. BOER8MA
Dorpsstraat - Tel. 1553

f
Staat uw huls al met foto

rermeld In

„Woongaard"
het landelijk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelflk ria elk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskan l ooi.

Gratia „Woongaard" bt)
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

Rijksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627

Demeyere pannen
voor gas en elektra

20% korting

WMF pannensets
5-delig voor gas en elektra

van 369,50 voor

199,95

Koersolman
Burg. Galléestraat 12 - Telefoon 05752-1364

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/iitplH-nsrwTj; . Vonlen - Telefoon O57.r>2-1514

Particulier vraagt
voor belegging be-
woonde huizen te
koop. Brieven onder
letter B aan bureau
Contact, Nieuwstad
12, Vorden.

KARNAVAL
Te huur prachtige dames-,
heren- en kinderkostuums.
Tel. 05750-21320 na 19 uur

Bij de Warme Bakker
komt u er achter

wat vers brood eigenlijk is !

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 13H4
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Motor- en
autoklub
De Graaf-
schaprijders
huldigde
kampioenen

Tijdens de jaarlijkse feestavond van de Vordense auto- en motorklub De Graaf-
schaprijders, welke zaterdgavond in de feestelijk versierde zaal Smit gehouden
werd, werd Dick Tuitert gehuldig als motorsportman van het jaar 1976. Dit
vanwege zijn prestaties zowel bij de toerkompetitie als bij de oriënteringsritten.
In beide kategorieën werd hij kampioen van Nederland.

Er werden deze avond nog meer nationale kampioenen gehuldigd. Hiervoor was
wethouder G. J. Bannink naar het feest gekomen om deze huldiging voor zijn
rekening te nemen. Behalve dan Tuitert waren dat: R. van de Straat (kampioen
van Nederland bij de betrouwbaarheidsritten junioren 126 tot 175 cc). Oriënte-
ringsritten motoren: duo H. A. Wolsheimer en B. Regelink. Motorenteam: D. J.
Tuitert, B. A. W. Horsting-J. Luiten en H. A. Wolsheimer-B. Regelink.

Ook de klubkampioenen van De Graafschaprijders keerden deze avond met
bloemen en bekers huiswaarts. De volgende rijders werden gehuldigd. Cross A-
klasse J. Klein Brinke; idem B-klasse J. Bijenhof; jeugdklasse 50 cc N. Bouw-
meester; idem 125 cc J. de Jong; betrouwbaarheidsritten senioren H. Oonk;
junioren B. Bolte; Delden Trophee W. Veenstra; oriënteringsritten leden (mo-
toren) G. Versteege; auto's A-klasse B. Regelink; B-klasse H. J. Hukker; niet-
leden W. D. Wisselink; toerkompetitie binnenland B. A. W. Horsting; buiten-
land D. J. Tuitert.

Voorzitter W. Bielderman maakte tijdens zijn openingstoespraak gewag van het
goede motorsportjaar in 1976. „Het was bhalve een suksesvol jaar voor onze
rijders een jaar met uitpuilende ledenvergaderingen. De bewogenheid in deze
vereniging is groot", zo sprak de heer Bielderman die een pluim op de hoed stak
voor Toos Pardijs voor het feit dat zij in het winterseizoen zo'n vijftien keer de
modder in de schuur moet opruimen (elke zaterdagmiddag wordt er namelijk
getraind met na afloop koffie drinken bij de familie Pardijs). Tot wethouder
Bannink zei de heer Bielderman dat hij hoopte dat de vergunningen dit jaar even
soepel zullen afkomen als vorig jaar.
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VOORZITTER A. G. MENNINK TIJDENS JAARVERGADERING GMvL:

„Van levensbelang dat de EEG blijft
Tijdens de jaarvergadering van de afdeling Vorden van de Geld. Mij van Landbouw
welke dinsdagavond in zaal Smit werd gehouden, ging voorzitter A. G. Mennink uit-
voerig in op het jaar 1977 waarbij hij er op wees dat de natuur de inkomens van de
boer op ongunstige wijze heeft beïnvloed.

De heer Mennink wees er op dat er veel
krachtvoer moest worden bijgekocht. Met
betrekking tot de droogteschade merkte hij
op dat er in Vorden goede kontakten zijn
tussen het gemeentebestuur en de land.
bouw. Wat de vooruitzichten van de melk-
prijs betreft, toonde de heer Mennink zich
niet al te optimistisch. „Het is een moeilijk
te verwerken zaak", zo sprak hij. Blij toon-
de hij zich dat de staking in de zuivelindu-
strie voorlopig is afgewenteld.
In tegenstelling tot de melkprijzen (niet
kostendekkend) wees hij er op dat de var-
kensprijzen gemiddeld kostendekkend zijn.
Voor het eerst was er sprake van een sta-
biel jaar voor de eierprijzen. In verband
met al deze ontwikkelingen stelde de heer
Mennink nadrukkelijk dat het voor de land-
bouw van levensbelang is dat de EEG over-
eind blijft. Over de landschapsparken zei
hij kort en bondig: „We zullen er alles aan
doen om deze parken tegen te houden".
Sekretaris H. Pelgrum ging tijdens zijn
jaaroverzicht uitvoerig in op de gebeurte-
nissen binnen de afdeling. Het ledental van
de afdeling Vorden bedraagt momenteel

205. Ook de heer Pelgrum ging in op de
droogteschade, waarbij hij opmerkte dat
gelukkig het herfstweer gunstig was.
Uit het jaarverslag van het Vordens vee-
fonds, dat eveneens werd behandeld door
de heer Pelgrum, bleek dat het fonds over
een redelijke reserve beschikt.
Uit het jaarverslag van penningmeester H.

bouwmeester bleek dat de GMvL te kam-
pen heeft met een nadelig kassaldo ondanks
dat er geld gespaard wordt op de porti. De
bestuursleden brengen namelijk zelf de kon-
vokaties rond.
In de raad van toezicht voor de landbouw-
school werd Johan Pardijs benoemd ter
Dies Eggink zal worden verzocht evene
namens de GMvL zitting te nemen. In-
plaats van de heer G. Bogchelman die zich
niet herkiesbaar stelde voor het bestuur,
werd B. Abbink gekozen. H. Bouwmeester
werd bij akklamatie herkozen.

Na de pauze hield notaris Jhr Mr J. J.^F
Greven een inleiding over het onderwerp
„erfrecht en daarmee verband houdende
onderwerpen".

Provinciaal Studie-
fonds Gelderland
Studietoelagen kursusjaar 1977/1978
Voor het kursusjaar 1977/1978 bestaat er
gelegenheid een studietoelage aan te vragen
bij het Provinciaal Studiefonds. Dit kan al-
leen ten behoeve van degenen wier onder-
houdplichtigen in de provincie Gelderland
woonachtig zijn, of door studerenden die in
hun eigen onderhoud voorzien en in Gelder-
land woonachtig zijn.
Het betreft alleen studies waarvoor geen
rijksstudietoelage kan worden gegeven.
Aanvraagformulieren, verkrijgbaar op elk
gemeentehuis, dienen zo spoedig mogelijk,
maar in elk geval vóór l augustus 1977 te
worden ingezonden.
Mocht een opleiding halverwege het kur-
susjaar 1977/1978 aanvangen, dient het
verzoek vóór de aanvang van de opleiding
te worden ingediend.

Indien een aanvraag bij het rijk is afgewe-
zen op grond van studieresultaten, kan als-
nog - ook na l augustus - een aanvraag
worden ingediend, met dien verstande dat
dit moet geschioden binnen één maand na-
dat van rijkswege het bericht van afwij-
zing is ontvangen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wen-
den tot het Provinciaal Studiefonds, Huis
der Provincie, Markt 11 te Arnhem, tel.
085-457411, toestel 2159.

40 jaar
O.W.M.
„Vorden 55

Wij plaatsen hierbij
alsnog een foto van
de jubilarissen, nl. de
heer Gotink, oprich-
ter der maatschap-
pij en de heer Lense-
link die vanaf de op-
richting veel voor de
O.W.M, heeft gedaan.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
Velen van u kennen zuster Trix van Kuik
door haar spreken in de kerken en haar
werk in Villa Nuova. Van haar kregen we
het volgende bericht voor u allen uit Addis
Abeba (Ethiopië) waarin ze vertelt hoe ze
met de leprapatiënten, die in een soort get-
to leven op en rond een kerkhof, Kerstmis
heeft gevierd.

Addis Abeba, 7-1-1977.
Lieve mensen,
Nu de feestdagen voorbij zijn, voel ik me
verplicht u te schrijven over ons buitenge-
woon mooie Kerstmis dit jaar. Dat hebt u
mogelijk gemaakt en daarom veel dank.
U weet dat Kerstmis bij ons op 7 januari
valt, een andere datum dan in Nederland.

De dag voor Kerstmis hebben de kinderen
en ik tot laat in de avond staan koken. Er
is vijfentwintig kilo vlees verwerkt om
Wott te maken en er waren zeer veel ind-
zerra's gebakken. Vele emmers kwamen
gereed met dit inlandse eten.
Op kerstmorgen, al heel vroeg, hebben we
dit gewarmd en zijn met zijn allen naar het
kerkhof gegaan. Daar is het op kerstmor-
gen al druk, want iedereen wil iets van
het feest meemaken. En zo konden we op
de vroege morgen aan iedereen dit voor
hen buitengewone lekkere eten uitdelen.
Het was een groot feest, dit mee te maken.
Iedereen genoot. Het is eten, dat ze bijna
nooit krijgen, want wie kan er nu vlees be-
talen. We hadden zo veel eten, dat er over
was en we nog naar de waranda van de
kerk St. Georgies konden gaan om daar de
mensen die 's nachts op de waranda slapen,
ook mee te laten delen van dit kostelijke
maal. De bedankjes die we kregen waren er
velen. Toen dit voorbij was zijn we naar
twee kinderhuizen gegaan, waar we sinaas-
appels zijn gaan brengen. En ook hier was
het weer een feest. Aan het eind van de
morgen trokken we vuil, moe, maar zeer
voldaan naar huis.
Het is erg moeilijk over te brengen, want

wie dit niet zelf meemaakt, weet niet hoe
indrukwekkend zo'n feest is. Mensen, die
van afval leven, te laten genieten van wer-
kelijk het allerbeste eten dat er voor hen
mogelijk is. En ik hoop dat iedereen die er
op een of andere manier aan meegewerkt
heeft, door het mogelijk te maken, toch
iets van deze vreugde proeven zal. Het wa-
ren de minste onzer broedren die een feest-
maal op Kerstmis kregen. Ik dacht niet dat
er een mooier feest kon bestaan.

Trix

OPEN HUIS
Vrijdagavond jl. was er dan voor het eerst
een open huis-avond in De Voorde. Het was
een fijne avond. De Voorde was heel ge-
zellig ingericht. De vele bezoekers konden
kijken naar twee erg goede films. Vooral
„Het glazen huis" maakte op velen een
diepe indruk. Het winkeltje met produkten
uit diverse ontwikkelingslanden was ook
erg in trek. Fijn om zo samen bezig te zijn
over ontwikkelingssamenwerking. Voor de
muzikale omlijsting zorgden The Friends,
terwijl ook Peter en Miep uit Groenlo ge-
weldig zongen bij hun gitaar.
We hopen dat de Hervormde Jeugdwerk-
groep en de Gereformeerde Jeugdraad

doorgaan met het organiseren van deze
sfeervolle open huis-avonden. Degenen die
niet in de gelegenheid waren deze eerste
avond te bezoeken raden we aan: kom een
volgende keer.

GEMEENTE-AVOND HERV. KERK
In het (maandelijkse) kerkblad van de Her-
vormde gemeente te Vorden wordt een ge-
meente-avond aangekondigd en wel op don-
derdagavond 24 februari in De Voorde. Het
is de bedoeling dat de kerkvoogdij en de
diakonie kort iets vertellen over hun werk
en hun verdere plannen. Er zal genoemde

avond ruimschoots gelegenheid zijn voor
gemeenteleden om vragen te stellen, op-
merkingen te maken en suggesties te doen
voor het samen gemeente-zon.

Plattelandsvrouw.
De voor 16 februari geplande jaarvergade-
ring van de afdeling Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen kan door om-
standigheden niet doorgaan. Als nieuwe
datum is door het bestuur vastgesteld
woensdag 23 februari in zaal Smit.

BI'J ONS IN VORDEN
Now, 't kan nog wat wodden volgend jaor zommer, at ons ni'je gemeente-
Jiuus officieel in gebruuk wod enommen. De börgemeister en zien nievere

I^pelpers heb dan al wel un tiedjen achter de dikke muurn zitten zweiten,
maor dat schient zo 't gebruuk te wean. Ears maor us zeen of ut wel bevölt
en kieken of zee ut t'r wel vol kont hollen in zo'n gebouw waor 't kunslich
wel zal oaverheersen.

commissie die 't fees veut mekare mot maken hef in ieder geval goed
/eur zichzelf ezörgt. Veur ut geval de penningmeister de getallen neet meer
baas kan, heb zee un schoolmeister dee goed kan rekkenen tot veurzitter
benuumd. Un heel verstandugge zet. Mog ut weer soms wat somber uut-
vallen, dan heb zee un schilder bi'j de hand um ut geheel un wat lechter
anzien te geven. Geld hoef zee ok neet um veleagen te zitten met un bank-
dirrukteur in eur midden. De vrouw van de börgemeister, dee lekkere koffie
kan zetten, zal wel zorgen dat de kearls de neudige köpkes kriegt. De publi-
citeit is bi'j Appie natuurluk in goeie hande en um de inwendigge mens te
versterken heb zee d'r ok nog un patat-kearl bi'j ehaald.

Maor wee ze vegetten hebt en geels neet anedach hebt, dat bunt de luu die
zorgt dat earpels en de melk veur de koffie d'r altied weer is: de boern,
agrariërs, buutenmensen of hoo'j ze ok nuumen mot. Op gin enkele wieze
bunt die vetegenwoordugt. Ondank dat de börgemeister op de tentoonstel-
ling „Vordens Boerenleven ' nog wel hef ezeg (citaat): „Dat de landbouw in
onze gemeente centraal staat en het karakter verleent aan het dorp Vor-
den". Heel mooie weurde waor de initiatiefnemmers zich ^gin bas van heb
anetrokken.

Ik zol zo zeggen: verander daor wat an, daor zal allichte nog wel plaatse
wean in hoofd- of subcommissie veur ut agrarische deil van de bevolking.
Zoat ut now is liekt ut t'r volle op da'j midden in 't darp heb zitten kieken
wie d'r oaver de weg hen kwam. l'jluu hadd'n better op 'n toorn können
klimmen. Dan ha'j können zeen dat t'r ok nog andere mensen woont as
allene maor „darpsen" bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

Afscheid van KPO-sekretaresse
Op de in zaal Schoenaker te Kranenburg
gehouden jaarvergadering van de KPO
(Katholieke Plattelands Vrouwen) is offi-
cieel afscheid genomen van mevr. A. Schol-
ten-van Deelen, die ruim zes jaar in het
plaatselijk afdelingsbestuur zitting had. De
laatste drie jaar was mevr. Scholten se-
kretarese. KPO-presidente mevr. R. Koers-
van Ginkel, richtte waarderende woorden
tot haar en dankte haar voor het vele werk
en de prettige samenwerking. Zy bood on-
der applaus van de leden een mooie bloe-
menvaas met ruiker aan.

In het openingswoord herdacht de presi-
dente het overleden lid me j. G. Timmer en
wenste pastoor Sutorius die in het zieken-
huis is opgenomen, van harte beterschap.
Zij wenste elk lid met huisgenoten op deze
eerste bijeenkomst in 1977 een voorspoedig
jaar toe. Als nieuw lid begroette men mevr.
Spaarwater, waardoor het ledental de hon-
derd is gepasseerd.

Inplaats van mevr. Scholten-van Deelen
werd het door het bestuur kandidaat ge-
stelde lid mevr. G. Helmink-ter Huurne ge-
kozen als bestuurslid, zij zal als sekreta-
resse fungeren. Mevr. Scholten dankte de

leden en het bestuur voor de goede en
prettige samenwerking.
Uit het jaarverslag van' de sekretaresse
bleek dat 1976 een druk jaar was geweest
waarin diverse ontwikkelingsavonden wer-
den gehouden en/of demonstraties. Druk be-
zocht werden de Sint Nicolaas- en kerst-
avond voor leden/bejaarden, terwijl het uit-
stapje ook in trek bleek.
Mevr. A. Garritsen-Nijenhuis meldde in het
financieel verslag een batig saldo.

Vervolgens werd de avond verzorgd door
de heer en mevr. Ottker uit Westervoort
(orthopedist-pedikure en mevr. Lucassen
uit Wehl pedikure) die allerlei vertelden
over de juiste behandeling van de voeten,
het dragen van goed en stevig schoeisel
enz. Na de pauze was er gelegenheid tot
vragen stellen. Meegedeeld werd dat op 9
februari a.s. de eerstvolgende KPO-avond
gehouden zal worden waarby door iemand
van de Stichting Maatschappelijke Gezins-
zorg De Graafschap-Zuid uit Hengelo een
inleiding zal worden gegeven. Op 23 maart
zal in het Ludgerusgebouw te Vierakker de
jaarlijkse Kringavond van de KPO worden
gehouden waaraan het Vordens Huisvrou-
wen Orkest haar medewerking geeft.



SCHRIJVENDE LANDBOUWER HENK GRAASKAMP
HEEFT HEEL WAT PIJLEN OP ZIJN BOOG
Vordenaar Henk Graaskamp (41) die wekelijks in De Graafschapbode een rubriek
schrijft, heeft nog meer pijlen op zijn boog. Zaterdag wordt in zaal Schoenaker
voor de standsorganisaties het toneelstuk „Die vrouw past niet bij onze Jan" op-
gevoerd. Een toneelstuk ontsproten uit de pen van Henk Graaskamp.

Eén en ander is voortgevloeid uit de jaar-
lijkse boerengezinsdag, waarbij behalve
voor de ernst ook plaats wordt ingeruimd
voor een ontspannen gedeelte. De moeilijk-
heid is ieder'jaar echter wat er gebracht
moet worden. Graaskamp heeft toen aan-
geboden om een toneelstuk te schrijven.
Willem Klein Bramel dacht met hem mee.
Henk Graaskamp heeft het stuk in een
paar dagen geschreven. Het behandelt de
moeilijkheden in een boerengezin. Konflik-
ten die ontstaan doordat jong en oud bij
elkaar inwonen en de jongeren ook wel eens
zelfstandig willen worden, met alle gevol-
gen van dien.
„In Duitsland is dat wel even anders. Wan-
neer daar de zoon des huizes trouwt, dan
trekt de vader zich automatisch uit het
bedrijf terug. Die situatie kennen we hier
niet", zo zegt Graaskamp wanneer hij het
boerenleven in Nederland met dat in Duits-
land vergelijkt. Trouwens het boer-zijn en
alles wat daar omheen gebeurt houdt Henk
Graaskamp vaak bezig. Niet meer met die
felheid zoals enkele jaren geleden gebeur-
de. Toen haalde hij de landelijke pers met
zijn visie over het kastreren van varkens.
„Mijn opvatting dat kastreren helemaal niet
nodig was, werd mij niet door iedereen in
dank afgenomen. Hoe vaak werd er niet
gezegd: die Graaskamp wil zich ook weer
laten horen. Sommigen vonden zelfs dat ik
een gevaar was voor de export. In Brussel
heeft men op gegeven moment gekonklu-
deerd: „Beren die gebruikt worden als dek-
beren zijn beren, de anderen zijn slachtvar-
kens". Graaskamp is hier blij mee.
De boerenopstand in 1974 (protesten in Ut-
recht) heeft innerlijk bij Henk Graaskamp
heel wat teweeg gebracht. Verklaart hij:
„Je zag daar in Utrecht boeren lopen met
grote spandoeken, vaak een dom gelol. Het
was duidelijk dat het op die manier alle-
maal geen zin had. Ik heb er veel over na-
gedacht en kwam tot de ontdekking wat
weet ik er zelf eigenlijk van? Toen kwam
ik tot de konklusie dat ik achter was. Geen
scholing gehad. Ik heb me toen geabon-
neerd op een drietal dagbladen en vrijwel
alle weekbladen. Eén krant lezen vind ik
gloeiend gevaarlijk."
Vanaf dat moment is Henk Graaskamp ver-
woed gaan lezen. Wekelijks brengt hij zo'n
20 uren lezend door. Allemaal bedoeld als
zelfstudie. ,,Ik heb er ontzettend veel van
geleerd", zegt hij.
De ingezonden stukken die in de loop der
jaren in de regionale pers van Henk Graas-
kamp zijn gepubliceerd, hadden tot gevolg
dat de redaktie van De Graafschapbode
hem verzocht wekelijks een rubriek te
schrijven die als titel meekreeg „Bij de boer
Graaskamp op de koffie".
Is door deze schrijverij de „felle" Henk
Graaskamp wat milder geworden in zijn
oordeel over veel (landbouw)zaken? Hij is
het hier wel mee eens. „Door middel van
deze rubriek kan ik mijn opvattingen over
veel dingen kwijt, zij het in een wat andere
vorm. Ik probeer zo te schrijven dat ieder-
een zich zelf in deze verhalen herkent."
Het kost hem weinig moeite wekelijks een
verhaal te bedenken. Pen en boekje heeft
hij meestal bij zich. „Soms schiet me achter
in de varkensschuur wat te binnen, het-
geen ik dan gelijk opschrijf. Het gebeurt
dikwijls dat het wekelijkse verhaal 's nachts
wordt geschreven. Dan ben ik vaak helder
van geest." Zijn echtgenote is de kritikus.
Zonder haar oordeel gaat het verhaal de
deur niet uit. '
Een aantal jaren geleden kon er in het wes-
ten van ons land meewarig geschreven en
gesproken worden over de boeren in de
Achterhoek. Henk Graaskamp is van me-
ning dat het boerenleven thans heel anders
wordt bekeken. „Het wordt nu sterk gero-
mantiseerd. De mensen willen de nostalgie
terugvinden in het plattelandsleven."
De veel besproken landschapsparken ziet
hij niet zo zitten. „De meningen botsen erg.
In deze moet men de medewerking hebben
van de boeren, andeijs werkt het averechts.
Bovendien kosten deze parken teveel geld.
Het gehele gedoe rondom de aangekondigde
zuivelstaking (die voorlopig niet doorgaat)
heeft Henk Graaskamp aandachtig gevolgd.
„Dat de melk zomaar in de sloot gekieperd
zou worden, spreekt wel tot de verbeelding

maar zal echt niet een, twee drie gebeuren.
Met de opvatting van de boeren om bij een
eventuele staking zelf in te springen is hij
het roerend eens.
Sprekend over de politiek kwam Henk
Graaskamp tot de voor ons aanvankelijk
verrassende uitspraak dat hij zelf niet weet
in welk kamp hy thuis hoort. Tien jaar ge-
leden kwam hij terecht in het bestuur van

de AR. Hij heeft daar toch wel grote moei-
te mee gehad.
Dan na enig nadenken: „Ik geloof toch wel
dat het CDA een goede oplossing is". Om
zelf ooit nog eens bijvoorbeeld dorpspolitiek
te bedrijven, voelt hij niet. „Ik heb afleiding
genoeg", zo zegt hij. Niet alleen is hij voor-
zitter van de afdeling Vorden van de CBTB
bovendien heeft hij zitting in het landbouw-
schap terwijl hij al zestien jaar om de week
als „onderwijzer" fungeert aan de zondags-
school. Daarnaast heeft hij zijn beslom-
meringen als landbouwer.
Dit alles weerhoudt hem er niet van om in
de toekomst een boek te schrijven in de
vorm van een roman.

Maandag;
Repe*, Vordens Mannejokoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus V&n 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Rnpetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnasttekvereniging Sparta (meisjes en
dames)
Dinsdag:
VöUeybaltraining1 in bedde zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Winitertïiaining zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'it Rflisselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish..school o.l.v. mevr. Annelies Tflman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW

Repetitie inajorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvnouwen)
Folklorische dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okit.) om de 14 dagen zaal L/ettink

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in do sportzaal
ledere donderdagavond bridgen zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

Vrfldag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gyonnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
JeugdsocdëteAt open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-

derden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen btj de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Klnderklub De Flultertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum.; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastteikfveranigdng Sparta (jongens)
Jeoigdsociëtedit open van 19.30 tot 28.00 uur
Zondag:
Jeugdoocdëted/t open van 20.00 tot 22.00 uur

Februari:
12 Toneelstuk in zaal Schoenaker
12 Contactavond Vordens Mannenkoor,

Hotel Bakker
14 Herv. vrouwengroep Linde
15 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
15 Ledenvergadering EHBO
17 Jong Gelre: Agrarische gespreksgroep,

Hotel Bloemendaal
19 Opitocht en karnavalsavond De Deur-

dreajers in residentie Schoenaker
20 Optocht en kindermiddag De Deurdrea-

jeois in residentie Schoenaker
21 Karnavalsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
22 Karnavalsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
23 Plattelandsvrouwen
23 Ledenvergadering Veilig Verkeer

afdeling Vorden
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Gemeente-avond Herv. kerk in

De Voorde, Kerkstraat 15
24 Chr. Vrouwenver. Wildenborch
25 Jong Gelre: 0uiz-avond Laren
25 Uitvoering Chr. Muziekver. Sursum

Corda in het Jeugdcentrum
26 Uitvoering Sursum Corda, Jeugdcen-

trum

Maart:
l Berjaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
3 Zendingsavond Herv. kerk in

De Voorde
5 Feestavond LR en PC De Graafschap

in zaal Bakker
5 Jong Gelre: Prov. Binnensportdag,

Barneveld
7 Herv. vrouwengroep Linde

10 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
11 Jong Gelre: Dropping Hotel Bloemen-

daal
12 Uitvoering Vordens Toneel in het

Jeugdcentrum
13 Onderlinge wedstrijden LR en PC De

Graafschap in De Gompert, Hengelo G.
14 KPO/CDA-avond
15 Bejaarlensoos Kranenburg, 14.00 uur
15 NCVB in Hotel Bekker
16 Plattelandsvrouwen
19 Naopruuversbal De Deurdreajers in re-

sidentie Schoenaker, Kranenburg
23 KPO
23 Jong Gelre: Culturele wedstrijd, Exel-

se Molen
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

Avond van en met oud-ambtsdragers
van de Herv. gemeente te Vorden in
De Voorde

29 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur

April:
Plattelandsvrouwen

'7 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
(Pasen)

12 Bejaamdensoos Kranenburg, 14.00 uur
13 Jong Gelre: Filmavond Hotel Bloemen-

daal
19 NOVB in Hotel Bakker
21 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
23 Jong Gelre: Prov. Voorjaarsvergade-

ring Dieren
26 Berjaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO

Mei:
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

10 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
16 Herv. vrouwengroep Linde
17 NCVB in Hotel Bakker
19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
25 Plattelandsvrouwen
28 Jong Gelre: Prov. Buitensportdag,

Brummen

Juni:
2 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
8 Avondvierdaagse
9 Avondvierdaagse

10 Avondvierdaagse
11 Avondvierdaagse
18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodika-

club
18 Toernooi af d. zaterdag S V Ratti
19 Toernooi afd. veteranen SV Ratti

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Laatst hadden we Karel op bezoek. Door zijn vrienden wordt-ie meestal
' 'de fotograaf' genoemd, omdat hij het fotograferen niet kan laten. En
er ook veel over praat, zodat we meestal genoeg onderwerpen hebben
om over te diskussiëren. Bij dat laatste bezoek was er trouwens ge-
sprekstof genoeg, want Karel had een kamera bij zich, waarmee je van
die "direkt klaar"-foto's kunt maken. Helaas... een huisvrouw kan
niet altijd praten; er moest ook gekookt worden. Vrijgezel Karel bleef
graag eten, toen we hem uitnodigden. En zo stond ik na het eten met een
aanrecht vol afwas toen Karel ineens riep: "Kijk 's even!" Hij stond
achter me en toen ik omkeek maakte hij met z'n nieuwe kamera een
foto.

Deze foto. Met m'n natte handen vol afwasschuim
stond ik hem, direkt daarna, te bekijken, 't Is een
wonderlijk gezicht als je langzaam de kleuren uit het
donker ziet opkomen. "Kijk", zei de fotograaf "dat
is nou het voordeel van zo'n kamera: je kunt er direkt
iets mee doen. Ik heb hier heerlijk gegeten, maar- niet
eens een bloemetje voor mijn gastvrouw. Mag ik je
daarom deze foto aanbieden?
Kun je later zeggen: "O ja, dat was die keer toen
Karel de fotograaf bij ons is blijven eten.*'

Nou is Karel niet alleen een aktief fotograaf, maar
gelukkig ook een goeie afwasser. Hij heeft me dan
ook niet in de steek gelaten en me geholpen. Waarbij
ik er op stond, ook van hem een foto te maken. En
even later kon Karel zich niet bedwingen toen de
kinderen voor het keukenraam met zo'n grote spring-
bal speelden. En zo kreeg ik ook deze foto van een
attente gast, die iets terug wilde doen voor zijn gast-
vrouw. Een gast, die begreep, dat een moeder nooit
genoeg foto's van haar kinders heeft.

25 Toernooi afd. zaterdag S V Ratti

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktlvitelten aan on» door te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

Nieuwe naam
Jeugdsoos
Zaterdag 5 februari jl. is een groep jonge-
lui naar aanleiding van de nieuwe naam
voor de jeugdsoos, verkleed door het dorp
getrokken.

De naam 't Stampertje werd voor het ge-
meentehuis onthuld en werd bedacht door
Richard Martens.

BURGERLIJKE ;
STAND

Ondertrouwd: R. de Haan en E. M. Böhme.-

Pak ook eens
uitvaar
Mensen m
Naad

Mensen in Nood, 's-Hertogenbosch.

Voetbal
VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen v.v. Vorden: Vorden 3—Sp.
Brummen 5 3—0; Vorden 6—De Hoven 4
4—1; Erica 8—Vorden 8 4—1; Vorden 9—
Socii 6 7—1.

Programma v.v. Vorden: Loenermark—
Vorden; Vorden 2—Voorst 2; Loenermark
5—Vorden 3; Vorden 4—Baakse Boys 1;
Vorden 5—Erica 5; Erica 9—Vorden 6;
Vorden 8—Ratti 2; Vorden 9—Erica 7;
CJV Al—Vorden Al.

SV Ratti afdeling zaterdag: Epe l—Ratti l
Ratti 2—Sp. Eefde 4; Sp. Eefde 3—Ratti 3
SV Ratti afdeling zondag: Vorden 8—Rat-
ti 2; Ratti 3—Socii 6.
Afdeling dames: Voorst—Ratti

Waterpolo
HEREN VAN VORDEN KANSLOOS
TEGEN EMMELOOBD

Het eerste herenzevental van Vorden heeft
zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen
Zignea uit Emmeloord een flink waterpolo-
lesje gehad. De Vordenaren kregen met 6—
2 klop.
In het begin van deze ontmoeting konden
de Vordenaren het tempo van Zignea nog
wel bijbenen alhoewel spoedig een O—2 ach-
terstand werd opgelopen. Via een verre uit-
gooibal van doelman Jan ter Huerne kon
Arjan Mengerink direkt daarna vrij op-
zwemmen en vervolgens gemakkelijk sco-
ren l—2.
In de tweede periode een iets sterker Zig-
nea dat uitliep tot l—3. Het was opnieuw
Arjan Mengerink die uit een pass van
Sjaak Gotink de spanning terug bracht
2—3. Die spanning kwam echter niet terug
want zowel in de derde als de vierde perio-
de wred Vorden door de mannen uit Em-
meloord overklast. Geleidelijk aan werd de
score opgevoerd tot 2—6.

DAMES VAN VORDEN WONNEN
VAN ERMELO
De dames van Vorden hebben zaterdag-
avond in Ermelo de kompetitiewedstrijd te-
gen Zon & Water met 5—2 gewonnen.
Voor de rust was het een gelijkopgaande
wedstrijd. Door een doelpunt van mevrouw
Brandenbarg nam Vorden een O—l voor-
sprong. Nog voor de rust werd de balans
jn evenwicht gebracht.
Nadat Anneke Sikkens in de tweede helft
Vorden op een 2—l voorsprong had ge-
bracht werd het andermaal gelijk. Hierna
was het Vorden wat de klok sloeg. Anneke
Sikkens en mevr. Brandenbarg (2x) be-
paalden de eindstannd op 2—5.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITDZ DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van de
Vordense damklub DCV werden de volgen-
do wedstrijden gespeeld:
Breuker—Lamers 0-2; Rossel—Lankhaar
O 2; Wentink—Heuvink 0—2; Slüter—
Klein Kranenbarg 2—0; Masselink—Graas-
kamp 2—0.

L_



Ook uw drukwerk wordt
met zorg beoordeeld

door onze vakmensen

Zowel boekdruk als offset
voor ieder drukwerk

het juiste procédé

Kom eens vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden,

o n
O

nieuwstad 12, Vorden

Tel. 1404

VOORZICHTIG
MET
DROP.
Drop ia niet alleen lekker maar ook ge-
zond. Zo wordt drop al eeuwenlang aange-
prezen. Toch is de laatste jaren steeds
duidelijker vast komen te staan dat drop
slecht voor de gezondheid kan zfln. Men
kan bjj een dagelijkse dropconsumptie last
krjjgen van het z.g. dropsyndroom. Een
verhoogde bloeddruk en een verhoogde
vochtopname door het lichaam (oedeem-
vorming) zfln hiervan de belangrijkste ken-
merken.
Naast bestanddelen als suiker, arabisch
gom en salmiakzout zit er in drop een af-
treksel van de zoethoutwortelplant. De me-
dicinale werking van de zoethoutwortel
werd vijfduizend jaar geleden al door de
Chinezen genoemd. In 't graf van de Egyp-
tische farao Tut-Ankh-Amon werden ver-
schillende zoethoutwortels gevonden en van
Napoleon is bekend dat htf om zfln maag-
pjjn te verzachten kisten met drop op zfln
veldtochten meenam. De genezende wer-
king van drop op maagzweren is in 1946
door de Nederlandse arts Revers beves-
tigd. Na verloop van tfld merkte Revers
echter dat één op de vijf patiënten die hfl
drop voorschreef last kreeg van oedeem.
In de vijftiger jaren werd vervolgens vast-
gesteld dat glycyrrhizine, het bestanddeel
dat drop zijn specifieke smaak geeft, ver-
want is aan het bijnierschorshormoon al-
dosteron en voor de oedeemvorming ver-
antwoordelijk was. Teveel van het dropbe-
standdeel bleek de water- en zouthuishou-
ding van het lichaam aanzienlijk te kun-
nen verstoren.
Aldosteron is namelijk een van de belang-
rijkste hormonen voor de regeling van de
water- en zouthuishouding van het lichaam.
Het draagt hierdoor indirect b(j aan de re-
geling van de bloeddruk. Door een dage-
lijkse hoge dosis glycyrrhizine, en dus
drop, houdt het lichaam teveel natrium
vast en scheidt het teveel kalium uit. Hier-
door kan verhoogde bloeddruk optreden,
oedeemvorming, hoofdpijn en in ernstige
gevallen zelfs spierverzwakking.

Nu is het erg moeilijk een norm aan te ge-
ven voor de hoeveelheid drop die men zon-
der gevaar voor de gezondheid kan eten.

De hoeveelheid glycyrrhizine ia de diverse
dropsoorten is sterk wisselend en ook de
gevoeligheid voor glycyrrhizine is bfl ieder
mens anders.

In elk geval verdient het aanbeveling om
voorzichtig te zijn met het eten van drop.
De Amsterdamse hoogleraar M. Koster,
van de kliniek voor inwendige ziekten van
het Wilhelmina Gasthuis, leert aan toekom-
stige artsen niet voor niets dat ze mensen
met een te hoge bloeddruk naar hun drop-
consumptie moeten vragen.

INENTING
TEGEN KANKER
NOG
VER WEG

Vrijwel iedereen kent tegenwoordig in zijn
omgeving wel een kankerpatiënt. Ongeveer
één van de drie thans levende Nederlan-
ders zal tijdens zijn leven één of meer ke-
ren voor kanker behandeld worden. Ont-
wikkelingen op het gebied van de genezing
van kanker kunnen daarom al gauw valse
verwachtingen wekken. Nieuwe wapen-
feietn in het offensief tegen kanker vin-
den gretig gehoor, of het nu resultaten van
wetenschappelijk onderzoek betreft dan
wel de zoveelste presentatie van een zoge-
naamd wondermiddel of zaligmakend dieet.
Het meest recente voorbeeld van de manier
waarop momentopnames uit het kanker-
onderzoek opgeblazen kunnen worden, is
de publiciteitsgolf rond het muizenonder-
zoek van de nieuwe Utrechtse lector dr. W.
den Otter. Onbedoeld, zoals Den Otter la-
ter verklaard heeft, is het beeld geschapen
van een groep, zelfs op wereldniveau unie-
ke, onderzoekers die de vondst van de
eeuw gedaan hadden. In werkelijkheid
duurt het, zoals Den Otter benadrukte, nog
minstens twaalf jaar voor er op basis van
't Utrechtse onderzoek een mogelijk werk-
zame behandeling tegen kanker ontwik-
keld kan worden.

Door de resultaten van een bepaald onder-
zoek er uit te lichten kan de samenhang
in het kankeronderzoek uit het oog verlo-

ren worden. De immuunbehandeling, waar-
van bij het muizenonderzoek van Den Ot-
ter sprake is, is één van de vele genees-
methoden waaraan gewerkt wordt in tal
van laboratoria over de gehele wereld. Zo
is de meer dan 2000 jaar oude chirurgische
behandeling, waarbij het kwaadaardige ge-
zwel uitgesneden wordt, nog steeds de be-
langrijkste behandeling van kanker. Na de
uitvinding van de röntgenstraling in het be-
gin van deze eeuw kwam de bestralings-
therapie op gang. Ook op dit terrein vin-
den snelle ontwikkelingen plaats. Met be-
hulp van elektronen- en gamma-bestraling
kunnen tegenwoordig kleine stukjes kan-
kerweefsel selectief worden vernietigd. De-
ze selectieve vernietiging komt enigszins
tegemoet aan het bezwaar tegen de bestra-
lingstherapie dat het eigenlijk een paarde-
middel is en zowel de zieke als de gezonde
lichaamscellen vernietigt. Ook aan de
chemotherapie, de behandeling met genees-
middelen, kleeft dit bezwaar.

Door de bovengenoemde behandelingen se-
lectief te gebruiken slaagt men er de laat-
ste jaren steeds meer in kankercellen ster-
ker te beschadigen dan het omringende ge-
zonde weefsel. Als een gezwel diep in het
lichaam zit, kan vaak niet meer worden
geopereerd en wel worden bestraald.
Uitzaaiingen kunnen vaak goed behandeld
worden met een afwisseling van genees-
middelen en bestraling. De ogenschijnlijk
„netste" behandeling is de immuunthera-
pie. In verschillende laboratoria wordt toe-
gewerkt naar een inenting tep-en kanker.
Kankercellen worden door het lichaam als
een vreemd element beschouwd en zouden
dan ook in principe net als ziektekiemen
door het afweersysteem van het Hchaam
opgeruimd moeten worden.

Bij kankerpatiënten blijkt vaak dat het af-
weermechanisme verzwakt is of niet werkt.
De immuuntherapie probeert nu die afweer
van het lichaam te verhogen. Een van de
methoden is het inspuiten van gedode of
verzwakte kankercellen. Het afweermecha-
nisme kan zulke cellen wel aan en blijkt
zelfs gestimuleerd te worden.

Een andere methode is het isoleren van af-
weercellen uit een gezond individu en deze
over te brengen naar andere individuen die
men tegen een bepaald type kanker wil
wapenen.

Vrijwel al het onderzoek aan immuunthe-
rapie tegen kanker is bij dieren gedaan.
Dit geldt ook voor het Utrechts onderzoek

waar men uit muizen die tegen een be-
paald type kanker bestand (immuun) wa-
ren afweerstoffen heeft weten te isoleren.

Met die afweerstoffen kon dan de groei van
bij andere muizen ingespoten kankercellen
gestopt worden.

Ontegenzeglijk doen de Utrechtse onder-
zoekers belangrijk werk aan de immuun-

therapie tegen kanker. En daarnaast is het
natuurlijk noodzakelijk het publiek regel-
matig te informeren over de voortgang
van deze, mede door hen betaalde, onder-
zoeken. BQ de presentatie ervan moet ech-
ter een aanzienlijke zorgvuldigheid be-
tracht worden. Maar al te vaak blijkt een
ogenschijnlijk succesvolle ontwikkeling
achteraf minder perspectief op te leveren
dan verwacht werd.

Leef mee,
geef mee/

£20,-per maand betekenl leven
voor dit kind.

DR Koreaanse Jongetje leefde van etl op de
straat, zonder Iets of Iemand. Nu gaat hl]
naar school, heeft een thuis, krijgt liefde
en bescherming. En eten l Dank zij de aktie
"Neem een kind voor uw rekening"!

En al die andere miljoenen kinderen dan?
Weeskinderen, straatkinderen, zwerfklncto-
ren, gehandicapte kinderen... Ook zij
hebben recht op leven.

Met een eenmalige gift (giro 1111222)
helpt u zo'n kind al een eind op weg. Maar met
ƒ 20,— per maand helpt u blijvend l Dat Is
weinig geld voor een kinderleven. Leef
eens extra mee met deze kinderen tijdens
de feestdagen. En geef ook mee.
De bon maakt het u gemakkelijk.

Neem ook een kind voor uw rekening ƒ
.Graag neem Ik een kind voor mijn rekening.

*—J rk stort maandelijks ƒ 20,— op giro 1111222 van Stichting
Mensen In Nood, Hekellaan 6, Den Bosch.

Ik wfl graag uitvoerige Informatie ontvangen over net
hulpprogramma voor kinderen In nood*

Naam: __________^__
Straat: -
Plaats:
Aankruisen, mvuTTen en opsturen naar Mensen In Nood.
Antwoordnummer 10,. Den Bosch On oen gesloten
envelop zonder postzegel).



Te koop: auto-aanhanger
dicht model. W. H. Dolphijn
Dorpsstraat 10, Ruurlo
tel. 05735-1915

De grote maten-
specialist

Lammere
confectiebedrijf

i8 het voordelige
adres voor damescon-
fectie en stoffen.
Zonodig wordt naar
maat gemaakt.

Zutphenseweg 29, Vorden
telefoon 05752-1971

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimachinehamlel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Voor .

meubels
tapijt
bedden, en
gordijnen
naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Zie ook onze meubeltoon-
zalen op de Ie en 2e
verdieping

Op ons nieuwe kantoor hebben wij plaats voor:

telefoniste/
receptioniste
leeftijd 18-25 jaar. Opleiding MAVO of HAVO-niveau
vereist.

Kantoorassistente
leeftijd 17-20 jaar.

Tevens hebben wij in ons centrale magazijn plaats voor:

enkele inpaksters
voor hele of halve dagen.

In onze produktie-afdeling hebben wij plaats voor een

produktie-assistent
leeftijd 18-23 jaar. Liefst met LTS-opleiding elektrisch
cf bankwerker.

SOLLICITATIES TE RICHTEN AAN:

NEDAC B.V.
NEDACWEG 4 - VORDEN - TELEFOON 05752-1773

Lekker brood ?
WARME BAKKER

Oplaat
BAKT HET VOOR U

WEEKENDREKLAME

kruidkoek
Dorpsstraat, tel. 1373

Kwaliteitsaanbiedingen
voor jaren luisterplezier
HiFi stereo (combinatie

van „Erres". Tuner, versterker en kassetterekor-
der in één. Uitgangsvermogen 2 x 17 Watt. Tuner
voorzien van FM-, midden-, lange en korte golf,
Stereo kassetterekorder geschikt voor alle band-
soorten. Prijs inklusief luidsprekerboxen van Q'QQ
1045,— nu ÖW%Jj'
Bovendien tijdelijk GRATIS HOOFDTELEFOON

HiFi stereo (combinatie
Tuner, versterker, platenspeler en geluidsboxen.
Uitgangsvermogen 2 x 20 Watt. Met stereo-4 QQQ
mogelijkheid. Prijs kompleet 1099,— nu Öi/Wj'
En tijdelijk GRATIS HOOFDTELEFOON

Radio kassetterekorder
Golfbereik FM en middengolf. Ingebouwde mi-
krofoon. Voor lichtnet- en batterijvoeding. Merk OOrt
„Erres" van 279,— nu fcfcWj

Draagbare radio
Moderne radio voor lichtnet- en batterij voeding, m /*£*
FM-, midden-, lange- en kortegolf van 162,— nu tfm^Jm1

WEEKEND-
AANBIEDING

ELIAS

keukendoek
van 4,95 p. st.
nu 2 stuks 7,90

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Klokradio
Met duidelijk cyferuurwerk. FM en middengolf.
Wekt u met muziek of zoemtoon

Kassettebandjes met garantie

6 kassettes C 60 voor

4 kassettes C 90 voor

Grammofoonplaten

15 daverende originele karnavalskrakers

Karnaval originele versies

Het Beste feestalbum met 46 originele fuifnum
mers. Dubbel elpee

Elvis 40 greatest hits dubbel elpee

50 jaar smartlappen

Televisie - Radio

89,50

10,25
12,95
20,25
29,90
20,90

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Adverteren
doet
verkopen

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te

TOYOTA Corolla de Luxe
TOYOTA MK 11 2000
TOYOTA Carina de luxe

koop :

1974
1972
1Q74

TOYOTA Corolla 30 Handtop Coupé 1976
TOYOTA Carina 1600 de Luxe .
CITROEN 2CV4 2 st
FORD 1600 L
OPEL KADETT Station
PEUGEOT 404 Diesel
SIMCA 1301 Sp

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

1976
1971
1973
1971
1970
1972

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTAJDEALER
Spalstraat 2S-30, Hengelo, tel. 06753-1266
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Tot en met^l^februari a.s. nog tegen
verminderde prijs af te geven een
aantal

DAMES-, HEREN- OF
KINDERRIJWIELEN

welke overjarig en min of meer
beschadigd zijn.

1 gebruikte sport herenfiets
2 kleuterfietsen (4 jaar)
l Gazelle sport herenfiets
5-gang derailleur

Tweewielerbedrijf

TRAGTER
ZiultipIhieiiBeiweig 85 - Vkwiden

Ook uw nieuwsblad doet met het
110-jarige Rode Kruis meel

41 De prijswinnaars worden regelmatig
in dit blad bekend gemaakt!

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispootfafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOFS
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

+
++
+
+

doe mee met de
,marathon rode kruiswoord

prettige vrijetijdsbesteding PUZZBl
helpt uw rode kruis helpen
prijzenpakket t.w.v. ca f 250.000,—
vele super-, eind-, hoofd-, maand- en weekprijzen
extra veel kansen

gaarne zenden wij ook O de

rrode kruis puzzelkrant
voor nederland'

gratis toel

Wij maken het U gemakkelijk:
Plak onderstaande coupon op een briefkaart
(40 cent postzegel), stuur de briefkaart in, en U
ontvangt de f rode krujs puZ2e|krant

voor nederland'
gratis thuis!

+

+

+

+

+

+

+
Adresseer de briefkaart: •(•
Nederlandse Rode Kruis Postbus 5700 's-Gravenhage j
of bel: 070-46.95.95, t. 328
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B JL

j+
Naam: 3 ̂ P

Adres: § Jjp

Stuur mij gratis - direct na verschijning - de
,rode kruis puzzelkrant, voor nederland'

*•*
Woonplaats;

nieuw tapijt
naar
uw tapijtvoorraadhouder

VEEL KEUS
SNELLE LEVERING
EN DIVERSE
SPECIALE PRIJZEN

Al uw tapijt wordt gratis
en vakkundig gelegd

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Op al ons merktapijt geven wij 5 jaar slijtgarantie


