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MOV-groep Vorden
Op de dekenale bijeenkomst in Vorden van
de groepen Missie- Ontwikkelingssamen-
werking- en Vredesvraagstukken hield de
eerw. Heer Fr. W. v.d. Poll van de Leostich-
ting een voordracht. Mede aan de hand van
en diaserie en de keuze van missie-posters
is gezamenlijk van gedachten gewisseld
over een parochiale aanpak door een MOV-
groep.
Hoe zie je de taak van een plaatselijke
MOV-groep, hoe is de kijk op missie- en
ontwikkelingswerk.
Binnen de MOV-groep Vorden zijn gedach-
ten ontwikkeld om de vakantie van pater
Seesing CP een bijzonder cachet te geven.
In augustus wordt deze missionaris 70 jaar.
Hij is dit jaar 45 jaar priester. Het ligt in het
voornemen om op 1.5 augustus een plechti-
ge H. Mis te vieren, waarna mogelijk een re-
ceptie wordt aangeboden.
Omdat de groep ook gaarne broer Felix van
de jubilaris, pastoor in Frankrijk, bij de vie-
ring wenst te betrekken, kan het zijn dat een
en ander een week wordt verschoven.
Inmiddels is mevr. A. Zents-Berendsen tot
de groep toegetreden. Dames en heren, die
mee willen werken in de MOV-groep zijn
van harte welkom.

Oriënteringswandeling
't Medler
Zaterdagavond 10 juli is de traditionele
oriënteringswandeling op 't Medler.
Deze wandeling wordt georganiseeerd
door de Oranjevereniging 't.Medler. De
lengte is ongeveer 8 km. en voert door de
mooiste gedeelten van de landgoederen
van Het Onstein en 't Medler. Bij deze wan-
deling dient men uiteraard goed zijn ver-
stand te gebruiken en-zijn ogen goed de
kost te geven. De start is bij café Eijkel-
kamp.

Ere-haag voor
jeugdvoorzitter
Afgelopen vrijdag trad in het gemeentehuis
in Warnsveld Jos Geerken met Marleen
Veldhuis uit Warnsveld in het huwelijk.
Waar de bruidegom reeds geruime tijd als
voorzitter van de jeugd verbonden is aan de
s.v. Ratti en tevens nog fungeert als leider/-
speler van zaterdag 2, meenden junioren en
senioren het bruidspaar een verrassing te
bereiden.
Na de voltrekking stond bij het gemeente-
huis in Warnsveld dan ook een erehaag van
Ratti-spelers opgesteld, hetgeen door
bruidspaar en familie op hoge prijs werd ge-
steld.

Oraiyefeesten buurtschap
Medler
In grote lijnen is het Medler-feest, zoals de
Oranjefeesten in de buurtschap 't Medler
worden genoemd, gelijk aan dat van vorig
jaar..
Vrijdag 16 juli zijn er weer schoolwedstrij-

den voorde kinderen van de Kranenburgse
school. Des avonds voert in de hal van
C.W.V. Medo de toneelvereniging T.A.O.
het toneelstuk "Boerenbedrog" op, waarna
er tot in de kleine uurtjes kan worden ge-
danst op de tonen van "The Blue Danio's".
Zaterdagmiddag zijn er kinderspelen voor
de kinderen van de buurtschap onder lei-
ding van mevr. Norde-Nieuwenhave,
mevr. Nijenhuis-Stegeman en Eric Knoef.
Voor de senioren van 't Medler vangt des
middags het bekende vogelschieten en
schijfschieten aan. Herman Geerligs van
De Wiersse dient zijn titel te verdedigen.
Waar op 't Melder weer wordt over gepraat
is of de koning weer uit De Wiersse zal ko-
men. Al jaren komt de schutterskoning uit
dat deel van de buurtschap.

Voorts is er gelegenheid voor dogcarrijden.
Er zijn wat kermisvermakelijkheden w.o.
geluksspellen. De bekende muziekgroep
"Transit" zorgt op zaterdagavond voor de
dansmuziek. Burgemeester Mr. M. Vunde-
rihk zal zaterdagmiddag het eerste schot op
de vogel loslaten. Een weer eerder n.l. za-
terdag 10 juli is dan de geplande oriënte-
ringswandeling door 't Medler.

N.B.v.Pl. vrouwen
afd. Vorden
Op zaterdg 11 september gaan de platte-
landsvrouwen van Vorden een bezoek
brengen aan het fruitcorco te Tiel.
In verband met het bestellen van de toe-
gangs en plaatsbewijzen kunt u zich opge-
ven tot 15 jul i . Opgave en informatie hiero-
ver bij mevr. A. Pardijs, tel. 6700.

Aanhangwagen ontvreemd
Eigenaar G.J.O. uit Vorden deed bij de
Rijkspolitie aangifte van diefstal van zijn
zelfbouw aanhangwagen, die geparkeerd
stond op de parkeerplaats De Steege. Waar-
de van de aanhangwagen f. 1700,-.

Vernielingen school
't Medler
Bij de Rijkspolitie kwam een melding bin-
nen van het vernielen van ramen, het los-
slaan van stopcontacten e.d. in de Medler-
school.
Via een onderzoek kwam de politie op het
spoor van een drietal jongelui uit Vorden.
Deze bekenden gedurende drie avonden
een bezoek te hebben gebracht aan de
school en de genoemde vernielingen te
hebben aangericht. .
De gemeente regelt inmiddels de schade-
claim met de jongelui.

Reebok contra auto
Maandag 4 juli om 11 uur reed K.N. uit
Zutphen op een overstekende reebok op de
Dennendijk te Warnsveld. De auto kreeg
lichte schade. De bok overleefde de aanrij-
ding niet.

Schennis openbare
eerbaarheid
Vier meisjes hebben op vrijdag 2 jul i om
kwart over drie een man ontmoet bij de
Veengoot aan de Deldenseweg. De man
was gedeeltelijk ontkleed en toonde zijn ge-
slachtsdelen. De meisjes deden hiervan
aangifte bij de R.P. en konden een duideli jk
signalement opgeven. De R. P. heeft de
zaak in onderzoek.

Diefstal in
"De Dennen"
Op 2 ju l i omstreeks kwart voor vier is uit
een kleedruimte van het zwembad "De
Dennen" ontvreemd een horloge, zakmes
en een biljet van f. 5,-. Bezoekers worden
aangeraden geen waardevolle spullen mee
te nemen naar het zwembad, dan wel een
ander in bewaring te geven bij de beheerder
van het bad.

Loslopende honden
Bij de Rijkspolitie is een melding binnenge-
komen dat een tweetal honden op 4 jul i
achter een kudde schapen aanzaten. Door
tussenkomst van de gewaarschuwde eige-
naar gingen de honden aan de haal, richting
Lochem.
Het betrof een wit/zwarte bastaard hond en
een herder met bruin dek.
Eigenaren van honden dienen hun honden
aangelijnd uit te laten. Vooral bij het ge-
meentehuis wordt hier nogal eens de hand
meegelicht.

Geslaagde openbare les
Nuts blokfluit en
melodicaclub
De zaterdagavond in het Dorpscentrum ge-
houden ̂ ^fibare les van de Nuts blokfluit
en meloc^tclub is een succes geworden.
Nadat de heer D. de Boer vele jaren leiding
had over deze clubs was het zaterdagavond
voor de eerste keer dat de leiding in handen
was van H|ns Weenk daarbij geassisteerd
door Gdflan Zuilekom.
Nadat d^Ker P. de Vries, voorzitter van de
clubs, de vele aanwezigen, waaronder ook
de heer de Boer en echtgenote welkom had
geheten, werd het programma op vlotte wij-
ze afgewerkt. Voor de pauze waren het de
blokfluitleerlingen die het programma ver-
zorgden. Na de pauze waren het de kinde-
ren van de melodica's. De ten gehore ge-
brachte muziek werd met enthousiasme
door de aanwezigen ontvangen, getuige het
vele applaus tijdens en de reakties na afloop
van de les. De heer de Vries deed tijdens
zijn dankwoord een oproep aan het publiek
om hun kinderen middels de Nutsblokfluit
en melodicaclub kennis te laten maken met
een muziekinstrument. Dit was blijkbaar
niet aan dovemans oren gezegd want na
afloop konden inderdaad een aantal nieu-
we leerlingen voor volgend seizoen worden
ingeschreven.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunde r ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
dcLTken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur we thoude r 11 .A . Bogdidman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uu r .

1. Ontwerp- bestemmingsplan Hoetinkhof
1980, no. l

Zoals u uit de advertentie elders in dit blad
kunt lezen ligt met ingang van aanstaande,
vrijdag het ontwerp-bestemmingsplan
"Hoetinkhof 1980, no. l" ter visie.
Dit plan heeft betrekking op een tweetal ter-
reinen binnen Hoetinkhof. De Ie wijziging
heeft betrekking op het terreintje (tegen de
houtwal) dat nu nog onbebouwd is en waar
op de bestemming "openbare en/of bij-
zondere bebouwing" ligt. Daar er geen be-
hoefte is aan openbare- en bijzondere be-
bouwing op die plaats, wordt voorgesteld
die bestemming te wijzigen in woonbebou-
wing.
De 2e wijziging heeft betrekking op een ter-
rein - nabij de recentelijk door de woning-
bouwvereniging "Thuis Best" gebouwde
en verkochte 7 premie A woningen - gren-
zende aan de houtwal tussen Brinkerhof en
Hoetinkhof.
Dit terrein zal ten koste van een gedeelte
woningbouw worden gewijzigd in "trap-
veld". Dit daar hieraan behoefte bestaat en
een dergelijke voorziening in vigerende
plannen nog niet hierin wordt voorzien.
Deze lókatie is mede gekozen vanwege de
centrale ligging ten opzichte van de woon-
buurten Brinkerhof en Hoetinkhof.

2. Gebruik zomerhuisjes en gebruik gara-
ges e.d. als woonruimte.

Alweer enige tijd geleden is in de gemeente
Vorden gestart met een inventarisatie van
zomerhuisjes en illegale woonruimten in
de gemeerde.

De reden hiervan was dat er in de loop der
tijden enige wildgroei werd geconstateerd.
Wildgroei dan met name omdat diverse ob-
jecten die in het verleden zijn gebouwd als
garage, berging o.i.d. voor deze doeleinden
beschikbaar worden gesteld.
Aangezien dit niet is toegestaan op grond
van wettelijke bepalingen (Woningwet;
Wet op de Ruimtelijke Ordening; bestem-
mingsplan; bouwverordening; verorde-
ning recreatie-woonverblijven) is een
inventarisatie gemaakt van de tot nu toe be-
kende strijdige situaties. Voor die kwesties
wordt in overleg met betrokken eigenaren
gestreefd naar een afbouw van die strijdige
situaties.
Los van het feit dat de wettelijke bepalingen
gebruik als woning c.q. zomerwoning niet
toestaan, kan het wel gebruiken als zodanig
gevaarlijke situaties teweegbrengen. Wo-
ningen, dus ook zomerwoningen, worden
bij de bouw beoordeeld op constructie-ei-
sen van veiligheid, waaronder brandveilig-
heid. Voor woonruimten gelden in dat ver-
band strengere eisen dan voor bergingen,
garages e.d. Er kunnen zich - indien derge-
lijke ruimten toch worden gebruikt als
woonruimte - bij brand dan ook sneller per-
soonlijke ongelukken voordoen. Ook zijn
wij van mening dat zomergasten die in Vor-
den verblijven moeten kunnen rekenen op
in deze tijd passende accommodatie. Ook
voor permanente woonruimte dient pas-
sende accommodatie ter beschikking te
staan.
Naast het strijdige gebruik van garage's e.d.
als woning of zomerwoning is ons even-
eens gebleken dat er diverse panden zijn

die wel als zomerwoning zijn bestemd,
doch die voor permanente bewoning in ge-
bruik worden gegeven.
Ook dit is een situatie die zich niet verdraagt
met de bepalingen van de recreatie-woon-
verblijvenverordening. Dergelijke wonin-
gen mogen in principe slechts worden ge-
bruikt gedurende de periode april-oktober.
Het college van burgemeester en wethou-
ders kan evenwel vrijstelling verlenen van
die bepaling. Die vrijstelling - en overigens
ook het gebruik gedurende de periode april-
oktober - kan echter slechts betrekking heb-
ben op het gebruik als zomerwoning. Per-
manente bewoning is niet toegestaan. Een
gebruiker van zo'n woning dient dus te be-
schikken over woonruimte elders.
Is er in het verleden misschien minder
stringent opgetreden, voor de toekomst
staat de gemeente Vorden een beleid voor
waarbij strenger opgetreden wordt tegen
met wettelijke bepalingen strijdige situa-
ties.
Men dient er dan ook op bedacht te zijn dat
men niet zonder toestemming van de ge-
meente allerlei bouwwerken als garage's
e.d. gaat inrichten en gebruiken als woon-
ruimte en/of zomerhuisje, dan wel zomer-
huisjes permanent gaat (laat) bewonen.
Doet men dat toch dan moet rekening wor-
den gehouden met een optreden daartegen
van de zijde van de gemeente.

3. Spreekuur wethouder Geerken.

Wethouder Geerken zal aanstaande vrijdag
niet in de gelegenheid zijn om het wekelijk-
se spreekuur te houden.

Concert Vordens
Mannenkoor en
Achtkastelendarpers
Zondagmorgen is het zomerprogramma
van de Vordense VW officieel geopend.
Dit alles gebeurde in een stralend zonnetje
en onder grote belangstelling op de trappen
van kasteel Vorden. De Tirolerkapel "De
Achtastelendarpers" onder leiding van
Joop Lauckhart beet het spits af met het
nummer Gablonzer Perlen. Hierna sprak
de voorzitter van het VW de heer G.W.
Eyerkamp een kort openingswoord waarbij
de beide plaatselijke wethouders met hun
echtgenotes speciaal welkom werden gehe-
ten.
Het programma werd vervolgd door een
optreden van het Vordens Mannenkoor
onder leiding van dirigent Bert Nijhof. Het
Mannenkoor bracht een negental liedern
ten gehore waaronder het Vordens Volk-
slied, Sanctus, Annchen van Tharau,
Haeck Dies en die Lorelei. Bijzonder veel
waardering van het publiek was er voor het
lied Nowbody Knows, waarin tevens solo-
partij trompet werd gespeeld door de diri-
gent van de Achtkastelendarpers Joop
Lauckhart, met als solist Bas-Barriton Lu-
do Eijkelkamp. Ook deze Achtkastelendar-
pers hebben hun steentje bijgedragen aan
het muzikale gedeelte en wel met een tien-
tal nummers waaronder Böhmerwald Wal-
zer, Fuchsgraben, Kannst du Knödel ko-
chen, Abscheidswalzer en Bis bald auf Wie-
dersehen. Na afloop dankte de heer. Eyer-
kamp de weergoden, alle medewerkenden
en het publiek en sprak de wens uit dat vol-
gend jaar wederom een dergelijk concert
gehouden kan worden.

Parochieraad R.K. Kerken
gekozen
De parochianen van de Cfrdstus Koning
Kerk te Vorden en van de I^»toniuskerk
te Kranenburg hebben thans een definitie-
ve parochieraad gekozen.
Van de uitgegane stembiljetten (980) kwa-
men er 753 terug. Blanko gestemd 44,
ongeldig 18.
Uit de 24 kandidaten werden gekozen:
L. Overmars, B. Nijhof, A. Eijkelkamp, G.
Eijkelkamp, A. Wissink, Mevr. R. v.d. Lin-
den-Kolkman, Mevr. A. Hermans-Jansen,
H. Lichtenberg, mevr. H. Havekes-Eijkei-
kamp, F. Leferink, Mevr. H. Spithoven-
Hendrichs Franssen, L. von Fisenne, H.
Wiggers en mevr. W.Tolkamp-Siemes.
De raad wordt gecompleteerd met de Zeer
Eerw. heer J. van Zeelst, pastoor en de heer
F. Helmink, namens het kerkbestuur. Tien
leden van de nieuwe raad komen van Kra-
nenburg, de overige uit dorp Vorden. Alle
gekozenen hebben hun uitverkiezing aan-
vaard. De parochieraad is 7 ju l i j.1. geinstal-
leerd. Daarbij werd afscheid genomen aan-
de voorlopige Parochieraad onder dank-
zeggink voor de talrijk door deze verrichte
werkzaamheden w.o. de voorbereiding
voor de verkiezing.

Weer een jongerenkoor
in Kranenburg
In de parochie Kranenburg bestaat weer
een jongerenkoor. Op initiatief van de voor-
lopige Parochieraad werkten mevr. R. van
der Linden-Kolkman en de heren J. Schun-
delaar en J. Oudsen dit verder uit. Op 22 ju-
ni j.l. was er een kennismakingsbijeen-
komst. Daar werden spijkers met koppen
geslagen. De repetitieavond is elke woens-
dagavond. Van het plan om nog voor de
grote vakantie de eerste dienst te verzorgen
moest helaas worden afgezien vanwege een
sleutelbeenbreuk van de organist.
Er is een stuurgroep gevormd die bestaat
uit Gerard Eijkelkamp, lid van de parochie-
raad, mevr. Winkeler, dirigente, Ron Böh-
mer, organist en Johan en Carla Balvert.

Interkerkelijke jeugd d i en s t
Onder het thema "Geniet ervan" wordt op
zondagavond 18 juli een interkerkelijke
jeugddienst gehouden m.m. v. ds. J. Zijlstra
en het koor "Ekklesia" uit Lochem. De
dienst wordt-gehouden in de open lucht
achter de Gereformeerde kerk aan de Zut-
phenseweg.

Sakristie R.K. Kerk
vernieuwd
Dank zij vele vrijwilligers ziet de Sakristie
van de R.K. Antoniuskerk er thans geheel
vernieuwd uit. Er werd gemetseld, kasten
verplaatst, toiletruimte geschapen, nieuwe
lampen en vloerbedekking aangeschaft. Er
werd geschilderd en nieuwe gordijnen aan-
geschaft. Nog een paar klusjes moeten wor-
den gedaan aan de gang en de ruimte kan

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

optimaal worden gebruikt als sakristie,
ruimte voor nevendienten, voor koorrepe-
tities en als spreekkamer.

Van de kerkvoogd! j van de
Hervormde Gemeente
ontvingen we het volgende
persbericht:

Lohman orgel in Vorden
gerestaureerd
Het Vordense Lohman orgel in de Her-
vormde Dorpskerk is door de fa. Gebroe-
ders Reil gerestaureerd. De werkzaamhe-
den, die in maart van dit jaar gestart zijn,
worden nu afgerond. De windvoorziening
werd gereconstrueerd, de mechaniek werd
geheel gereviseerd en waar nodig ver-
nieuwd en het orgel werd geheel opnieuw
geintoneerd in de geest van Lohman orgels
te Zutphen en Zoetermeer. Het gehele pro-
ject werd mede geadviseerd door de orgel-
commissie van de Ned. Herv. Kerk en door
Monumentenzorg.

Zondag 11 juli zal in een feestelijke kerk-
dienst o.l.v. ds. Veenendaal het orgel weer
officieel ingebruik worden genomen. Van-
zelfsprekend zal het orgel dan ruimschoots
te beluisteren zijn. Na afloop van deze inge-
bruiknamedienst is er gelegenheid het
orgel te bezichtigen en een kop koffie te
drinken. Tevens zal er dan een boekje te
verkrijgen zijn over de geschiedenis van dit
orgel. Cantor-organist Rudi van Straten
verzamelde de gegevens voor dit boekje.
Hij zal bij deze dienst het orgel bespelen.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Open-lucht-dienst in de
Wildenborch
Ja, ook dit jaar zijn er weer twee Open-
Lucht-diensten. De eerste is a.s. zondag 11
juli bij de kapel in de Wildenborch. We ho-
pen op mooi weer. Is het te koud ofte nat
dan wordt de dienst in de kapel gehouden.
Voorganger is ds. Holl, ziekenhuispredi-
kant in Doetinchem. Het onderwerp is
Dorst. Gelezen wordt uit E/echiël 47 over
de tempelbeek. Daarin staat o.m.: "Overal
waar de beek komt, zal alles leven". De
tweede lezing is uit Johannes 7 over: "I Iet
water des levens". Daar zegt Jezus: "Indien
iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en
drinke!"
Muzikale medewerking wordt verleend
door enkele leden van Sursum Corda. Er
zijn liturgieën en stoelen aanwezig, maar u
mag ook uw eigen stoel meebrengen. Na
afloop van de dienst is er koffie en frisdrank.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J. Rem en A. te Hoonte; B.P.
de Groot en J.M.J. Bodewes; A. Gotink en
AH.M. Gillis
OVERLEDEN: M.A. Dolleman-Val-
bracht, oud 82 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 11 j u l i 10.00 uur ds. J. Veenendaal,
Feestelijke viering ter gelegenheid van het
gerestaureerde orgel.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 11 juli 9.30 uur ds. B. Holi (Doetin-
chem), gezamenlijke Open Lucht-dienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 11 jul i 9.30 uur (gezam. Evang.
Dienst) Openluchtdienst nabij Kapel Wil-
denborch, voorganger ds. B. Holl, Doetin-
chem; 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra (Geref.
kerk); 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 10 en zondag 11 jul i dr. Vaneker,
tel. 2432.
Boodschappen s. v. p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
van zaterdag 10 jul i 12.00 uur tot maanda-
gochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel. 1566
en a. s. week.

WEEKENDDIENST TANDARTS
N.S. Wijers, Neede, tel. 054504141;
W.C.M. Möhlmann, Doetinchem, tel.
08340-33765.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

NOODHULPDIENST
mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag bellen
voor 9.00 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVKRLKNING
Mevr. K. A, Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur , Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, tel . 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend 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
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.





Bijzonder getroffen door op-
rechte belangstelling, vriend-
schap en het medeleven na het
plotselinge overlijden van

JO KRUIP-HOFSTE

OPBRUININK

betuigen wij onze welgemeen-
de dank aan de buurt, vrienden,
kennissen en belangstellen-
den. Het heeft ons in alle op-
zichten goed gedaan.

Frans Kruip
Stef en Lisette
Koen
Kitty

7251 XZVorden, 7 juli 1982
Het Hoge 52.

Wij willen iedereen die op wel-
ke wijze dan ook 26 mei voor
ons tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt hartelijk be-
danken.

RIKIE EN GERARD

RATERINK

De Heurne 52, Hengelo Gld.

Hartelijk dank aan allen, buren,
familie, vrienden en kennissen,
die door hun felicitaties, kaar-
ten, bloemen, cadeau's mijn
85ste verjaardag tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

DERK HIETVELD

Hoekendaalseweg 1
Vorden

Hartelijk dank aan allen die on-
ze 50ste huwelijksdag in de
ware zin tot een "gouden feest"
hebben gemaakt zéér hartelijk
dank aan allen die door hun bij-
dragen het ons mogelijk heb-
ben gemaakt een bedrag van
f 1 530,- aan het werelddiako-
naat over te maken.
Het dankbare echtpaar

E. VAN RULLER

JJ. VAN RULLER-

RUITERS

Beatrixlaan 28, 7251 AN Vor-
den.

EEN EIGEN ZWEMBAD?

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Voor natuur en reform artike-
len naar

«nkeltje in brood en banket

Te koop: elektrische plaat 4
pits en een elektrische boiler
inhoud 501. allen in zeer goede
staat.
H. Kappert. Ruurloseweg 87,
Vorden.

Te koop: 3 nieuwe kanteldeu-
renafm. 250x250 è f425,-
per stuk.
T. Eggink, Kostedeweg 5, Vor-
den.

OPRUIMING 1982
Grandioze opruiming van be-
hang en verf. Koopjes tot 50%
korting dus de helft van de
prijs. Natuurlijk bij Schilders-
bedrijf J.M. Uiterweerd. Mee-
sterschilder Ruurloseweg 35,
Tel. 05752-1523. Vorden.

Te koop: nieuwe aardappe-
len bij
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. tel. 05752-6876.

Inplaatsvan kaarten

Vrijdag 16 juli a.s. hopen we met onze kin-
deren ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

P. PAULUSMA
E. PAULUSMA-DIJKSTRA

U bent welkom van 16.00-17.30 uur in „de
Schuur" van Hotel Bloemendaal, Stations-
weg 24, Vorden.

Heegherhoek 4, 7251 RX Vorden.

Aan leden, oud leden en donateurs van Gym.
Ver. Sparta.

Op vrijdag 16 juli is er van 20.00 uur tot
20.30 uur in de kantine van de Sportzaal ge-
legenheid, de heer

J. GROOT-WASSINK

de hand te drukken, vanwege zijn vertrek bij
de Gym. Ver. "Sparta".

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons is
geweest, geven wij u kennisvan het onverwachte over-
lijden, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der
Stervenden, van mijn lieve man, onze zorgzame vaderen
opa

JOHANNES HAVERKAMP
echtgenoot van Hendrika Antonia Hollink

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden:
Hengelo:
Wichmond
Wichmond
Vorden:
Warnsveld:
Zelhem:
Vorden:

HA. Haverkamp-Hollink
Willie - Cilie
Harry - Yvonne
Ans - Henk
Ria - Harry
Leonie - Theo
Gerard - Tineke
Fons - Willy
en kleinkinderen.

7251 LB Vorden, 30 juni 1982
Ruurloseweg 69

De begrafenis heeft plaatsgehad op de R.K. begraaf-
plaats te Kranenburg.

Met leedwezen namen wij kennisvan het onverwachte
overlijden van onze geachte oud-collega en vriend

JOHANNES HAVERKAMP

Zijn vriendschap en collegialiteit vormen voor ons een
dierbare herinnering.

Personeelsvereniging
Gems/Emsbroek

Vorden, juli 1982

Bedroefd, maar dankbaar voordat wat hij voor ons was,
berichten wij dat heden is overleden, onze geliefde
man, vader en grootvader

JAN HENDRIK NIJENHUIS
echtgenoot van Johanna Bannink

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden: J. Nijenhuis-Bannink
Laren: J.B. Meulenbrugge-Nijenhuis.

HA. Meulenbrugge
Joke en Jan

Vorden: G.H. Nijenhuis
Lelystad:A.J. Tiessink-Nijenhuis

J.WA Tiessink

Vorden, 6 juli 1982
'Mosselseweg 7.

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 10 juli om
1 2.00 uur in de kapel in de Wildenborch.

Hierop aansluitend vindt de begrafenis plaats om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na deze plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de kapel in de Wildenborch.

In volle vrede is van ons heengegaan onze lieve vader,
grootvader en overgrootvader

GERRIT HENDRIK JANSSEN
weduwnaar van Berend/na Elisabeth Wevers

in de ouderdom van bijna 93 jaar.

Th. E. Nieuwenhuis-Janssen
W. Nieuwenhuis

Th. H. Weustenenk-Janssen
H. Weustenenk

DJ. Kreunen-Janssen
G. Kreunen

E.H.Janssen
R. Janssen-Dijkstra

DJ. Janssen
E.W. Janssen-Klein Ikkink

G.H. Janssen
J. Janssen-Lebbink

BA. Janssen
H. Janssen-Geesink.

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 5 juli 1982
„De Wehme", Nieuwstad 32
Korrespondentie-adres: Horsterkamp 27, Vorden.

Vader is opgebaard in het rouwcentrum van de Monuta
Stichting, Het Jebbink te Vorden, alwaargelegenheid is
tot condoleren donderdag 8 juli a.s. van 19.00 tot
19.30 uur.

De rouwdienst wordt gehouden vrijdag 9 juli a.s. om
13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden, waar-
na om 14.00 uur de begrafenis op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken is heden in
alle rust van ons heengegaan mijn lieve man, onze goede
vader en opa

GERHARDJOSEFTIELKES

op de leeftijd van 77 jaar.

Agnes M.H. Tielkes-Schepers
Dini en Henk Harfterkamp-Tielkes
Myriam, Annemieke en Hans
Thea en Ath. Bunkers-Tielkes
Paul en Susan
Louise Tielkes

7251 AE Vorden, 2 juli 1982
Nieuwstad 37.

De crematie heeft plaats gevonden op dinsdag 6 juli j.l.
in het crematorium te Dieren.

Sigarenmagazijn, Boek- en kantoorboekhandel

tiJan Hassink"
Maakt hiermede bekend, dat wij met
ingang van 1 juli j.l. onze afd:
SCHRIJFWAREN en FEESTARTIKE-
LEN hebben beëindigd.
Deze artikelen hebben wij overgedra-
gen aan de Fa. LOGA Boek en Kantoor.
Al onze clientèle waarvoor we deze
beslissing betreuren, onze hartelijke
dank voor het steeds genoten vertrou-
wen.

Sigarenmagazijn, Tijdschriften en Boekhandel

"Jan Hassink"
Raadhuisstraat 14, Tel. 1332.

Dinsdag 13 juli
Bezichtiging Pinetum (Land-
goed De Belten)

Partikuliere pijnbomenverza-
meling van 1500 verschillende

'soorten. Rondleiding door de
heer M. Spiegelenberg.

Kosten f 2,50 p.p. Aanvang 19.00 uur. Opgave bij
het V.V.V. kantoor.

Woensdag 14 juli:
Optreden van het huisvrouwenorkest uit Vorden
en een dansgroep van de Plattelandsvrouwen uit
Vorden in zaal de Herberg, Dorpsstraat 10. Aan-
vang 20.00 uur. Entree f 2,50.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam \\ een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Te koop: koelkast met vries-
vak
Antieke kast
Antiek driehoekstoeltje
Antiek buikkastje.
Tel. 05753-3110.

Te koop: nieuwe aardappe-
len, tevens'n 1 roedige berg.
Harmsen, Schimmeldijk 4.

Speciaal aanbevolen voor het
weekend bolussen vers bij

inkelt|e in brood en banket

kleurcopperont

1 soepeler
2 sneller
3 nog meer body

vochtregulerende houtbescherming
in 50 kleuren, op oud en nieuw werk,
uit een pot!

Schilders- en behangers-
bed rijf/verf handel

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5, tel. 1567

7251 EJ Vorden

Te koop: kool, prei, selderie
sla en knolraapplanten,
Bieslookpollen.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Tel. 1498, Vorden.

M.i.v. 1983 te huur volks-
tuintjes.
Inlichtingen en opgave, schrif-
telijk Postbus 3, Vorden. Onder
vermelding in linkerboven-
hoek letter Z.

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

Zonneschermen
Jalouziën
Rolluiken
Tevens inmaakpreventie
Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo Gld.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL 05752-1971

Zaterdag 10 juli a.s. zijn wij de gehele dag

GESLOTEN

^horTogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gfa.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie nodigt
u uit voor de

open-lucht-dienst
bij de kapel in de Wildenborch

op: zondag 11 juli. Aanvang 9.30 uur.

Voorganger: ds. B. Holl, ziekenhuispredikant in
Doetinchem.
Thema: DORST.
Muzikale begeleiding: Sursum Corda.

Rectificatie

Dr. Haas van 5 t/m 25 juli

AFWEZIG
Voor patiënten wier achternaam begint met At/m
K neemt waar: Dr. H.H.P. Vaneker, Zutphenseweg
62, tel. 2432.

Voor patiënten wier achternaam begint met Lt/m
Z neemt waar: Dr. G.H. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255.

Wegens familiefeest a.s. vrijdagavond

GESLOTEN

FOTO DOLPHIJN
Kerkstraat, Vorden

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

GRATIS
bij inlevering van 'n kleurenfilm 'n strip-
boek over de wereldkampioenschap-
pen voetbal.
Zolang de voorraad strekt.

FOTO HANS TEMMINK
Spalstraat 10

7255 AC Hengelo (Gld)
Telefoon 05753-2386

Hotel Restaurant Bakker
Dorpsstraat 24, Vorden

Vraagt voor spoedige indiensttreding

vlotte jonge dame
voor de huishoudelijke dienst

Leeftijd ca. 17-20 jaar.

Moet ook in de weekenden beschikbaar zijn. Aanvang
werktijden 07.00 uur.

Sollicitaties na telefonische afspraak. Tel. 05752-1312.

De zomer is voor ons voorbij
Komt u maar.
Het hangt voor u klaar.

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

De opruiming begint op 15 juli.



Een aoèdkóoe vakantie
bij uw VS

Mini koetjes
repen
zak
van 2.39 voor

198
Stroop-
koeken
pak 8 stuks
van 1.59 voor

139
Tum-tum
zak 250 gram
van 1.89 voor

139
Flitsrijst
pak 400 gram
Nu

0?9
Knorr groente-
kippensoep
zak
van 0.85 voor °065
Nutricia
chocomel blik
van 1.39 voor

Nesquick
400 gram
van 3.75 voor

Herschi
Sinas-pub-cola
set a 6 plastic
flesjes Nu

Grolsch of
Heineken
bier In blik
van 1.09 voor

Completa
\rote pot

gram

Runder goulash

blik 400 gram O/) O

van 2.89 voor ^m •

Lux
toiletzeep
set 3 stuks
van 1,89 voor

Bliv
vloeibare
toiletzeep
van 1.95 voor

169
Artola
fluitketel
bruin 16 cm
van 5.75 voor

395
Tekenboek
van 1.59 voor 0*9
Wegwerp
lantaarn
"wonder"
van 4.35 voor

295
Emaille
schaaltjes
14-16 of 18 cm.
vanaf

069

Geldig van 8/7-10/7
Braad
kuikens
heel kilo

i w/ r

ft»
Schouder-
filet
rollade
kilo 13**
Schouder-
karbonade
500 gram

498
Gemor/
neerde
speklapjes
f 00 grom

098

Geldig van 8/7-10/7
is goedkoop

en heerlijk van smaak
Rode Richard , ~
handappelen
4x1/2 kilo
boterzachte
Sperzie-
boontjes 1/2 kilo
nieuwe oogst, heerlijk van
smaak en geel op schotel
de echte
Opperdoes

mm^^^^^mmm

478
> i m

uit Nrd.Holland
2 kilo
zomertiid, nu volop 1e
kwaliteit heerlijk fruit
Rode
bessen
doos a 500 gr.

Geldig van 8/7-10/7
Wist u dat uw V.s.aroenteman
vele verse kruiden in zijn
assortiment heeft, o.a.
pepermuntkruid-citroenkruid-
rozemarijn-bieslook-
maggiekruid-salie-dragon-
thijm-dille en kervel
maandag
Andijvie
1 kilo
dinsdag: jonge
worteltjes +
takie peterselie
1 kilo

078

128
woensdag: m JLfZ
2 forse kroppen Wm W v
sia+Komkommer f m

Hele
Edammer
jong belegen
±1700 gr. N u

Camembert
of Brie
blik 125 gram
van 3.20 voor

259
Mono
magere fruit-
yogurt4sm.
f/2liter

Grof volkoren
brood
800 gram

-f 89
Bacon
f 00 ara zachte

punt broodjes
zak 10 stuksGoudZalami

100 gramStrandmat
van 2.79 voor Frambozen

doos a 200
Gevuld
ontbijtspek
100 g '

Poge
zakdoekjes
pak 10x10 st
van 1.79 voor Boeren

metworst
150 gramGlazen beker

fumé
van 1.49 voor Johma

komkommer
salade
150 gram
maandag
Sateh

burgers
100 gram

Geldig van 8/7-10/7

Let Op III Kamerplanten
nu Goedkoop!!!!
Zo lang de voorraad
Strekt UU! prachtige grote
scheffleria nu slechts 7.50
diverse soortenCalathea
nu slechts 7.50
prachtigeChamaedorea
nu slechts 5.50
Samen geen
20.50 maar
alleen deze
week slechts

Boterham
worst
150 gram
dinsdag:
Verse
braadworst
heel kilo

Viergelijk
van 3.95 voor

Bloedworst
150 gram
woensdag:
Gehakt
(h.o.h.)kilo

Zomertijd nu volop prachtige
rozen!!!
Lange E de/rozen^ gratis
Substral
bos d
/O stuks

Hamworst
100 gramCoppel stock

bessenjenever
1 liter nu

Baby Roosjes
div. soortenjonge jenever

1 liter aratis substral
DOS 010 stuks

ZUTPHEN BORCULp - HENGELO (GLD ) RUSSEN GROENLO GOOR VORDENGeldig van 8/7-14/7-1982
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Staringexpositie geopend
Dichter Staring was een veelzijdig man

Afgelopen zaterdagmiddag is in de openbare bibliotheek te Vorden de Staringexpo-
sitie geopend, die door de werkgroep bestaande uit mrvr. M. Geluk, bibliothecares-
sen van de openbare bibliotheek en de heren J. Eefting, G. Bekker, J. Kemperman,
H. Schenning, J.C. Krajenbrink en G. Schh'nune van Bnmswijk is samengesteld.

De opening werd verricht door de huidige bewoner van De Wildenborch, de heer
Ir. D.M.W. Staring. Mevrouw Geluk als voorzitster vroeg dit te doen door de handte-
kening te plaatsen in het gastenboek.
De heer Staring dankte de werkgroep voor de organisatie van deze expositie en
sprak de wens uit dat velen deze expositie komen bezichtigen.

A.C.W. Staring was meer
dan dichter
Tevoren was er een ontvangst in de N.H.
Kerk, alwaar na een inleidend woord van
mevrouw Geluk, de heer J. Eefting, archi-
varis te Zutphen, sprak over Staring als
landbouwkundige. Staring, was, aldus de
heer Eefting, in de eerste plaats eigenaar
van het landgoed De Wildenborch, groot-
grondbezitter, hereboer misschien.
Hij behoorde tot de zeer kleine groep van
landheren, die zich inzette voor verbetering
van de afwatering, van landbouwmethoden
en zelfs van landbouwwerktuigen.
Staring deed dit door zelf allerlei onderzoe-
kingen te doen, experimenten uit te voeren
en anderen daartoe aan te zetten.
Het was niet zo dat hij alleen anderen sti-
muleerde; Neen, hij gaf zelf de stoot, hij gaf
zelf het voorbeeld en inspireerde daarmee
anderen.
Na zijn rechtenstudie in Harderwijk, viel
zijn keuze op de universiteit van Göttingen
in Duitsland. Daar volgde hij gedurende
twee jaar colleges in de vakken natuurkun-
de, kruidkunde, scheikunde, delfstofkun-
de, dierkunde en landhuishoudkunde.
Laatste genoemd vak kan men beschouwen
als het begin van de landbouwwetenschap.
Een van de eerste problemen waaraan hij
zich wijdde was de verdeling van de marke-
gronden. De marken bezaten nog grote de-
len woeste grond, hetgeen gemeenschappe-
lijk bezit van de marke-genoten was. Door
deze gronden te verdelen en tot particulier
bezit te maken werd de kans vergroot dat de
ontginning hiervan ter hand werd geno-
men.
Staring kreeg te maken met meerdere mar-
ke-organisaties. De belangrijkste voor hem
waren de marke Vorden (gebied van vrijwel
de huidige gemeente Vorden) en de marke
van het aangrenzende Barchem, waarvan
hij zelfs markerichter (voorzitter) was. De
verdeling in Barchem kwam reeds in 1799
tot stand. Met zijn zoon Winand ijverde
Staring voor de verdeling van de marke-
gronden in Vorden, hetwelk in 1836 tot
stand kwam.

De Veengoot
Een tweede belangrijke aktiviteit van Sta-
ring was de verbetering der waterhuishou-
ding. De Wildenborch lag in een moerassig
gebied, dat in de wintermaanden meestal
onder water kwam te staan. Vanaf 1796
pleitte hij voor het verbreden van de be-
staande Veengoot en het verlengen daarvan
tot in de Wildenborchs gebied, waardoor de
afvoer via de Berkel was verzekerd. De Lo-
chemse bevolking kwam hiertegen in
opstand.
Men vreesde overstromingen door de aan-
leg van bruggen en duikers, doch de kern
van hun probleem was toch de angst voor
het nieuwe, dat in Starings latere gedicht
over de Hoofdige Boer zo treffend is uitge-
beeld; de boer waadde liever door de beek
dan de nieuwe brug te gebruiken. Ondanks
de tegenkantingen kon het plan worden ge-
realiseerd en de Veengoot in 1804 in ge-
bruik worden genomen.

Staring als bosbouwer
Ook als bosbouwer heeft Staring zijn spo-
ren nagelaten. Hij mocht graag experimen-
teren met de aanplant van nieuwe boom-
soorten.
Hij vergeleek eerst de groei van verschillen-
de soorten op kleine schaal om daarna de
beste soorten in groteren getale aan te plan-
ten. Zo kon hij in 1836 dertien verschillen-
de populiersoorten aanbieden aan de Lan-
huiskundige Tuin in Leiden.
Staring gebruikte de aanplant van bomem
ook ten behoeve van de ontginning van zijn
eigen landgoed, destijds 540 H.A.
Hij liet de grond ontginnen en plantte grote
aantallen grove dennen, berken en populie-
ren aan.
Staring maakte zich ook verdienstelijk door
zijn nijver speuren naar betere werktuigen
om het landbouwwerk sneller en beter te
kunnen verrichten.
Hij ontwierp zelf verschillende werktuigen
zoals een hooiegge, een kafmolen en een
schoffelslede.
Succes oogstte Staring met de toepassing
van een ander type ploeg. In Gelderland
was algemeen de Gelderse karploeg in ge-
bruik, toen Staring uit Antwerpen de zoge-
naamde Brabantse of Kempense voetploeg
aanschafte. Bij de karploeg rustte de ploeg-
boom op een tweewielige voorkar; dit type
ploeg was vrij zwaar en vereiste veel trek-
kracht.

De voetploeg werd ondersteund door een
zgn. voet of slof, was van eenvoudiger con-
structie en vroeg minder trekkracht. Deze
door Staring gebruikte voetploeg werd later
door zijn zoon Winand gebruikt bij de
ontginningen op de Boekhorst in Lochem.
Het is waarschijnlijk dezelfde ploeg die
door Winand's kinderen is geschonken
aan de Rijkslandbouwschool te Wagenin-
gen en die thans behoort tot de verzameling
van het museum Historische Landbouw-
techniek aldaar.
Vanwege zijn landbouwkundige verdien-
sten werd Staring in 1812 benoemd tot lid
van de Commissie van Landbouw in Gel-
derland. Bovendien werd hij in 1814 direc-
teurvan de Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen te Haarlem. Voorts was hij
lid van het Departementaal Bestuur van
Gelderland, enige tijd maire van Laren en
van 1813 tot 1831 lid van Provinciale Staten
van Gelderland.
Na het voorgaande, aldus besloot de heer
Eefting zijn inleiding, kunnen we eigenlijk
niet meer eenvoudig "de dichter Staring"
zeggen, maar de betiteling "dichter-land-
bouwer" juister uitkomt.
Na deze inleiding was er een muzikaalinter-
mezzo, verzorgd door Hermien te Winkel
uit Zutphen, op het onlangs gerestaureerde
Lohman-orgel. Voor de bouw in 1829 werd
de opdracht mede bekrachtigd door de
handtekening van A.G.W. Staring.

De Wildenborch ligt in
Vorden
Ds. LC. Krajenbrink belichtte de persoon
van A.C.W. Staring als dichter.
Hij herinnerde zich de tijd toen hij het
Gymnasium in Doetinchem bezocht en
aldaar hoorde hij en las hij ook de werken
van deze Staring. Er werd toen ook een fiet-
stocht gemaakt naar de Wildenborch in
Vorden.
En, aldus de heer Krajenbrink, De Wilden-
borch ligt op Vordens grondgebied.
Ansichtkaarten, die anders melden, verlie-
zen hun gezicht, ook al geven ze een mooie
kijk op het kasteel De Wildenborch. Vak-
mensen, die zijn leven beschrijven, zeggen:
hij was een jongen van een jaar of negen
toen hij al schreef, dichtte.
In 1783 werd A.C.W. lid van het Haagsch
Dichtgenootschap "Kunstliefde spaart
geen vlijt". En in 1786 verscheen zijn "Mijn
eerste proeve in poezy", in 1791 gevolgd
door "Dichtoeffeningen".
En de vakgeleerden zeggen allemaal: Deze.
tweede bundel gaf blijk van een snel
groeiend talent.
Het sentiment dat in zijn beginnend werk
sterk overheerste, is later ingeperkt, inge-
toomd.

Het is verder opvallend dat er duidelijk over-
eenkomst is tussen het dagelijks werk op
het landgoed en zijn poëzie. Pas in het jaar
1820 gaf Staring weer een nieuwe bundel
gedichten uit.
Zijn stof ontleende hij vaak aan oudnoorse
poëzie of aan de middeleeuwen.
En daarom is vaak gedacht en gezegd: .dat
AC. W. Staring een romanticus was in opti-
ma forma.
Maar de belangrijkste eigenschap van de ro-
mantiek: Hij lijden aan eigen tijd en de
drang elders, bij anderen begrip te vinden
voor dit lijden aan de tijd.... dat ontbreekt in
het werk van Staring.
Staring is ook een gelegenheidsdichter.
Allerlei gebeurtenissen in het gezin, droef
en blij, en ook in de regio doen zijn dichta-
der vloeien.
Dat blijkt ook uit de vele opschriften die we
in deze streek uit de pen en uit het hart van
Staring tegenkomen op molens, poorten
van begraafplaatsen.
En niet alléén in de regio.
Landelijke bekendheid als dichter kreeg
AC.W. door Nicolaas Beets.
Beets schrijft in de inleiding tot de bundel
Gedichten van A.C. W. Staring, die hij heeft
uitgegeven in 1861:... Gelderland is onder
de nederlandse gewesten in dichters niet
vruchtbaar geweest; doch het heeft zijnen
Staring gehad en deze weegt vele anderen
op. Geldersman, zowel door hart en
inborst, als door geboorte, inwoning,
grondbezit, heeft hij in menige betrekking
en door velerlei arbeid maar vooal door zij-
ne poezy voor de eer van dat gewest uitne-
mend zorg gedragen.
Maar Beets zegt ook: Staring is de man niet
voor vluchtige oppervlakkige lezers. Zijne
versen zijn geen muziek om van 't blad te
spelen. Zij vereischen eene oplettenheid,
die zij ten volle waardig zijn en bij elke her-

lezing met de ontdekking van" nieuwe
schoonheden beloonen....
Zijn luim is goedhartig; zijn vernuft, ook in
de Puntdichten, van hatelijkheid vrij. De
heersende toon zijner poezy is die eener
zachte, welwillende vrolijkheid. Tragische
onderwerpen trekken hem niet bij voor-
keur aan.

Ook dialect
Staring gebruikte ook het dialect, de streek-
taal om zo uiting te geven aan zijn respect
en genegenheid voor de streektaal, tot
meerder eer en glorie van de regio.
In dialect is geschreven en uitgegeven: De
tuchtiging der Algerijnen.
We kunnen zeggen dat Staring gestaan
heeft aan de wieg van de oost-gelderse
streek-literatuur. Tot slot zeide de heer Kra-
jenbrink: Nicolaas Beets zei: Gelderland is
in dichters niet vruchtbaar geweest, docht
het heeft gtten Staring gehad.
GelderlamBreéft nog altijd zijner Staring.
A.C. W. Staring, geboren op 24 januari 1767
in Gendringen in huis De Bringenborg,
overleed op 18 augustus 1840 in De Wil-
denborch en werd begraven op de algeme-
ne begraaü^ats te Vorden.
Op de pod^P van deze begraafplaats staan
de regels van Staring:
"Uit nacht rijst morgenrood
Het leven uit de dood"
In zijn gedichten leeft deze Staring van De
Wildenborch nog altijd voort.
"Wie schrijft, die blijft".

Staring-bibliotheek in
Gendringen
AC. W. Staring, in Gendringen geboren in
huis De Bringenborg leeft daar nog voort.
Huis De Bringenborg werd in 1973 afge-
broken. Op de plaats aldaar wordt de nage-
dachtenis van de dichter nu op passende
wijze in herinnering gehouden door de Sta-
ringbibliotheek.
Zo is het dat de expositie in de openbare bi-
bliotheek in Vorden na 30 juli verhuisd
naar Galerie Bij de boeken in Ulft/Gen-
dringen. (Van 13 sept. tot 2 okt).
De expositie bevat een met zorg bijeenge^
brachte collectie documenten, archiefstuk-
ken, krantenknipsels, foto's w.o. een van de
school van zijn arbeiders en bewoners van
De Wildenborch en omgeving.
De werkgroep die deze expositie heeft voor-
bereid komt een woord van waardering toe
voor het vele werk aan de totstandkoming
verricht.
Op de expositie kan men in het bezit komen
van een boekje samengesteld over A.C.W.
Staring (kosten f. 7,50) Daarin leest men
zeer veel over het werken en leven van onze
dichter en landbouwer.
AC.W. Staring van De Wildenborch was
een veelzijdig man: dichter/landbou-
wer/organisatpr. Dat heeft het Staringco-
mité ons j.l. zaterdag geleerd en laten zien.

Aanwinsten bibliotheek

Volwassenen:
Ervarend Leren; gebaseerd op de pedagogi-
sche ideeën van Paulo Freire; Eemlandt,
W.H. van. De vijfde trede; Corsari, W. Het
mysterie van de Mondscheinsonate; Haak,
R. Schapen; Weck, J.G.M. Maarten 't Hart;
Haak, R. Schapen; Naipaul, V.S. Guerrilla;
Thijssen, Th. Schooliand; Markstein, G.
De diepvriesspionnen; Oostnederlands;
bijdrage tot de geschiedenis en de streek-
taalletterkunde van Oost-Nederland; Vran-
de, I. van de. Groot plantaardig verfboek.

Jeugd:
Top, W. De tocht van Heemskerck en Ba-
rentsz; Graaf, A. de. Een roos in de regen;
Tourneur, D.K. Petertje gaat naar school;
Prochazka, J. Wat een gekke familie; Bou-
cek, J. Hard tegen hard; Verroen, D. Zo
groot als je vader; Hellberg, H.E. Ik ben
Maria.

Kun je fietsen,
fiets dan mee!
Dé eerste tocht maandag j.l. was ondanks
de geringe deelname een succes. De gasten
waren enthousiast over de interessante
punten en de fietspaden buiten de bekende
routes in de omgeving van Vorden, Laren
en Lochem.
Maandag 12 juli gaat de tocht via Wich-
mond en Baak langs de IJssel naar Bronk-
horst, Steendern, Doesburg en Drempt.
Terug over Keppel en Hummelo. Vertrek 's
morgens.

Gunstig jaar 1981 voor
O.W.M. Vorden
Tijdens de onlangs gehouden algemene
vergadering heeft het bestuur verslag uitge-
bracht over het boekjaar 1981.
In zijn openingswoord herdacht de vice-
voorzitter het overlijden van bestuurslid de
heer H. Beumer alsmede van haar voorzit-
ter de heer AC. Gotink.

Mede dankzij hun inzet en hun enthousias-
me is de onderlinge een sterke maatschap-
pij geworden met een goede reservepositie.
Uit de toelichting op het jaarverslag blijkt,
dat steeds meer mensen hun bezittingen op
uitgebreide condities wensen te verzeke-
ren. Het verzekerde kapitaal voor de uitge-
breide verzekeringsvorm steeg dan ook met
23,3%, terwijl het gehele verzekerd kapitaal
met 11% steeg tot 226'miljoen.
Ondanks een ongunstiger schadepercenta-
ge dan in het vorige boekjaar, werd voor
aftrek vennootsshapsbelasting een winst
behaald van f. 99.019,- (In 1980 78.307,-).
Na aftrek van belasting resteerde er een be-
drag van f. 61.687,- waarvan ruim f. 15.000,-
wordt bijgeschreven op de ledenrekening
On 1980 f. 13.500,-).
De rest van de winst, zo besloot de vergade-
ring, wordt toegevoegd aan de reserves van
de maatschappij.
Alhoewel 1981 een toename van de werk-
zaamheden te zien gaf, prijst het bestuur
zich gelukkig, dat de kosten zijn gedaald tot
18.7% van het premie-inkomen, tegenover
22.3% in 1980. Het bestuur ziet de toe-
komst dan ook met vertrouwen tegemoet.
Tijdens de bestuursverkiezi^^verden de
heren B. Abbink en G.J. Demers herko-
zen.
In de vakature van de heer Beumer werd
met ruime meerderheid van stemmen ge-
kozen en door deze aanvaard de heer H.
Pelgrum uit Vorden. ^^

Folkloristisch dansgroep
en/of
volksdansgroep
Er blijkt in Vorden toch animo te bestaan
om een kinderdansgroep op te richten. De
bedoeling is om een kinderdansgroep op te
richten voor kinderen vanaf de leeftijd 5
jaar. Bij voldoende deelname wil men star-
ten na de vakantieperiode.
Wat of het meest aanslaat bij de jeugd een
volksdansgroep of een Folkloristische
dansgroep zal ter zijner tijd bekeken wor-
den.
Wel kan men zich nu al opgeven bij de na-
volgende adressen:
Mevr. Horsting, Enkweg 8, tel. 2373; mevr.
van Til, Molenweg32, tel. 2016; mevr. Zie-
verink, 't Wiemelink 19, tel. 1932.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. Fox hond (wit zwart); 2. paarse blouse,
zwarte knipportemonnee, gele plastic beker
en paars ceintuur; 3. l ringsleutel, maat 25-
27; 4. Rood-bruine Cocker Spaniel; 5. Deel
Van een gouden ring met bruin/rode steen;
6. abrikoos/wit poedeltje, reu, (pas gescho-
ren - mager); 7. Golden Terriër, reu, roep-
naam: Buster, op plaatje / telnr. 270540.

Verloren:
1. tas met bibliotheekboeken; 2. Terriër
(hond) bruine kop; 3. ford auto sleutel; 4.
bruine linnen boodschappentas met foto-
toestel, (Instamatic Kodact); 5. plastic kapje
van bromfiets, zwart met wit/rode strepen;
6. kentekenplaat HX-40-EP; 7. Quartz hor-
loge; 8. gele regenbroek in plastic zak; 9.
schooltas met boeken en schriften; 10.
zwarte poedel, middelgroot met rode halsb.
; 11. groene knipportemonee, inh. ca. f.
200,-.

Verder zijn er nog diverse portemonees en
sleutels verloren.

Inlichtingen Rijkspolitie Vorden, tel. 1230

School Hoge in de weer
voor Bartimeus
Personeel, leerlingen, schoolbestuur en
oudercommissie van de Bijzondere school
het Hoge hadden het vrijdagavond niet be-
ter kunnen treffen bij de organisatie van de
bazar en rommelmarkt.
Door de goeie weersomstandigheden heer-
ste er op het schoolplein een gezellige druk-
te. Alles voor een goed doel want de baten
komen ten goede aan de Bartimeus Stich-
ting. De schooljeugd had zich de laatste we-

ken enorm uitgesloofd met het maken aller-
lei handwerkartikelen, zelfgemaakte kaar-
ten e.d. Ook waren er voor de rommel-
markt vele artikelen op de kop getikt. Barti-
meus was zelf ook vertegenwoordigd.
Onder andere een stand met artikelen die
door de blinden zelf zijn gemaakt.
De totale omzet van de bazar en rommel-
markt was rond de vijfduizend gulden. Het
netto bedrag is nog niet helemaal bekend.
Het ziet er echter wel naar uit dat Bartimeus
plm. vier braillemachines kan aanschaffen.
Een dergelijke machine kost 1200 gulden.

Ophaaldienst Prettymarkt
As. zaterdag is de laatste ophaaldag. De be-
doeling is om Brinkerhof, Hoetinkhof, Mo-
lenplanfen plan Zuid te bezoeken.
Mocht er echter nog iemand zijn die oude
spulletjes van de hand wil doen, en die niet
bezocht is, bel dan nu nummer 2407 en het
wordt gaane bij u afgehaald.

Geslaagd
Aan de Pedagogische Academie "C. Kleij-
wegt" slaagde voor de bevoegdheid om
onderwijs te geven (onderwijzer) Erik
Knoef, Onsteinseweg 22 Vorden.

Plaatsgenoot Jan Bosch slaagde te Arnhem
voor het diploma "Gewasbescherming in
land- en tuinbouw". Deze medewerker bij
C.W.V. "Medo" was uitermate blij met dit
diploma, daar op het examen slechts 15 van
de 45 kandidaten met een diploma werden
gehonoreerd.

Bejaardengymnastiek
floreert by Groene Kruis
De wekelijkse bejaardengymnastiek die het
Groene Kruis te Vorden geeft wordt gemid-
deld door 36 bejaarden bezocht. In het be-
jaardencentrum de Wehme ligt het gemid-
delde aantal deelnemers op 12. Dit zei me-
vrouw A. Drijfhout-Sijtsma in het jaarver-
slag, tijdens de jaarvergadering van het
Groene Kruis te Vorden. Deze vergadering
onder voorzitterschap van de heer N.J.
Edens werd bijgewoond door slechts één
lid en dan te bedenken dat de vereniging
2059 leden telt. Penningmeester P. de Vries
maakte melding van een fors batig saldo,
hetgeen betekent dat de contributie ge-
handhaafd kan bijlven op f. 40,- per jaar.
Sekretaresse mevrouw Drijfhout deelde
mede dat er het afgelopen jaar geen kinde-
ren zijn uitgezonden naar een medisch kin-
dertehuis. Het afgelopen jaar werd mej. R.
Eskes uit Apeldoorn benoemd tot zieken-
vezorgster. De eerste helft van de week
werkt zij in Vorden en de tweede helft in
Warnsveld. Mevrouw Drijfhout ging uit-
voerig in op de vele werkzaamheden die
door de wijkverpleegkundigen zuster v.d.
Schoot, zuster Jansen en zuster Eskes wor-

den verricht. Zij, alsmede de plaatselijke
doktoren werden dank gebracht voor hun
verdiensten voor het Groene Kruis te Vor-
den.

Tijdrit
Ach (kastelen rijders
De V.R.T.C. de Achtkastelenrijders organi-
seerde voor haar leden een tijdrit op de
Varsselring. De lengte was 10 kilometer.
.Gerrit Oplaat zegevierde in een tijd van 15
minuten en 15 seconden; 2. Joh. Pardijs
15.24; 3. P. Nijenhuis 15.30; 4. H. Eggink
15.32; 5. E. Pardijs 15.43; 6. H. Arfman
16.08.

L.R. en P.C. de Graafschap
Zaterdag j.l. deden de ponyruiters mee aan
de voorselectie van de Gelderse Kampioen-
schappen die in Borculo werden gehouden.
Naast de groepsdressuur waarvoor Henny
Rietman, Everlien Ruitenberg en Alice
Oplaat startten, en het springen in de klasse
L waarvoor Irma Woltering, Ina Sloetjes,
Alice Oplaat en Rita Kornegoor uitkwamen
moest er in de afdelings dressuur met een 8-
tal gestart worden.

De Graafschap behaalde na deze drie
onderdelen een 3e plaats. Van de 4 vereni-
gingen in de klasse L werden er uiteindelijk
2 aangewezen voor de kampioenschappen.
Eveneens werd er in het weekend deelgeno-
men aan het Conc. Hippique te Zutphen.
Zaterdag behaalden Wim Lenselink met
Rione en Henny lenselink met Pauline bei-
de een winst punt in de dressuur. Henny
gin hierdoor over van de B naar de L klasse.
Zondag behaalden Rita Kornegoor met
Ella en Jolanda Slagman met Ciska één
winstpunt in de klasse L dressuur.

Bedrijfstoernooi
touwtrekken
Het zal er op het op woensdag 21 juli a.s.
door de T.V. "Vorden" te organiseren toer-
nooi voor Vordense bedrijven wel heet toe
gaan. Reeds twaalf bedrijven hebben inge-
schreven. Opgave is nog mogelijk tot 12 ju l i
a.s. bij de secretaris W. Neerlaar.
Afgelopen dinsdag was er gelegenheid om
onder deskundige leiding te oefenen. De
ploegen van de vrijwillige brandweer en
C. W.V. "Medq" maakten hier gebruik van.
Vooral de ploeg van Medo wil gaarne aan
het langste eind trekken. De ploeg heeft
zich verzekerd van de medewerking van
coach Jan Klein Geltink.
De brandweer Vorden heeft inmiddels de
organisatie een beker aangeboden voor dit
toernooi. Vorig jaar kwam de ploeg van de
Graafschaprijders als nummer een uit de
bus. Zij dient dus de door café Eijkelkamp
beschikbaar geselde wisselbeker te verdedi-
gen.

Bij ons in d'n Achterhoek
' 't Mot venaovund 'n lesten aovund maor 's wean met 't kaarten, at 't zo
lange lech is 't neet half zo gezellug meer as in de winterdag".
Willem Leferink schudd'n de kaarten en gaf ze too rond. "En ds is dit 't
leste pötjen want 't is elf uur". Dark Peppelman was 't met urn eens: "Un
paar maond zonder kaarten is ok wel 's goed, dan is 't van harfs weer wat
ni'js". De vrouwluu vonn'n 't ok wel goed, van eur hoev'n dat kaarten ok
neet zo neudug, zee deien 't meer umme de mansluu te pleziern. Natuur-
luk vonn'n ze 't wel gezellug maor zee kregen van de kearls nogal 's wat te
foetern at ze zich vegooien. Dan waarn ze met de kop bi'j een of ander fe-
milie ni'ften en neet bi'j 't kaarten. Vrouwluu heb veur die dinge now een-
maol meer belangstelling as mansluu.
"Dan mo'w de pot ok nog opmaak'n, waor zo'w dat van 't jaor 's doen,
weer gaon kegelen?" vroog Willem. Maor daor hadd'n de vrouwluu 't ni'-
je af. "Dat he'w al twee jaor edaone, lao'w maor 's wat anders prakke-
zeern", von Line, Willem's vrouw.
Dora was't daor helemaol met eens.
Dark, die nogal van lekker ett'n höld, had 'n ander idee: "Lao'w in un sjiek
ding gaon ett'n".
"Zeker zo ene waor de snietzel f. 35,- kost, dat vin 'k jammer van 't geld",
von Dora.
"A'w 's un dag met un bus uutgingen, met un paar cent bi'j lapp'n kan dat
wel", mengen Willen zich t'r tussen.
Dat lek de andren ok wel wat. "Lao'w d'r dan now meteene wark van
maak'n, daor lig nog wel un folder van "Ri'j maor Raak" uut Zutphen.
Nao wat rikraon kwam de verrassingstocht oaver de strepe as 'n besten
uut de leusse. Op 'n donderdag in 't beste van juni woll'n ze gaon, dan was
't mooi lange lech.
Um zes uur 's margens stonn'n ze den donderdag bij de kerke te wachten
op de bus van "Ri'j maor Raak".
" 'k Kan now neet zeggen dat ze zich goed an de tied holt" von Dark tegen
kwart oaver zesse too de bus d'r nog neet was. "Och, wat mek tien menu-
ten op 'n heledag". Willem maak'n zich neet zo gauw argens naar oaver.
Um half zeuven begonn'n ze zich toch angerös te maak'n.
"Bu'j gek, wi'j waarn d'r al um vief veur zesse en volgens 't buuksken vet-
rok en pas vief oaver".
" 'k Gleuve da'k maor 's nao Zutfen belle, 'k loope wel effen nao de tille-
foon in 't poskantoor". Willem leet de anderen maor bi'j de kerke, stal dat
de bus nog 's kwam.
Tien menuten later was Willem d'r weer. He'j de kwitantie nog bi'j ow?",
vroog e an Dark. "Jao Natuurluk". Dark haal'n de kwitantie uut zien pot-
tefulje. Willem kek van de kwitantie nao Dark. "He'j dat ding nog nao
eleazen in huus?" "Boh nee, waorum zo'k dat doen?" "Um da'w un wek-
ke te vrog bunt!" De kaarters bunt too maor weer nao huus egaon, 't reis-
jen had'n ze nog te goed. Ze heb too maor koffie edronken, neet oaver de
strepe maor gewoon bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman
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HUBO-DOLPHU
Tel. 05735-1368, Ruurlo.
Barchemseweg 13.

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 24 juli a.s. en zolang
de voorraad strekt. Prijzen gelden afgehaald in de winkel.

Tevens voor schilderwerk

IN ONZE

De beste merkschoenen voor de
laagste prijzen.

Zo vind U er o.a. Durea, Smits en
Cristall
f 50,- voordeliger
dan normaal.

Modeschoenen van Jacobs en
Anita voor 't
halve geld.

En importschoenen reeds v.a.
f 19,-

Piedro en Renata kinderschoenen
vanaf
f39,-

Kom mâ | eens kijken,
er is vast wat
voor u bij.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Tel. 1342.
De opruiming begint donderdag 15 juli a.s.

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Tel. 2783
Brinkerhof 82, Vorden

lessen in nieuwe Ascona

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 - vorden - telefoon 05752-1404

KNIPTIP

Een onbewaakte auto met
IO^^_^^_^\Ó3ar'\n een camera... dat is
'LT~ T/vrégen om diefstal.

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

STUNTPRIJZEN
op onze afdeling woningtextiel

Tapijtaanbiedingen
van de volle rol 400 br
vanaf p. m.

C Cl
W ̂ 7 g ̂ m

Polyether matrassen
1 persoons vanaf

2 persoons vanaf

f 94,50
f 187,50

Synthetisch dekbed zware kwaliteit 1 persoonsvanaff 69,50 2 persoons vanat f 107,50
Dekbed overtrekken in fraai dessins 1 persoon -̂ f 39,95 2 persoons 79,50 f 62,95
Spreien in diverse kleuren 1 persoons vanaf f 45,- 2 persoons vanaf f 129,-

ZUiver SCheerWOl (alléén 2 persoons 190/240) van f 199,- voor f 99,-

Smyrna tafelkleden van f 189,- voor f 139,50
Veren kussens per stuk 18,95 2 voorf 29,95
Slaapzakken extra zware kwaliteit

f49,50van f 59,95 uitzoeken voor

Keukendoeken van f 9,95 voor f 7,95
Theedoeken van f 7,95 voor f 5,95
Washandjes uitzoeken p.st.slechts f 1,95

HELMINK B.V. Zutphenseweg 24
Vorden. Tel. 05752-1514

* De opruiming begint
donderdag 1 5 juli

Aanbieding éénmalig.zie
etalage.
Wegens bijzondere omstan-
digheden 1 zitgroep best. uit
1 x3-zitsbank, 1 x2-zitsbank,
1 x fauteuil f 2450,-
1 Eethoek eiken best. uit 1 x
uitschuiftafel 85 x 125,4 x ei-
ken knopstoei/biezen mat, 2 x
eiken knopstoel/biezen mat
met arm f 1495,-
1 x wandmeubel best. uit 2 x
onderkast met laden, platenin-
deling, klepkast, 1 x bovenkast
met legplank f 795,-

interieurverzorging

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Radio/
TV-serwice
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden; voorgeno-
men het verzoek d.d. april 1982 van het bestuur van de
Stichting S.K.W. Vorden p/a de heer W.P. Blom, het
Wiemelink 49 te Vorden tot het houden van kinder-
vakantie-aktiviteiten aan het Wiemelink te Vorden op
25, 26 en 27 augustus 1982;
overwegende dat in het verband daarmee noodzakelijk
wordt geacht de nodige verkeersmaatregelen te treffen;
dat de weg ten aanzien waarvan de te treffen verkeers-
maatregelen zullen gelden, in beheer en onderhoud is
bij de gemeente Vorden; gelet op het bepaalde in artikel
137 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens, alsmede op het besluit van de raad der gemeente
Vorden d.d. 3 oktober 1967 nr. 9;

BESLUITEN:
1 .door plaatsing van borden, model 11 van bijlage 11 van

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
een gedeelte van het Wiemelink vanaf de Mispel-
kampdijk tot aan de Boonk, af te sluiten voor alle ver-
keer, behoudens voetgangers en aanwonenden, op
25,26 en 27 augustus 1982 van 09.00 tot 18.00 uur;

2. Afschrift van dit besluit toe te zenden aan:
a. Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem (2x);
b. H.l.D. van de Rijkswaterstaat, Gildemeesterplein 1
te Arnhem (3x);
c.A.N.W.B.,Wassenaarseweg220,2596EC's-Gra-
venhage.
d. K.N AC., Sophialaan 4, 2514 JP 's-Gravenhage;
e. Groepscommandant der Rijkspolitie te Vorden
(2x);
f. K.N.M.V., Zijpendaalseweg 1, 6814 CA Arnhem;
g. de afdeling gemeentewerken, (2x);
h. publicatiebord;
i. afdeling l voor publicatie in Contact {gemeente-
nieuws);
j. V.V.V. Vorden, p/a Decanijeweg 5 te Vorden;
k. De gemeentebesturen van Hengelo (G), Lochem en
Ruurlo;
l. De Rijkshoofdinspecteurvan het Verkeer, PelsRijk-
kenstraat 1 te Arnhem;
m. De Cdt. van de Brandweer, de heer te Velthuis,
Oude Zutphenseweg 10 te Vorden;
n. Organisatoren van de Kindervakantie-aktiviteiten.

Vorden, 24 juni 1982
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.



Opruiming*»^

begint 15 juli a.s.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14-Vorden - Telefoon 05752-2386

Te koop: 2 lasapparaten Va-
rios 1x175 amp. 1 x 300 amp.
380 volt.
Div. kettingtakels 0,5 - 1 en 2
ton. 3 bankschroeven.
1 kolomboormachine 220 volt
1 aambeeld ca. 200 kilo.
Tel. 05752-3124.

a.s. vrijdag jeugddisco in de
jeugdsoos van half 7 tot half 9.

Te koop: Simca 1100 LX type
voyage. bj. 1975.
J. Nijenhuis, Kostedeweg 1,
Vorden, tel. 05752-6798.

Te koop: g.o.h. bromfiets
H.J. Teunissen, Lochemseweg
32, Warnsveld.

a.s. vrijdag jeugddisco in de
jeugdsoos van half 7 tot half 9.

Te koop: plm. 2,5 ha. kuilgras
briefjes inleveren voor 9 juli
20.00 uur.
J.J. Oosterink, Almenseweg
59, Vorden.

Te koop: Bergmeubel en
trouwjurk maat 36, 2 bruids-
jurkjes maat 128+134.
Hoetinkhof 77, Vorden.

Gevraagd: alle soorten mest.
Krijt, Delden.

Te koop: g.o.h. bromfiets
Kreidler.
E.J. Bruil, Okhorstweg 7,
Vorden.

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

Te koop: nieuwe aardappe-
len.
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo. Tel. 05735-1411.

Onderwijzeres zoekt woon-
ruimte in Vorden.
Marijke van den Nieuwenhui-
zen. Tel. 05750-18351.

Onroerend goed te koop:
varkensmesterij bestaande uit
twee schuren nieuw van 960
mestvarkens met semi bunga-
low en garage en 8000 vier-
kante meter weiland. Aan de
kant van Varsseveld-Terborg.
Koop-ruil mogelijk.
Hoekwoning met garage en
300 vierkante meter pracht
tuin. Ligging Dinxperlo
f 97.500,-^
Woning te koop in Aalten, aan
de Landstraat 43. f 78.000,-
Te koop gevraagd woningen en
boerderijtjes. Aanbiedingen en
inlichtingen aan:
H.J. Lammers, Aaltenseweg
92a, Dinxperlo, tel. 08355-
3257.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gqng van vrijdag 9 juli 1982 gedurende één maand voor
een ieder ter visie ligt:

A. Het ontwerp-bestemmingsplan "Hoetinkhof 1980,
no. 1". Dit plan beoogt de bouw voor woningen mo-
gelijk te maken op het terreintje dat thans bestemd is
voor "openbare en/of bijzondere bebouwing", ter-
wijl tevens op een ander terrein in Hoetinkhof de mo-
gelijkheid wordt gecreëerd voor de aanleg van een
trapveldje. Gedurende bovengenoemde termijn van
één maand kan een ieder schriftelijk bezwaren indie-
nen tegen dit ontwerp bij de gemeenteraad.

B. Het bij raadsbesluit d.d. 29 juni 1982, no. 12 vastge-
stelde bestemmingsplan "Het Schapenmeer 1 976".
Het betreft hier een aanpassing aan het Koninklijk
Besluit d.d. 6 april 1982, no. 27. Aangezien bij de ge-
meenteraad geen bezwaren zijn ingediend en bij de
vaststelling geen wijzigingen zijn aangebracht in het
ontwerp zoals dat er visie heeft gelegen, is niemand
bevoegd tegen dit plan bezwaren in te dienen bij Ge-
deputeerde Staten.

Vorden 8 juli 1982
De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn om met toe-
passing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, j.o. artikel 50, lid 8 van de Woningwet, vooruit
te lopen op de bepalingen van het bestemmingsplan
"Hoetinkhof 1980 no. 1", zulks teneinde de bouw van
een drietal dubbele woningen alsmede één vrijstaande
woning mogelijk te maken op een terrein tegen de hout-
wal dat in het vigerende bestemmingsplan "Brinkerhof
1973, no. 2" de bestemming "Openbare en/of bijzon-
dere bebouwing" heeft gekregen.

Het op het vorenstaande betrekking hebbende ont-
werp-bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 9
juli 1982 gedurende 14 dagen ter visie ter secretarie.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen genoemd
voornemen schriftelijk bezwaren indienen bij hun colle-
ge.

Vorden, 8 juli 1982
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Wij maken uw oude deuren en deur-
kozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,

^_ ^B l̂A voordelig en in één dag
B V VI Gereed.

[̂ ^•••^ Bel meteen even op!
' ̂ 1^^^^ a^fcÉ Of

Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving

PORTAS-Vakbedrijf H.l.N. B.V. 'ORTkS'
Postbus 59, Marsweg 202, 7200 AB Zutphen

Tel. 057 50-130 33
PORTAS-deufen-vakbedrijven overal In Nederland en In vete Europese landen.

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

HECO VORDEN
Kerkhof laan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Oranjefeest
Medlertol 16 en 17 juli

Vrijdag 20.00 uur:
Toneeluitvoering door TA.O. uit Wil-
denborch met toneelstuk "Boerenbe-
drog".

Zaterdag 1.00 uur:
Volksspelen
Vogelschieten, Dogcarrijden.
20.00 uur:
Dansen met "TRANSIT"

Plaats van handeling: Bedrijfshal "MEDO"

P.S. Zaterdag 10 juli: 20.00 uur

orienteringswandeling
't Medler.

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

Bt
rslindei-s.

JOW-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP-

VERHUUR - REPARATIE -

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen -tuinbouwtrekkers -frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) -TEL. 05753-20 26

ZIE ONZE ETALAGES IN DEZE SENSATIONELE

^t.

9R. Jt' f ("> ~*j*1

Wandmeubel 1 eo m breed 4
geheel massief eiken front,
glas in lood deuren en
verlichting

OPRUIMINGSPRIJS: l / 5U, —

Geheel massief eiken DdflKSIBI
degelijk en fraai door de mooie bloemstof
bekleding. OPRUIMINGSPRIJS:

1 20 x 65 cm massief eiken met
ingelegde plavuizen.
OPRUIMINGSPRIJS:

Buffetkast

1295,-

Eethoek
compleet

895,-

Geheel massief eiken slaapkamer
Ledikant 140/200 en 2 nachtkastjes
OPRUIMINGSPRIJS kompleet:

met houten
rol bodem

DUltetKdSt van massief
grenen 1,86 hoog, 101 cm
breed met zeer veel bergruimte.

OPRUIMINGSPRIJS:

1295,-
Geheel massief grenen

. Tafel af m. 1 20 x 80 cm. en
4 stoelen.

KOMPLEET: 895,-

geheel massief

ledikant
met echte verende latten -
bodem in stalen frame. Af m.
90 x 200 cm.

MEENEEMPRIJS: 215,-

HELMINK B.V.
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-1514

* Vrijdagavond koopavond
* Reservering voor latere levering

tot 12 maanden gratis (incl. verzekering)
* Voor meerdere knalaanbiedingen zie etalages
* De opruiming begint donderdag 15 juli a.s.



MATRASSEN nu extra voordelig

PolyetherSG 40 Soft 16 cm dik
80 x 190 cm van 275,- nu f 215,-

90 x 190 cm van 31 5(- nu f 265,-

90 x 200 cm van 345,- nu f 295,-

120 x 190 cm van 415,- nu f 345,-

130 x 190 cm van 455,- nu f 375,-

140 x 200 cm van 525,- nu f 445,-

Binnenvering matrasspring
15 cm dik
' 80 x 190 cm van 385,-nu 335,-

90 x 190 cm van 395,- nu 345,-

90 x 200 cm van 420,- nu 365,-

120 x 190 cm van 555,-nu 495,-

130 x 190 cm van 595,-nu 525,-

140 x 200 cm van 650,- nu 565,-

Kussens per 2 stuks
Polyvlok f 19,95
veren f 39,75
dacron f 49,-
kapok f 79,-

Dekbedovertrekken

39,75
1 persoons

nu vanaf

op onze voorraad

Dekens 25% korting
o.a. Sole-Mio, Aabe

Zaalberg, Didas

Op onze voorraad Spreien nu

25% korting

Een greep uit onze afgeprijsde GORDIJNENKOLLEKTIE

Taslan streepstof
2 kleuren 120 cm. br.

beige en bruin nu p. mtr. 12,95

Mistral
Velours Doree 100% katoen 1 20 cm. br.

nu p.mtr. incl. maakloon

Roma
100%acryl 120cm.br

diverse kleuren nu p. mtr. 9,95

Vitrage met loodveter
1 50 cm hoog nu p.mtr f 9,95

220 cm hoog nu p.mtr f 13,50

Een greep uit onze TAPIJTCOLLEKTIE

ONZE RUNNER
Polypropileen
2kleuren400cm.br. *%*\

Meeneemprijs nu p.mtr. O9y ̂

ONZE TOPPER
Polypropileen
1 kleur 400 cm. br.

Meeneemprijs nu p.mtr. ^fr^Jj1™

Escorona
200 cm. br. 9 kleuren _ _

nu p/mtr. UUf"""

Granada
30% wol, 70%acryl. 3 kleuren. 1 1 Q

400 cm. br. nu p/mtr. incl. leggen • ' **t™"

Heugaflor S
Tegels 50 x 50 cm. 6 kleuren

Alleen per volle doos nu p/tegel 11,95

Vinyl
2 kleuren. 200 cm. br.

meeneemprijs nu p/mtr. 29,75

SLAAP
KAMER
MEUBELEN

Slaapkamer
Eiken ledikant
160 x 200 cm

2 nachtkastjes, toiletmeubel

met spiegel van 2665,- nu 1995-

Auping
Seniorenledikant
met verstelbare bodem en matras nnr

90x200 cm van 1051,-nu OU U,

Slaapkamer
massief grenen ledikant
140 x 200 cm.

2 nachtkastjes meeneemprijs nu 945-

Opmiming op onze MEUBELAFDELÎ G

Eiken bankstel
met rundlederkussens

van 5750,- nu 39,75-

Eiken knopstoelen
de echte staphors^^net biezenmat

per stuk 225,- 4 stuks nu / U U,

Diverse s^ntafels
eiken vanaf 225,-

met tegels 395,-

8 kantig massief 995,-

Exclusief, Groenlose
kussenkast Eiken
van 4640,- nu

3975-

dissel
BURG. GALLEESTRAAT 3 - TELEFOON 05752-1381

OPRUIMING
ONZE OPRUIMING BEGINT DONDERDAG 15 JULI

Cursus middenstand
te Hengelo (G.).

Eén jarige cursus-staatsdiploma

Instituut

GULDEN LOON
Doetinchem, Tel. 08340-23708.

Voor klachten over de bezor-
ging bladenman, uitsluitend
bellen, de bladenman.
G. Kremer, Ruurlo,Tel. 05735-
2532. Tijdens kantooruren.

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

De Varieerboot van LEGO8

Dit is een coaster. Met laad-
ruim, hijsmast, lier, kiel,
2 Minilandertjes en een
walkie-talkie. Maar deze boot
kan je ook breder, korter, ho-
ger of lager maken. En met je
eigen LEGO® kun je er van
alles op, aan of onder maken.
Voor in 't water of op de grond.

Coaster (Nieuw) Nr. 4015 f32,50

Vaar ook eens binnen bij:

POELMAN
Burg. Galleestraat 12. Telefoon 05752-1364, Vorden.

v/h Koerselman

LEGO* is een geregistreerd handelsmerk?

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTERSTEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

met
Televisie

reparaties
--- direct

; i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Bestel en haal
het bij

uw schoolboeken
en uw
vakantieboeken

LftGA
Raadhuisstraat 22. Tel. 05752-3100.

Boek en kantoor

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Bouwvakvacantie 1982
Onze winkel is de eerste week van de
bouwvakvacantie

OPEN
dus van 26 juli tot 31 juli 1982

Daarna zijn wij 14 dagen

GESLOTEN
Wilt u bestellingen opgeven wat klaar
gemaakt moet worden, wilt u dat dan
zo spoedig mogelijk doen. Glas kan ook
GEHAALD worden in de eerste week
op bestelling.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Natuurlijk bij:

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
Meesterschilder, Ruurloseweg 35,
Telefoon 05752-1523, Vorden.



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 8 juli

44e jaargang nr 17

Tyd voor vazen vol
zomerbloemen
Tussen juni en september staan winkels en
bloemenkramen uitnodigend te pronken
met een groot sortiment zomerbloemen.

Wie niet op vakantie gaat in de zomer zal er
geen moeite mee hebben zich af en toe te
troosten met een kleurige boeket. De laatste
twee jaar is het aanbod op de veilingen met
maar liefst 30% toegenomen en voor een
goede kwaliteit wordt een goede prijs ge-
maakt. Dat betekent dat het publiek zomer-
bloemen waardeert.

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

Foto uit omstreeks 1915 van het laantje ten zuiden van het "Huis te Vorden" met
bruggetje over de Hissinkbeek. Nu ligt hier de brug over de Veengoot.
De kaart draagt het opschrift: Uitgave F.G. Eichhorn, Vorden, en een postzegel
van 2 cent.

Oud en toch nieuw
Zomerbloemen zijn eigenlijk heel oudeer-
wets, want vroeger werden margrieten,
monnikskappen, pioenrozen en klokjes-
bloemen f ekweekt. Het zijn zowel éénjarige
planten als overblijvende. Op het moment
wordt er heel wat onderzoek gedaan op het
gebied van kwaliteit (welke rassen?) en
houdbaarheid. Ook nieuwe rassen worden
ontwikkeld die op deze eigenschappen zijn
geselecteerd. De kweker wil best wat experi-
menteren met zomerbloemen, want omdat
ze buiten groeien behoeft er niet te worden
geinvesteerd in stookkosten. Sommige
bloemen kunnen met behulp van rolkassen
langer worden geteeld of de kwaliteit kan
door zo'n tijdelijke glasbedekking worden
opgevoerd. Ook tunnelkassen van folie zijn
bruikbaar. Zelfs bij langdurig regenweer
met relatief lage temperaturen is er op die
manier een goed produkt te kweken. De ko-
pers zijn op het moment geinteresseerd in
boeketten „op kleur" en in bloemen die kun-
nen worden gedroogd. Een gevoelsmatig
effekt van zomerbloemen is nog het beleven
van de seizoenen, waarvoor men eveneens
gevoelig is. Zomerbloemen zijn dus niet te
versmaden en een welkome aanvulling op
het jaar-rond sortiment van (tros)anjers,
chrysante, freesia's, gerbera's, irissen, rozen
en wat dies meer zij.

Verzorging
De kwekers worden aan de hand van onder-
zoekuitkomsten voorgelicht over het beste
tijdstip van snijden. Bijvoorbeeld: pioenro-
zen met gesprongen knop, korenbloemen
met half geopende bloem, margriet met geo-
pend bloem, monnikskap met enkele bloe-
men van de bloei wijze open en Achillea met
alle bloemen open. Dat mogen misschien
kleinigheden lijken, voor u als bloemenko-
per is het heel belangrijk. Thuis kunt u er
ook zelf nog een heleboel aan doen om zo-
merbloemen te laten uitbloeien.

- haal blad dat onder water komt weg
- gebruik snijbloemenvoedsel, dagelijks bij-
vullen
- snij alle stelen met een scherp mes af
- zet de bloemen nooit in de zon of in de
tocht

Boeket op kleur
Houdt u van bloemen in één of twee tinten?
In de zomer is dat geen enkel probleem.
Witte bloemen zijn er heel veel en ze laten
zich prima mengen met zachtgroene vrou-
wenmantel: rozen („White Weekend",
„Bonny", „White Masterpiece"), (tros)an-
jers, freesia's, gipskruid, violier, gerbera's,
Bouwvardia, margrieten, scharnierbloem,
Ixia e.a. Kies langwerpige bloeiwijzen bij
ronde bloemen, dat geeft een leuk kontrast.

Droogbloemen
Behalve de echte strobloemen kunt u ook
andere bloemen vers kopen om te drogen.
De meeste kunnen in kleine bosjes omge-
keerd worden opgehangen in een wat tochti-
ge ruimte. Voor moeilijke bloemen (Zinnia,
grootbloemige tuinrozen, ridderspoor) die
erg sappig zijn is er speciaal droogbloemen-
poeder te koop of u bestelt silicagel bij dro-
gist of apotheek. Een boek verschaft u alle
benodigde informatie. En reken maar dat
het wat wat gezellig staat, zo'n zomerboeket
in de wintermaanden! I Jle bloeiwijzen zoals
van gipskruid drogen het beste in een klein
laagje water, gewoon staand. Let op: alléén
de overjarige gipskruidbloemen. De eenjari-
ge soort - met extra grote bloemen - kan wor-
den gedroogd.

VAN HARTE
GEFELICITEERD!

Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u
een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze

blijde gebeurtenis. Of het nu voor een
geboorte danwei verloving of huwelijk is, u

wilt iets bijzonders verzenden voor deze
geweldige dag.

Wij kunnen u hierbij helpen, immers bij ons vindt u de
nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in
een monsterboek. Ook de tekst kunnen wij met u
opstellen. Komt u eens langs en zoek in alle rust uit!

drukkery weevers bv
nieuwstad 12 - vorden - telefoon 1404

intcrcjinl

Ingrid blaakt van levenslust

puit dan ookZij s]
om in

iedere dag
even te blij ven.

Ingrid (9). Ogenschijnlijk een gezonde,
vrolijke Hollandse meid. Vierde klas basis-
school. Tennist. Zwemt. Dol op Abba.

Achter haar montere lach schuilt echter
een minder alledaags wereldje. Dat van diabetes
mellitus. Ingrid moet zichzelf namelijk op vaste
tijden met insuline injekteren.

Voerde zij dat nare dagelijkse ritueel met
de injektiespuit niet uit, dan zouden haar klas-
genootjes haar algauw moeten missen.

Diabetes mellitus is een volksziekte.
"Ingrid heeft suiker", zegt de volksmond.

Het gaat om een stofwisselingsziekte waarbij
het lichaam niet zelf voedingsstoffen kan om-
zetten in energie.

Honderdduizenden Nederlanders heb-
ben het. De een kan volstaan met een streng
dieet, al dan niet aangevuld met tabletten.

De ander, zoals Ingrid, moet daarbij

M u l i t i i i K K c s c - . m i l fond* Dübettt Mell • O Ölt

insuline spuiten. In een zeer strak ritme leven.
Spanningen beslist vermijden. Zichzelf heel
goed in de gaten houden.

Niemand is veilig voor diabetes mellitus.
Iedereen kan op'n kwade dag met deze aan-
doening te maken krijgen.

Wetenschappelijk onderzoek boekt
resultaten maar kost veel.

Het wetenschappelijk onderzoek naar
behandeling en bestrijding van diabetes is in
volle gang. Kostbaar onderzoek,

De overheid neemt een klein deel voor
haar rekening. Het Diabetes Fonds Nederland
moet elders de overige broodnodige gelden los
zien te peuteren.

Lukt dat, dan kunnen reeds behaalde
successen zoals speciale dieetvoeding, kunst-
insuline en alvleesklierweefseltransplantatie
voortgezet worden.

Er is dus hoop voor Ingrid en al die
andere grote en kleine diabeten. Mits er maar
voldoende geld beschikbaar komt.

Nationale aktie "Geef's voor diabetes".
Van 5 t/m 11 juli vindt de landelijke

kollekte "Geef's voor diabetes" plaats.
Inderdaad, in de vakantie. De vakantiestemming
zal dan hopelijk voor tot de rand gevulde
kollektebussen zorgen.

U weet nu hoe nodig dat is.
U hoeft natuurlijk niet te
wachten tot u onze kollektant
tegenkomt.

Ons giro- en bankreke-
ningnummer staan nu al open
voor uw bijdrage.

Geef grif Geef Ingrid
kans op een écht zonnige
toekomst.

Deze advertentie is gratis geplaatst door drukkerij Weevers b.v.

Invasie op 't Medler
verwacht
Zondag 11 juli worden op de velden van de
Touwtrekvereniging Vorden de laatste
competitiewedstrijden verwerkt van het
Gewest Oost van de Nederlandse Touwtrek
Bond. Niet minder dan 56 teams komen
naar Vorden. De wedstrijden nemen in de
voormiddag een aanvang. Dan wordt er ge-
trokken door de jeugd en door de 720 Kg-
klasse. Na de pauze beginnen de wedstrij-
den in 560 en 640 KG klasse. 56 ploegen ne-
men aan deze competitiewedstrijden deel
en op deze laatste competitiedag komen de
kampioenen naar voren. Eén is reeds be-
kend n.l. de A-jeugd van de organiserende
vereniging.
Uiteraard vergt de organisatie van een der-
gelijk tournooi veel mankracht. Het be-
stuur is reeds in de weer om alles vlekke-
loos te doen verlopen. Voor het parkeren is
een goede oplossing gevonden. Alle auto's
kunnen worden geparkeerd in het weiland
van de heer Wunderink, gelegen aan de
Houtwal (van de Ruurloseweg komende
afslag Onsteinseweg, eerste weg rechts).
Een te leggen brug vormt dan de doorgang
naar het terrein. Onderstaand de standen
tot heden:
Jeugd A: Vorden 73 punten, Bathmen 55.
Jeugd B: EHTC 92, Eibergen 57 en Vorden
52. 560 KG: Eibergen 97, Heure 78 en Vor-
den 58. 640 A: Eibergen 86, Bussloo 64,
Vorden 64. 640 B: EHTC 78, Erichem 73,
Heure 67. 640 C: EHTC 92, Eibergen 57,
Vorden 52. 640 D: Oosterwijk 98, Bekveld
93, Heure 78.

Diploma/wemmen
Vrijdag aanstaande vindt er in het zwembad
"In de Dennen" diplomazwemmen plaats
voor A en B candidaten. 's Morgens voor
scholieren en 's middags voor de overige
candidaten. Naar schatting zullen hieraan
70 personen deelnemen.

Vervolgens zullen in de week van 12 t/m 16
juli bij gunstige weersomstandigheden
spelprogramma's worden georganiseerd
voor de jeugd. Dit als slotweek van de
schoolperiode.
Gedurende het diplomazwemmen zal het
bad gesloten zijn terwijl er tijdens de spelpe-
riode beperkte zwemgelegenheid is.

CONTACT
een graag

gelezen blad

Iedere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum
ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
sehrijfavond Amnesty International

10 juli Avondoriënteringswandeling in
het Medler.

10 juli Uitwisseling Jong Gelre
Barbeque avond

11 juli Uitwisseling Jong Gelre
klootschieten

11 juli Competitie tournooi touwtrekken
gewest Oost. Clubhuis van de
touwtrekkersvereniging Vorden

12 juli Ned. Reisvereniging afd. Zutphen
e.o. Dagtocht per fiets. Start
Marktplein

13 juli Rondleiding Pinetum landgoed de
Belten

14 juli Jeugd touwtrekwedstrijden om het
kampioenschap van Vorden voor
straten, verenigingen, buurtschap-
pen etc. clubhuis touwtrekvereni-
ging.

14 juli Optreden van het Huisvrouwen-
orkest uit Vorden en een dansgroep
van de Plattelandsvrouwen uit
Vorden in zaal de Herberg

15 juli Optreden folkloristische dansgroep
"De Knupduukskes" met mede-
werking van de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers". Bij slecht
weer in de boerderij

15 juli H.S.V. de Snoekbaars onderl. wed-
strijd

16 juli Schoolfeest Kranenburg-school op
't Medler

16 juli Medler-feesten met o.a. toneeluit-
voering en dansen na. Zaal Medo,
Medler

17 juli Medlerfeesten met volksspelen,
vogelschieten, schijfschieten,
dogcarrijden en 's avonds dansen in
zaal Medo

21 juli bedrijfstournooi touwtrekken op
accomodatie T. V. Vorden
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Modecentrum

Ruurlo

Onze opruiming is elke reis waard. Reken maar. Dit zijn uitgekiende prijzen!!

HERENMODE
Kostuums oxford, Holthaus etc. v.a. 198,-

Zomerkostuums v.a.
Blazers en kolberts v.a.
Pantalons v.a.
Jacks v.a.
Overhemden
Polo's v.a.

KINDERMODE:
Jacks v.a.
Lak jacks nu
Jurkjes v.a

175,-
98-

29,50
39.-

15 en 25,-
15.-

25-
20.-
10,-

Rokjes
Spijkerbroeken

DAMESMODE
Japonnen jong v.a.
Deuxpieces v.a.
Japonnen klassiek t/m 52
Merkpakjes v.a.
Rokken v.a.
Hammer rokken v.a.

10,-en 15,-
20-

29.-
39-
69,-
69,-
29.-
98,-

Blouses o.a. Marianne Paris v.a. 25,-

Mantels v.a. 69,-
Blazers v.a. 59,-

Jacks v.a. 39,-
pullovers en vesten etC. grote kollekties. Spotgoed-
koop.
Enorme koopjes in ondergoed (merke) lingerie en foun-
dation.

Badgoed voor halve prijzen!!
Huishoud textiel mooi - kwaliteit en voordelig
10 dagen lang kunt u profiteren van 10% korting
op niet afgeprijsde artikelen (van 1 5 juli t/m 24 juli. Al-
leen kontant)
Opruiming van 15 juli t/m 5 aug.

Vrijdags koopavond tot 9 uur
Ook open tussen 6+7 uur.

Alstublieft.
Van de Grote Groene Vakwinkel,

voor Huis enTuin, voor Mens en Dier
FREUNDE
HEGGESCHAAR

Uit het allerbeste staal
gesmeed. Met blank geslepen
bladen en voorzien van
takafsnijder. Normale
prijs 23,50

TUINSLANG
Slang van 25 meter in handige
draagtas. Kleur rood/zwart met
textielinlage. Extra zware
kwaliteit.

Normale
prijs
36,50

WAGNER VERFSPUTT
(TYPEW180N)

Krachtige, electrische verf-
spuit met ongekende mogelijk-
heden: verven, beitsen,impreg-
neren en nog veel meer.
Geschikt voor o.a. verf, vloei-
bare was, water en olie. Ideaal
gereedschap voor doe-het-
zelver én vakman. Normale
prijs 247,-
Welkoop
aktieprijs

De Grote Groene Vakwinkel,
voor Huis enTuin, voor Mens en Dier

Meer dan 150 wirjkels in Nederland.
Prijzen incl. BTW Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 24 juli 1982.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel, 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

ZONDAG 11 JULI

TRAMPS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

is

HANS SCHEERDER
het juiste adres.

Inlichtingen: Hans Scheerder, Sarinkdijk 1, Hen-
gelo, Tel. 05753-7328.

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN wa
uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750 - 26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

Zomeraanbieding in
Race- en trimf ietsen
Alleen de betere merken sterk in prijs verlaagd!

Doe nu uw voordeel. Elke inruil mogelijk.

Tweewielerbedrijf KUYPERS
tel. 1393.

Vanaf 15 juli

OPRUIMING
CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Koopjes in alle artikelen

confectie en stoffen
als ook onder- en nachtkleding.

HET IS WEER ZOVER! HEIMGELOSE KERMIS 1982

met voor de 10e maal in successie het grandioze

TUINFEEST
MET BARBEQUE
m.m.v. de topformatie

EXCALIBUR
op zaterdag 17 en zondag 18 juli

Woensdag 14 juli

KERMISMARKT
de gehele dag m.m.v.

DUO ARIE FAHNER
Vrijdag 16 juli 's avonds m.m.v.

HANSKA DUO
Tijdens deze dagen diskoteek ook geopend

Tot ziens en veel plezier bij Bruin café-disco„DE ZWAANit
Spalstraat 3, Hengelo (G.). H. Waenink en medewerkers.
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