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Nieuwe pastoor
Pastoor Sutorius plechtig geïnstalleerd
Pater Keverkamp assistent
Zaterdagavond jl. is de nieuwbenoemde pastoor pater Su
torius ofm door de hoogeerwaarde heer deken van Zutphen
drs P. Ijlst cm in zijn ambt als parochieherder van de St
Antonius van Paduakerk en de Christus Koningkerk te
Vorden geïnstalleerd. Tegelijkertijd werd ook de nieuwe as
sistent van beide parochies en tevens vicarius van het Min
derbroedersklooster pater Keverkamp ofm in zijn funktie
bevstigd.

De installatie had plaats in de Christus Koningkerk tijden
een plechtige Eucharistieviering. Na de openingszang sprak
de heer A. J. A. Hartelman namens de parochianen in Vor-
den dorp een welkomstwoord tot de vele belangstellenden
deken Ulst, pastoor Sutorius, pater Keverkamp en het kerk-
bestuur van Kranenburg. Hij hoopte dat pastoor Sutoriu
zich met dezelfde energie zou inzetten als men van hem ge-
wend was; hij zou kunnen blijven rekenen op de steun van
zijn parochianen, aldus de heer Hartelman.
Deken Ulst las hierna de benoemingsbrief voor van kardi-
naal Alfrink d.d. 28 juni 1972 waarin pater Sutorius met
ingang van l augustus de zorgen van de parochie Vorden-
Kranenburg als pastoor waren toevertrouwd. De benoe-
mingsbrief van pater Keverkamp was gedateerd op 18 juni
1972. Deze werd m.i.v. l augustus eervol ontslag als kape-
laan van de St. Johannes de Doperparochie te Keyenborg
en hem werd dank gebracht voor zijn 17-jarige werkzaam-
heden in het aartsbisdom. Als vicarius van het Kranen-
burgse klooster blijft hij tevens de assistentie in beide ker-
ken verrichten. Hierna volgde de aflegging van de ambtseed
door pater Sutorius waarin hij zich bereid verklaarde het
pastoraat op zich te nemen.

Deken Ulst die voor de eerste keer in zijn dekenaat Zutphen
een installatie verrichtte, wees in zijn feestelijke toespraak
hoe een gemeenschap van gelovige mensen behoefte heeft
aan steun en begeleiding. „Daarom is deze avond een avond
vol vreugde. Ik mag u een pastoor introduceren die al een
jaar lang hier bekend is omdat hij rector was en tevens
al enkele jaren gardiaan van het klooster te Kranenburg. Ik
ben blij dat er thans een oplossing is gevonden doordat pas-
oor Sutorius niet alleen de Christus Koningkerk maar ook
de parochie Kranenburg gaat verzorgen en tevens overste
van het klooster blijft. Pater Keverkamp is ook bereid ge-
vonden om assistentie te verlenen zodat beide „liturgische
werkplaatsen" een goede verzorging hebben". De deken
wenste hen veel geestelijke vreugde in hun nieuwe ambt.
Hij wees er vervolgens op dat er nog een praktisch pro-
bleem om de hoek kwam kijken doordat men de twee kerk-
besturen tot een wil samenvoegen. Dit in verband met de
administratieve, ekonomische en efficiënte aangelegenheden.
Er zijn al een aantal voorbesprekingen geweest welke nu zo
konkreet zijn dat de beide kerkmeesters te Kranenburg, de
heren W. B. J. Lichtenberg en A. Zents bereid zijn gevon-
den om met mevrouw Reuver en de heer A. J. A. Hartel-
man in één kerkbestuur zitting te nemen. De parochie
Vorden-Kranenburg krijgt zodoende een bestuur van vier
personen. Indien er geen onoverkomelijke bezwaren, sug-
gesties, binnenkomen zal deze nieuwe regeling op de eerste
zondag van de Advent (3 december) ingaan.

Nadat de deken pastoor Sutorius en pater Keverkamp veel
sukses had toegewenst werd de concelebratie voortgezet.
Na afloop was er gelegenheid om met de beide nieuwe pas-
tores kennis te maken.
Zondagmorgen onder de hoogmis van 10.00 uur werd in de
parochiekerk te Kranenburg eenzelfde installatieplechtig-
heid gehouden, waarbij de parochianen van Kranenburg
van een grote belangstelling blijk gaven. In zaal Schoenaker
was er tot besluit gelegenheid tot nadere kennismaking.
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NIEUWS VAN

DE KERKEN

NIEUWE JEUCDOUDERLING HERVORMDE KERK
In de kerkdiensten van de plaatselijke Hervormde kerk is
zondag jl. afgekondigd dat de gemeente de gelegenheid
heeft namen te noemen van gemeenteleden die zij geschikt
acht voor het ambt van jeugdouderling. Dit in verband
met het komend vertrek van de huidige jeugdouderling de
heer J. P. Mackaay naar Heerde.

Tot zondag 20 augustus kunnen namen schriftelijk ingele-
verd worden bij de scriba (de sekretaris) van de Hervormde
kerkeraad ouderling H. ter Haar, H. K. van Gelreweg 3.
Ook de jeugd in de gemeente wordt opgewekt en opgeroe-
pen hieraan met elkaar aandacht te willen geven.
De kerkeraad heeft het recht van voordracht (dat is een
tweetal stellen uit de genoemde kandidaten) waarna de ver-
kiezing plaatsvindt door de stemgerechtigde lidmaten der
gemeente.
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(Ingezonden stuk buiten verantwoording van dt
redaktie)

VAKANTIE...
Wordf het niet voor heel wat moeder
te veel, die lange f soms lege)
school-vakanties??

„Hoera . . ., we hebben vakantie . . .!
Dat mag best geroepen, gejuicht worden. Een kniesoor, di<
er anders over denkt. En toch . . ., op gevaar af voor zo'n
kniesoor te worden uitgescholden, wil ik in dit ingezonden
stukje graag een paar vragen stellen, enkele opmerkingen
maken en wat suggesties doen over „de vakantie".
Ik zal niet beweren, ECHT NIET, dat de schoolvakantie:
TE lang zijn. Ook al ben ik niet kompetent om de onder
wijsnoodzaak te beoordelen, ik kan me best indenken da
het goed en zelfs noodzakelijk is voor de jeugd er eens ui
te zijn, uit de school. En dat geldt dan minstens evenzeer
voor allen die onderwijs geven. Daar twijfel ik beslist nie
aan. Zoveel wett ik nog wel van onderwijsgeven af. Maa
ik ervaar wel in mijn werk in de gemeente (nog niet zo
zeer in eigen gezin) dat het voor heel wat moeders wel een
wat te veel wordt . . . die lange (soms lege) schoolvakan-
ties.
Juist voor de moeders.
Onderwijzers en leraren kunnen daar moeilijker over oor-
delen, omdat zij gedurende de lange schoolvakantie ZELF
OOK STEEDS VRIJ ZIJN en zonodig echtgenote/moede
kunnen helpen en ieder geval met de jeugd optrekken. Voor
de meeste gezinnen is dat echter maar een paar weken hè
geval. Buiten de eigen vakantietijd staat moeder-de-vrouw
er alleen voor. Geen geringe taak.
U heeft gelijk als u mij nu onmiddellijk tegenwerpt: ouder
moeten ZELF voor hun kinderen zorgen. Dat moeten ze
bij de gezins-planning meebedenken. Volkomen akkoord. En
toch . . . En toch . . . Zouden we, MOETEN we als dorps-
gemeenschap niet wat op touw zetten in de schoolvakantie-
tijd?
Nee, dat is niet iets nieuws van mij, geen originele ge-
dachte. Verre van dat. In veel steden en dorpen (ook in de
Gelderse Achterhoek) gebeurt het al enkele jaren. In de
voorbije jaren hebben we (dat zijn mensen uit het jeugdwerk
in Vorden en omgeving) er wel eens over gedacht en ge-
praat. Maar er is dit jaar niets ̂ K niets?) van gekomen
Het moet toch kunnen in ons dorf^Zeker, gelukkig hebben
we het zwembad-in-de-dennen. Prachtig. Onmisbaar. Dat is
goed werk. En toch . . . moesten we volgende vakantietijd
niet eens wat meer op touw zetten?!
Enkele suggesties: een terrein dichtbij het dorp waar jon-
gens (echte jongens) kunnen gra\^^fen timmeren, slopen en
sleutelen, knutselen en bouwen. We hebben toch ook ons
Jeugdcentrum aan de Insulindelaan. Dat mag/moet toch
gebruikt worden voor de jeugd: kleien, schilderen, knippen
enz. Een „stuk" instuderen en op een avond opvoeren.
(Vader en moeder komen vast kijken.) We kunnen toch in
deze prachtige omgeving speurtochten houden, fietstochten
maken, wedstrijden spelen (scholen, klassen tegen elkaar,
dorpen tegen elkaar enz.). We kunnen toch . . . We kun-
nen EEN HELEBOEL SAMEN DOEN. Voor de jeugd. Met
de jeugd. Me dunkt: veel moeders zal het welkom zijn. En
vaders ook. EN DE JEUGD? Vast en zeker ook wel.

„We" moeten dan in februari/maart als ouderen de-koppen-
aij-elkaar-steken: mensen uit het jeugdwerk van de diverse
kerken, het onderwijs, de sport, de gymnastiekvereniging, de
padvinderij en de „gewone" burgerij . . . (Genoemde ver-
enigingen DOEN ook al het één en ander voor de jeugd in
de vakantietijd.) Stellig zal ook de burgerlijke gemeente dit
werk geldelijk steunen. We geven als gemeente terecht een
Behoorlijk bedrag aan een te stichten naburig dierenasiel

. ., maar ook (als het effe kan) aan dit werk voor men-
senkinderen.
Het zou, geachte lezers, een stimulans zijn om volgend jaar
WAT-TE-DOEN-voor-en-met-de-jeugd als u ons eens laat
weten wat u denkt over dit ingezonden stukje en de hierin
jesteldc vragen, de gemaakte opmerkingen en de gedane
uggesties.

Met hartelijke groet,
J. C. Krajenbrink
Ruurloseweg 19, Vorden, telefoon 1366.
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Voetbal
Ratti (zaterdag 1-SSS E 4-3
Het eerste elftal van Ratti afdeling zaterdag heeft de eerste
wedstrijd van het nederlaagtoernooi omgezet in een 4-3
overwinning op het in de 4e klas KNVB uitkomende SSSE

uit Eibergen. In de eerste helft leek niets er op dat Ratti
op dit sterke team een overwinning zou behalen. Met snel
uitgevoerde kombinaties legde SSSE Ratti haar wil op. Doch
n deze periode liet de defensie van Ratti zich niet intimi-

deren en zo kwamen de Ebergse aanvallers meestal niet
'erder dan het strafschopgebied. Er was een overtreding
/an Wcsseling voor nodig om SSSE uit een strafschop aan

de leiding te helpen 0-1 maar nog geen minuut later bracht
Dijkman met een enorme kogel de stand weer in evenwicht
1-1. Gestimuleerd door deze treffer verliet Ratti haar de-
fensieve stelling en trok ten aanval. Eibergen bleek in
eerste instantie niet bereid Ratti nog meer goals toe te
staan, maar toen Dijkman zijn bewaker had afgeschud en
een hoge voorzet losliet, grepen zowel een der verdedigers
alsook de keeper mis en Reindsen kopte de bal in 2-1. De-
zelfde speler zorgde voor 3-1 en toen werd Eibergen wak-
ker geschud. Uit een scrimmage voor het Ratti-doel wist
men 3-2 te scoren waarmee de rust inging.
In de tweede helft startte Eibergen met een geweldig offen-

sief dat echter pas na een kwartier in de gelijkmaker re
sulteerde na een prachtige aanval 3-3. Wie gedacht had da
Ratti nu door de knieeën zou gaan, kwam bedrogen uit
Het hele elftal trok zich op aan het spelpatroon van d
gasten welke steeds moeilijker openingen kon vinden in d
Ratti-dfensie. In de laatste tien minuten zette Ratti een
slotoffensief in. Aanval na aanval volgde en Eibergen moes
terug. Uit een van deze aanvallen bemachtigde Blueminl
de bal en met een hard laag schot bepaalde hij de eindstan
op 4-3 in het voordeel van Ratti.

Ratti 2-SSS E 2 2-3
Het tweede elftal van Ratti afdeling zaterdag heeft een
kleine 2-3 nederlaag geleden tegen SSSE 2. De Rattianen
gingen in de eerste helft volledig in de aanval en men wis
door Groot Jebbink een 1-0 voorsprong te nemen. Een doel
punt van Eibergen werd hierna wegens hands afgekeurd
maar even later was de stand toch gelijk 1-1.
In de tweede helft hetzelfde spelpeil doch Eibergen werc
gevaarlijker en kwam met 2-1 aan de leiding. Ratti gaf nie
op en het was weer Groot Jebbink die gelijk maakte 2-2
In de laatste minuten greep Eibergen de winst uit een ver
meende buitenspelpositie 2-3.

SOLflf 'k
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

VORDENS VOETBAL
Tijdens het Hooiplukkerstoernooi te Lochem speelde Vor
den l zondagmiddag tegen de Ie klasser G VB Lettele. De
geelzwarten namens in de eerste helft een 1-0 voorsprong
toen Holsbeke een knappe kombinatie met een doelpun
bkroond zag. In de tweede helft bepaalde Nijenhuis de
eindstand op 2-0.
Vorden 2 speelde zondagmiddag tegen Socii l en ondervond
dat de juiste opstelling nog lang niet gevonden is. Met
liefst 10-1 werd verloren.
Vorden 3 deed het al niet veel ^fcr en verloor met 8-1 van
Socii 2. Vorden 4 verloor met 5^7 van Socii 3. Het 5e elftal
\an Vorden (veteranen) wonnen met 2-4 van Socii 4.

Vorden l afdeling zaterdagvoctbal speelde zaterdagmiddag
thuis tegen Harfsen 4. Na een kwartier spelen nam Vor-
den met 1-0 de leiding door ^fetjes. Wentink bracht de
stand op 2-0 waarna Sloetjes de^uststand 3-0 liet aanteke-
nen. In de tweede helft een veel sterker Vorden dat uitein-
delijk een 8-1 zege boekte door doelpunten van Pellenberg,
Sloetjes (2 x) en Bos.
Vorden 2 afdeling zaterdag verloor met 9-1 van DZSV 4 ter-
wijl Vorden 3 met 11-1 van DZSV 5 verloor.

De pupillen van Vorden die het volgend seizoen naar de
junioren overgaan, hebben een weekje gekampeerd in het
fCNVB-jeugdkamp in Ouddorp. Onder leiding van B. Stol-
tenborg en de gebr. Woltman hebben de jongelui in Oud-
dorp naar hartelust kunnen genieten. Op sportgebied was er
van alles te beleven zo werd er een voetbal toernooi, volley-
5altoernooi en een tafeltennistoernooi gehouden waarbij de
verschillende voetballers (er waren uiteraard meer vereni-
gingen) in leeftijdsgroepen werden ingdeeld. Verder werden
er strand wandelingen gemaakt, er was een sporttest terwijl
de jongelui in staat werden gesteld een KNVB-diploma te
halen. Al met al een reuze leuke week voor de pupillen die
naar ieders mening veel te vlug voorbij was.

Waterpolo
•iet eerste herenzevental van Vorden is tijdens een twee-

daags polotoernooi in Winterswijk met een gehavend zeven-
al in het water verschenen en daardoor buiten de prijzen
gevallen.
De eerste ontmoeting tegen Neptunes uit Schijndel werd
door Vorden met de rake cijfers 9-2 verloren. Eggink zorgde
voor de beide doelpunten.
n de tweede ontmoeting werd gespeeld tegen de Ysselmeeu-

,ven uit Zutphen, welke laatste ploeg ook niet volledig aan
de start kon verschijnen. Bij de rust leidde Vorden met 3-2
dankzij doelpunten van Eggink (2 x) en Gotink. In de twee-
de helft bepaalden Eggink en Mengerink de eindstand op
5-2.
Tegen de uiteindelijke kampioen de Aa uit Almelo moest
Vorden met een 0-3 nederlaag genoegen nemen nadat de
tand bij de rust nog dubbeelblank was.

Ook tegen Pozeidon uit Velp kon Vorden het niet bolwer-
cen en werd met 6-2 verloren.

De laatste ontmoeting tegen ZCE uit Enschede werd met
"-2 door Vorden gewonnen. Eggink (3 x) en Mengerink (2 x)
orgden voor de doelpunten.

Ruitersport
Op een terrein in plan Zuid hield de Vordense rijvereni-
ing De Graafschap zaterdag een ruiterdemonstratie waar-
oor een redelijke publieke belangstelling bestond.

De demonstratie bestond o.a. uit de parade, carousslnum-
mer, vrijheidsdressuur en een optreden van de voltigegroep.
De eind vorig jaar opgerichte ponyclub gaf eveneens een
lemonstratie, die evenens in de smaak viel.
Ir werden ook nog onderlinge wedstrijden gehouden. In de
ware klasse (L) werd de eerste prijs behaald door W. Steen-
lik met Yvonne; 2. W. Groot Nuelend met Jolanda; 3.
nej. Klein Ikkink met Casper; 4. H. Harmsen met Imona.
n de lichte klasse (B) ging de eerste prijs naar B. Wunde-
ink met Flying; 2. B. Tiessink met Fury; 3. Ineke Wues-
enenk met Zendy; 4. W. Steenblik met Henriette.

Frankering WJ abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink Heilige Doop

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. A. Wiersinga te Winterswijk

19.00 uur ds. J. B. van de Sijs te Warnsveld

R.K. KERK DORP
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week: woensdags om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week: dinsdag en donderdag om 8.00 uur; woens-
dag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.

alléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 's morgens 7.00 uur
dr J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'B avonds
n 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met

spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistorlekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het

politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Erjer-
tamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

lehoren: Geen.

Ondertrouwd: M. Krebbers en H. Faber; A. W. Botschuij-
er en F. B. M. Schroer; J. O. Pet en L. Thomas.

jchuwd: Geen.

)verledcn: Geen.
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Kwaliteit
Service

Lage prijzen

t de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

RUNDERROLLADE

H AM LAPPEN

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

Wegens enorm sukses

WIENER SNITZELS per 700 gram

750 gram GEBRADEN GEHAKT 89

750 gram BOEREN MET WORST 93

750 gram HAM -JQQ

250 gram 4MSTERD4MSE LEVERWORST

(aan stuk) 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

HEERLIJK KOEKJE

BOKKEPOOTJES
PER PAK VAN 7 7 y VOOR

Raak VRUCHTEN

LIMONADE

literfles

van 102 voor

79

Krat a 20 Euro

flessen Classe

Royal BIER

nu slechts

975

Herschi

CASSIS

literfles van

129 voor

109

Unox Weense .

WORST

pot a 9 stuks

van 185 voor

149

3/4 literpot

TUI N BON E N

bruin

nu slechts

109

Literblik

ANANAS

van 149

voor

99

FRIKI

p/m. 7750 GRAM

HAANTJES

HEERLIJK OPm m mm mm • » *• • W m\ ^mr m BROODmw • % ̂ mr ^mr mmr ^mmmm^ ^mma^

mmMF*
SPECULAAS *gjH

GROOT P4K V>)N

Maak zelf uw ijs !

Goldy IJS-

DESSERT per pak

van 172 voor

149

OVAAL BLIK

Grote zak

De Ru y te r

vruchtenhage

van 90 voor

79

Voor de kinderen

ZACHTE

SCHUIMPJES

per zak

79

725 VOOR

Grote zak vol

FABELTJES

DROP

van 98 voor

79

^f^W^^J^mmm^

Bij f 10,- bood-

schappen 1 grote

v. Houten super-

REEP voor

69

Diverse smaken

koude melk IN-

STANT PUDDING

3 pakjes

98

^mmm* m^mmmmm.

HARING fiP9
in fomafen-paprika-kerrie of mosterdsaus VOOR SLECHTS

Geurts

APPELMOES

3/4 pot 75

Elke 2e pot

35

Unox 4 borden

blik TOMATEN-

GROENTESOEP

voor maar

79

200 gram

UNOX

SMAC<JIVIMV*

van 145 voor

129

Ardita DAMES-

VERBAND

per pak 85

Elk 2e pak

59

Grote rol

PRINCE

FOURRE

voor

79

Lekker wafel-

koekje MOCCA

of SINAS STICKS

per pak

79

Groente en Fruit
Heerlijke HANDSINAASAPPELEN -IQQ

Outspan 8 stuks I\/O

VOLS4PP/GE PERZIKEN -l CO
per kg lö"

FIJNE HANDPEREN *MA
per kif o 1 lx/

HAGELWITTE BLOEMKOOL -1 AO
per stuk lUv/

SPITSKOOL CQ

per kilo ö"

MALSE SPERZIEBONEN 4AE
500 gram I\J O

PANKLARE WORTELTJES ^^

500 gram Ox/

Uit onze brooderie
Bij ons: POPULAIR W/T of BRUIN Q_

BROOD affijd 80

Zak a 5 stuks f\f\
KRENTEBOLLEN van 700 voor 89

Zak a 70 sfuks ^_

PICKNICKPUNTJES van 86 voor /O

Pak heerlijke SPRITSKRANSEN Q|%

mef chocolade voor O\/

>4>1RDBE/EN of >\BR;KOZEN ftft

PENCEE'S 6 sfuks voor



Te koop nieuwe aardappelen
'Perfect' bij G. J. Schutte
Hengeloseweg 20, Vorden

Te koop: boerenkoolplanten
en andijvieplanten bij
A. Dimmendaal, Ruurlo-
seweg 102, Vorden

Voordeel van f 40 tot f 80
op diverse naaimachines!
Elna, Dernina, Husqvarna,
Riccar, Huma

W// leveren zig-zags
vanaf f 279,-

Donderdag 10 aug. op de
markt in Vorden van 17.30
tot 19.15 uur in de grote
showwagen van

Meer merken

speciaalzaak

H U l S K E S
HENGELO-ENSCHEDE

Alles in de wagen aanwezig
naalden, garens en olie als
ook enkele zeer goede
inruil zig-zags

Te koop: bandrekorder
2 sporen 2 jaar oud, merk
Aristona met 6 banden
van Asselt, Nieuwstad 9

Te koop: Stamslabonen
f 1,60 per kg en vroege
aardappels 'Perfect'
H. Broyl, Vorden
Rietgerweg 2

Te koop: volbl. dr. MRY
vaars, prod. M: 2 oj 4006
kg 3.67 % vet 3 o j 4970 kg
3.63% vet H. J. Tiessink
Deldensebroekweg 5
Tel. 1876, Vorden

Zang/es?
EELEN DE WAARD-
STROINK dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 14
Telefoon 2049

Ook pianolessen
voor beginners

Wie kan er een huis
verbouwen? Geen haast-
werk. Brieven onder no
19-1 buro Contact

Te koop: 2 kolenkonvektors
Davonette
Nieuwstad 63, Vorden

Konijnen te koop
'Hollanders'
't Hoge 54, Vorden

Gelegenheid voor winter-
stalling van caravans
G. LENSELINK
Oude Zutphenseweg 2
Vorden, tel. 05752-1964

Gratis af te halen
mooie jonge poesjes
Ruurloseweg 36, Hengelo G

Te koop: Feli gashaard
kinderledikantje en 'n box
De Haar 7 - Vorden
Telefoon 1785

Als de school weer begint
eerst even naar
Boekhandel

Fa HIETBRINK
Vorden
Het adres voor alle school-
artikelen, kursussen en
studierichtingen

Welk meisje of jonge vrouw
wil mij 2 morgens of mid-
dagen helpen?
P. van Vollenhovenlaan 6
Vorden, tel. 1765

Te koop nieuwe aardappelen
H. Jimmink
't Gulik 4, Vorden

SUPERBENZINE
steeds goedkoper bJJ

KEUNE
Industrieterrein

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AÜTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king;.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

VAKANTIE
van 5-15 augustus

Voor spoedgevallen:
tandarts EDENS
Dorpsstraat 5, Vorden
Telefoon 1453

W. F. HACCOU tandarts
Prins Bernhardweg l
Vorden

Inplaats van kaarten

JOHAN BOSMAN
en
MIEKE SIEBELINK

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op vrijdag 18 augustus a.s. om 14.00
uur ten gemeentehuize te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, D 19
Augustus 1972

Toekomstig adres: D 19, Hengelo Gld.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
Langeler te Hengelo Gld.

Hedeen overleed nog vrij onverwacht mijn lieve
man

JAN VRUGTERMAN
echtgenoot van M. A. Bolten

in de ouderdom van 83 jaar

M. A. VRUGTERMAN-BOLTEN

Vorden, 5 augustus 1972
Wilhelminalaan 20

De begrafenis heeft in stilte te Lochem plaats
gehad.

Op maandag 7 augustus j.l. werd er te Vorden
een komité gevormd, dat ter gelegenheid van de

afscheidsreceptie van zuster Stoop
op donderdag 31 augustus a.s. een voor haar
onvergetelijke dag wil zorgen.

Uit dankbaarheid voor de vele diensten, de in-
woners van Vorden gedurende 19 jaren bewezen,
meende het komité zuster Stoop een geldelijk
kado te moeten aanbieden op genoemde receptie.
Bijdragen hiervoor worden gaarne

vóór vrijdag 25 augustus
onder aantekening 'afscheidskado zuster Stoop'
ontvangen door onderstaande banken:
Raiffeisenbank Vorden giro 862923 banknummer
3664.09.53; de Amro bank Vorden giro 824800,
banknummer 4863.02.180; de Nutsspaarbank te
Vorden giro 949214 banknummer 92.31.00.008 en
de Boerenleenbank Kranenburg giro 864310 bank-
nummer 1551.00.009. Het komité

Aangeboden:

NIEUWE FORD EN MASSEY FERGUSON

TRACTOREN
Zeer speciale prijzen

MELABO
Zelhem - Telefoon 08342-1601

Binnen korte tijd

dames gevraagd
voor onze nieuwe fabriek in onze
PRODUKTIE AFDELINGEN

Tevens gevraagd

PRIMA MONTEUR

(

Aptito n.v.
fabriek v/h Coveco
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

VOOR MEISJES DIE
NAAR DE HUISHOUDSCHOOL GAAN

hebben wij:

* VEKPLEEGSTERS-
SCHORTEN

* CENTIMETERS

* VINGERHOEDEN

enz. enz.

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Weekend aanbieding!

FLANELLEN
HERENPYAMA'S

leuke dessins - prima kwaliteit

nu f 14,95

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Volksfeest
Medler

Zaterdagavond 12 aug
AVONDWANDELING

Start 19.30 uur vanaf
Café Eykelkamp
Ruurloseweg, Medler-Vorden

"CONCOBDIA"
Hengelo ffild)

DENKT U ER AAN?

A.s. zaterdag 12 augustus

BAL
voor gehuwden en paart/es

M.m.v. HERMAN LIPPINKHOF
met zijn Bel Canto Orkest

Voor tafelreservering: telefoon 05753-1461

augustus DANSEN

venmg Stars

gezelligheid

Voor het a.s.
schooljaar brengen
wij een
keurkollektie
SPORTIEVE
KLEDING
voor uw
kinderen !

Spijker-
broeken
m. uitlopende pijp

Corduroy
broeken
m. uitlopende pijp

Corduroy
jacks

Terlenka
jacks
met capuchon

enz. enz.
Verkrijgbaar bij:

Komt u ook eens vrijblijvend kijken bij :

< n n mm M
RAADHUISSTR.. VORDEN

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

t GEBR

BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 89

telefoon 1619

Opgave ook bij:
6. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

UIT!

GOED VOOR U!

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

OOK DE LAATSTE OPRUIMINGSWAREN

MOETEN WEG!

Nu ieder 2e paar opru/mingsschoenen

voor de HALVE PRIJS!
Uiteraard wordt steeds het goedkoopste paar als

2e paar geteld

Profiteer nu nog van deze unieke aanbieding!

JANSEN V schoenenhuis
H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

2 pak SPAR MARGARINE 70

Blik GROENTESOEP van 79 voor «5

1 pak CHOCOLADE VLOKKEN 79

Fles CHOLATTI van 86 voor 69

2 rollen EIERBESCHUIT 75

BLIK PERZIKSCHIJVEN van 149 voor 129

l pak a 8 stuks SPRITSKRANSEN 79

HAANTJE é, 1000 gram 5598

250 gram SLAGERS LEVERWORST 109

HOY ROOKWORST van 125 voor 108

10 SINAASAPPELS 198

11-12 augustus: KILO DRUIVEN 169

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

78, 79 EN 20 AUGUSTUS

ORANJEFEEST
MEDLERTOL - Vorden
78 augustus om 20 uur

Optreden van diverse TV artisten IMCA MABINA,
MABTY, THE RAILLISONS en vele anderen

79 augustus

10 uur Vogelschieten, Belschieten enz.
14 uur Voortzetting van de volksspelen met

Geluksbaan - Flessentent - Dogcar enz.
19 uur GROOT BAL met The Woodpeckers

20 augustus om 74 uur

Optreden van de populaire popgroep

L/V/N BLUES



Gevraagd voor 74 augustus 1972

medewerkers
jongens en mannen

medewerksters
meisjes en dames, ook voor hafve dagen

Prettige werkkring in onze nieuwe moderne produktie
afdelingen

APTITO
fabriek v.h. Coveco - Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Gevraagd HULP in de huishouding
voor halve dagen

ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

DE
l ECHTE l
BAKKER

in kleur
Mef de nieuwste „PHILIPS" of „ERRES"

KLEURENTELEVISIE
mef de besfe fc/eurweergave /

Beeld 66 cm - 110° beeldbuis, zeer eenvoudige bediening

Voor u interessante inruilmogelijkheden

(Televisie zwart/wit
Olympiade aanbieding

Televisie zwart/wit
61 cm beeld elektronische tuner voor het vast instellen)
van zeven programma's

Moderne licht-noten houten kast

Merk Sc ha i/b Lorenz - Prijs f 778,-

Olympia prijs f .

Televisie zwart/wit
61 cm beeld, moderne uitvoering

Merk fndïsif

Olympia prijs f 499.—

Zorg dat u op tijd bent voor de Olympiade 26 augustus

Verkrijgbaar: Top Sport boekje Olympische Spelen 1972 f 1,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

steedi doeltrtffendl

Zutphenaeweg . Vorden

Adverteer steeds in Contact!

Hotel-Café-Restaurant

Bakker - Vorden
Gevraagd mannelijke of
vrouwelijke

HULP
VOOR DE AFWAS

Volautomatische machines aanwezig

Van 's avonds 6 tot 9 uur

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

van maandag 14 augustus
tot en met donderdag 17 augustus

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

GEVRAAGD:

ERVAREN

chauffeur

Keune
VORDEN - GAS EN OLIEHANDEL
Nijverheidsweg 4 - Telefoon 05752-1736

BOND voor ST44TSPENSJONER/NG
afd. Vorden

JAARVERGADERING
op donderdag 17 augustus 1972 om 19.30 uur
in zaal 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag sekretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verkiezing kaskommissie
6. Rondvraag
7. Sluiting Het bestuur

vanaf f 5.95

T shirts
in ve/e kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
steed* doeltrefftndl

Zutphenseweg - Vorden

Tien jaar Sorbo!
In het kader van de jubileumfestiviteiten van de
NEDAC N.V. (SORBO) zal a.s. zaterdag op het ge-
meentelijk sportpark een voetbalwedstrijd worden ge-
houden tussen het Nationale Sorbo vertegenwoordigers
team en Sorbo-Vorden.

Teneinde ook de inwoners van V orden bij een deel van deze festiviteiten
te betrekken, nodigen wij u uit dit evenement op het sportpark bij te
wonen. Aanvang elf uur. Alle aanwezige inwoners(sters) van Vorden
zullen op het sportterrein als kleine jubileumattentie ter kennisname

Gratis 1 pakket Sorbo-
produkten ontvangen
ter waarde van f5,00
Dit pakket wordt uitsluitend overhandigd aan inwoners (sters) vanaf 18
jaar en ouder tegen inlevering van onderstaande bon:

J\T« 6995
Jubileumgeschenkbon

10 jaar Sorbo
Voor een pakket ter waarde van vijf gulden. Wordt overhandigd
tijdens de Sorbo-voetbalwedstrijd a.s. zaterdag 12 augustus op het
gemeentelijk sportterrein.
Per inwoner wordt maximaal één pakket overhandigd.

Minimum leeftijd 18 jaar. Invullen en uitknippen:

Naam .

Adres

Geb. datum

SORBO BALLONNENWEDSTRIJD
VOOR DE JEUGD
Ook de jeugd van Vorden is van harte welkom. Voor de Vordense jeugd
van 4 t.m. 14 jaar zal in de pauze van de voetbalwedstrijd
EEN BALLONNENWEDSTRIJD WORDEN GEHOUDEN
Het kind wiens ballon de grootste afstand aflegt, ontvangt een prachtige
prijs n.l.:

7e prijs Een jongens- of me/sjesfiefs
2e prijs Een paar schaaf sen (Noren mef schoenen J
3e prijs Een paar ro/schaafsen

De kinderen dienen ca 11 uur aanwezig te zijn bij de kantine van het
sportpark.

Contact ook voor u:
een best advertentieblad

Grofe prijzenaktie van hef kleine merk/

OK BENZINE
WIN - STRIJD
ELKE MAAND 500 PRIJZEN .'

Ie prijs 500 liter superbenzine tegen de
vooroorlogse prijs van

25 cent per liter
Verder nog prijzen van 250, 100, 50, 20 en 10 liter
En ... OK SUPERBENZINE
altijd al centen per liter voordeliger !

DOE DUS MEE
AAN DE OK-0ENZ/NE W/N-STRfJD l

Tank OK! ledere keer tanken levert u direkt al centen
per liter voordeel plus de kans op vele, vele kilometers
goedkoop rijden

Y.L.C.

„DE GRAAFSCHAP"
OK pompen te
HENGELO G - LINDE - RUURLO - VORDEN



Donderdag 10 augustus 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang no 19

Nedac N.V. te Vorden
maakte stormachtige
ontwikkeling door
„Als ik de brandweersirenc in Vorden hoor, dan slaat mij de
schrik nog altijd om het hart", aldus vertelde ons de heer
J. H. de Jong, direkteur van de Nedac NV en o.a. bekend
als lid van de Tweede Kamer. De heer De Jong doelde met
zijn uitspraak op 15 november 1969 toen het centraal maga-
zijn in de „fik" vloog, twee dagen na de overbrenging van
de goederen vanuit Apeldoorn (waar het bedrijf voorheen
was gevestigd) naar Vorden.
Intussen is het Vordense „volkslied" dat het Achtkastelen-
dorp bekend is om zijn leerlooierij al lang verleden tijd ge-
worden want juist in een deel van dit pand is thans de
Nedac NV gevestigd. Zaterdag 12 augustus bestaat het nog
jonge bedrijf tien jaar. Gezien de stormachtige ontwikkeling
die de Nedac in deze jaren heeft doorgemaakt leek ons een
vraaggesprek met direkteur De Jong op zijn plaats. „Tot en
met" zakelijk ingesteld, met andere woorden geen kostbare
minuten verloren laten gaan, werd het betreffende vraag-
gesprek gehouden in de auto toen we de heer De Jong ver-
gezelden op zakenreis van Vorden naar Breda. Om de heer
De Jong een intervieuw af te nemen is niet moeilijk want
wie hem één vraag stelt kan zich minutenlang bepalen tot
het opschrijven van interessante uitspraken. De heer De
Jong bezit nu eenmaal de gave zijn toehoorders tot het
laatste woord te boeien.

ONTSTAAN VAN DE NEDAC
De Nederlandse Agenturen Combinatie (Nedac) zag het
levenslicht in Apeldoorn. Het koetshuis in de tuin van op-
richter J. H. de Jong werd ingericht als handelskantoor.
Voorheen had de heer Jong een aantal jaren ervaring op-
gedaan als verkoopleider van huishoudelijke schoonmaak-
produkten in de huishoud- en levensmiddelenbranche.
Zoals alle begin moeilijk is, zo verging het ook dit jonge
bedrijf waar de oprichter direkteur, vertegenwoordiger en
administrateur tegelijk was. Hij werd hierbij echter in het
bijzonder gesteund door zijn echtgenote die hem met raad
en daad terzijde stond. „Vooral in de beginjaren moesten
wij behoorlijk hard werken, waarbij vele weekends en
avonden moesten worden opgeofferd". Op de vraag of hij
denkt dat het nog altijd mogelijk is om in Nederland een
bedrijf op te bouwen, antwoordt hij: „Wanneer men bereid
is zich persoonlijk in te zetten, is ook in dit land nog altijd
veel te bereiken. Men moet echter wel over een groot in-
kasseringsvermogen beschikken, een nuchter verstand heb-
ben, maar bovenal moet men bereid zijn om hard te wer-
ken en verantwoordelijkheid te dragen", aldus de heer De
Jong.

WAT DOET DE NEDAC
Het „omgeturnde" koetshuis in Apeldoorn bleek al gauw
te klein te worden. Er kwamen nieuwe kantoren bij, terwijl
de éénmansonderneming uitgroeide tot een verkooporgani-
satie. In 1965 werd de naam gewijzigd in Centraal Verkoop-
kantoor Nedac NV.
Nedac is verkoopkantoor van 12 fabrieken die ieder zelf-
standig een deel van het assortiment produceren. Samen
worden deze produkten onder het inmiddels landelijk bekend
geworden merk „Sorbo" verkocht. Het merk „Sorbo" werd
in eerste instantie gebruikt voor huishoudtextiel in de rei-
nigingssektor, zoals wafeldoekjes en vaatdoekjes. Thans is
het de aanduiding van de gehele serie produkten bv. o.m.
stofdoeken, zemen, borstelwerk etc. De Sorbo-stier treft men
als mcrkbeeld aan op ca 80 huishoudartikelen. De verkoop-
organisatie telt vijfenveertig personeelsleden van wie er vijf-
entwintig in de buitendienst werken. Ca 85 procent van de
Sorbo-produkten wordt verkocht via zelf bed ieningszaken en
supermarkten. De overige 15 procent gaat via de huishou-
delijke zaken en drogisterijen.

NEDAC NAAR VORDEN
„Omdat het bedrijf in Apeldoorn zich snel uitbreidde ont-
stond er op korte termijn dringend behoefte aan meer ruim-
te. Deze ruimte konden wij in Apeldoorn niet zo snel reali-
seren. De heer L. de Boer, thans direkteur van de sociale
werkplaats „De Elshorst" te Vorden, die bevriend is met
de heer De Jong, attendeerde hem op de leegstaande fabrie-
ken van de NV Albers aan de Nieuwsttad. Eerst had ik nog
wel bezwaren tegen de minder centrale ligging van Vorden
ten opzichte van de rest van Nederland. Deze bezwaren heb
ik opzij gezet en wij zijn begonnen kantoren en verdere ge-
bouwen drastisch te verbouwen en deze aan te passen aan
de eisen van onze onderneming. Gezegd moet worden dat
wij bijzonder veel medewerking hebben ondervonden van
de direktie van de NV Albers, nl. in het bijzonder van de
heer Vogtlander", aldus de heer De Jong.

TEGENSLAG IN VORDEN
Eind 1969 begon de verhuizing van de artikelen. De start
was ondanks alle voorbereidingen bijzonder onfortuinlijk.
Zaterdag 13 november werd in het verbouwde magazijn het
laatste deel van de voorlopige voorraad ingebracht. Daarbij
werd assistentie verleend door een groot deel van de Sorbo-
vertegenwoordigers die 's avonds om acht uur moe maar
voldaan naar hun woonplaatsen terugkeerden.
Groot was de schrik toen 's maandags daaropvolgend om K)
uur grote brand uitbrak, waarvan de vermoedelijke oorzaak
was gelegen in kortsluiting van een nog openliggende elek-
trische kabel. De schade bedroeg meer dan een kwart mil-
joen aan voorraden. Nog ongelukkiger was het feit dat de
betreffende goederen als verzekerd stonden geregistreerd in
Apeldoorn.
Nedac had de verzekeringsmakelaar in Apeldoorn opdracht
gegeven in verband met de overhuizing de goederen ook in
Vorden te verzekeren. De makelaar gaf deze mededeling
echter niet door aan de verzekeringsmaatschappijen. Promp-
te uitkering werd geweigerd. Deze maatschappijen waren de
Zwolse Verzekeringsmij en de Goudsche Verzekeringsmij.
Tot aan vandaag duren de pogingen om ten aanzien van
deze kwestie recht te verkrijgen.

Foto: Naeff

MILJOENENBEDRIJF
Menig bedrijf zou door een dergelijke tegenslag „gevloerd"
kunnen worden. Met uiterst doorzettingsvermogen werd
echter gevochten voor het behoud van de Nedac NV en
met sukses. Opnieuw moest dag en nacht gewerkt worden
door de direktie om de juiste koers te hervinden. Zeker
mevrouw De Jong heeft zich in die moeilijke periode vol-
komen aan de zijde van haar ma^Bïschaard. Ook het en-
thousiasme van de medewerkers in de onderneming heeft
gleid tot een volledig herstel.
Na de ongelukkige start in Vorden en het herstel van de
tegenslag is Nedac nog verder uitgegroeid tot een bedrijf
met vele miljoenen omzet. Het b^kaif is bekend in geheel
Nederland, waarbij ook zeker de^^neente Vorden wordt
betrokken in de zakelijke aktiviteiten.

De familie De Jong is bijzonder ingenomen met Vorden.
„Tegenover de wellicht wat minder centrale positie van
Vorden staan de grote voordelen van de landelijke sfeer, die
wellicht niet ekonomisch kan worden vertaald maar door
ons bijzonder wordt gewaardeerd. Wij zouden ons bedrijf
niet meer willen overplaatsen omdat we ons nu aan de ge-
meente hebben gehecht. Om die^reden hebben wc destijds
een terrein aangekocht op éci^^r mooiste plekjes van
Vorden en er ons huis laten bouwen", aldus de heer De
Jong.

KAMERLID JAC. II. DE JONG
Al heeft het tienjarig bestaan v^^dc Nedac op zich niets
met politiek te maken, toch kur^Wwij onmogelijk voorbij-
gaan aan het werk dat de heer De Jong als politikus in de

Tweede Kamer verricht. Wij vroegen hem dan ook waarom
hij in de politiek is gegaan.
„Tijdens de opbouw van mijn zaak heb ik gemerkt dat het
onder nemersklimaat voor de zelfstandigen bijzonder ongun-
stig kan worden genoemd. Dit bemerkte ik vooral toen mijn
zaak nog kleinwas. Een zelfstandige in Nederland is so-
ciaal vogelvrij verklaard. Als er ook maar iets gebeurd,
wordt zijn positie en dé positie van zijn gezin bijzonder
onzeker. Ook ondervindt de zelfstandige ondernemer wei-
nig waardering voor zijn prestaties door het ongunsttig be-
lastingklimaat in Nederland.
Ook een zelfstandige is graag bereid belasting te betalen.
Zijn bijdrage wordt echter dikwijls onevenredig groot, om-
dat men nauwelijks rekening houdt met de lange werkda-
gen van vele zelfstandigen en hun echtgenoten. Ook moet
deze zelfstandige reserveren voor onderhoud, vernieuwing
of uitbreiding van zijn zaak. Hij moet immers met zijn tijd
mee kunnen gaan, dat eist de huidige ekonomie van hem.
Dit wordt hem echter dikwijls onmogelijk gemaakt door het
minder gunstitge ondernemersklimaat voor de zelfstandi-
gen in Nederland. Om daar verbetering in te brengen heb
ik het als mijn opdracht gevoeld de belangen van deze
zelfstandigen in de politiek te behartigen", aldus de heer
De Jong.
Bij navraag is ons gebleken dat de heer De Jong van alle
parlementariërs het meest op het spreekgestoelte heeft ge-
staan gedurende de afgelopen regeringsperiode. Als een-
mansfraktie vervult hij een zware taak want de grote frak-
tics hebben voor elk onderwerp een specialist. Het kamer-
lid De Jong moet derhalve van alle markten thuis zijn.
De bestudering van de grote stapels post, die hem iedere
dag opnieuw bereiken kosten uiteraard vele nachtelijke
studie-uren. Hij is echter als ondernemer gewend te vechten
en deze strijdlust staat hem ook ten dienste bij zijn werk als
enige ondernemer in de Tweede Kamer.

ZATERDAG 12 AUGUSTUS GROOT FEEST
Om nog even terug te komen op de Nedac NV; zaterdag
12 augustus wordt het tienjarig bestaan op grootse wijze
gevierd. Voorafgegaan door de plaatselijke muziekvereni-
ging Sursum Corda met drumband vertrekken om plm. 10.15
uur de voetbalteams t.w. „Sorbo-binnendienst" en de „Sor-
bo-buitendienst" naar het Gemeentelijk Sportpark voor het
spelen van een voetbalwedstrijd. Op het voetbalveld is er
om plm. 11.00 uur een ballonnenwedstrijd voor de gehele
Vordense jeugd van 4 tot en met 14 jaar met als hoofdprijs
voor de „verste" ballon een fiets. De Vordenaren van 18
jaar en ouder kunnen tegen inlevering an een bon een pak-
ket Sorbo-artikclen in ontvangst nemen ter waarde van
vijf gulden.
Nadat de genodigden in het magazijn de lunch hebben ge-
bruikt gaat het gezelschap onder de vrolijke tonen van de
muziekvereniging Concordia met drumband naar het privé
adres van de familie De Jong waar van 14.00 tot 16.30 uur
een receptie zal plaatsvinden in de direktietuin. Tijdens de
receptie zal de landelijke rijvcreniging De Graafschap een
demonstratie geven. Verder zal optreden het dansorkest
Le Scala met zang van Lydia Beek en het Zuid-Amerikaanse
trio Los Alegres. Hierna volgt een rijtoer met paarden en
koetsen, 's Avonds is er in de tuin van hotel Bakker een
diner-dansant waaraan o.m. medewerking zal worden ver-
leend door Thercse Steinmetz; Willy Alberti; de Kamees;
Saskia en Serge; Sjakie Schram en Joop de Knecht. Rinus
van Galen zal de artiesten begeleiden.

Sorbo op de Jaarbeurs Foto: v. d. Re i j ken

Touwtrekken
Sensatie op bondstournooi te Meddo:
Heure verliest van Bekveld !
Het zevende bondstouwtrektoernooi dat zondagmiddag in
Meddo werd gehouden heeft voor wat de 720 kg A-ge-
wichtsklasse betreft een grote sensatie gebracht. Koploper
Heure dat 5 punten voorsprong op Bekveld had, moest in
beide trekbeurten de eer aan de Hengelose ploeg laten. Hier-
door is de strijd in deze klasse weer volkomen open gewor-
den en wacht men met spanning af wie er kampioen 1972
wordt. Deze mag namelijk in september naar de Europese
Kamp i oenschappen.
De touwtrekvereniging Jonge Kracht die dit toernooi or-

ganiseerde, had bepaald niet te klagen over publieke be-
langstelling. Naar schatting volgden meer dan 1000 mensen
de verrichtingen aan het touw. Het mooie weer, de sportieve
strijd in alle klassen, de deelname van een Engelse ploeg
(RAF uit Laarbruch) zorgden voor een suksesvolle middag.
In de catchklasse rekende EHTC nu resoluut af met haar
belagers, waarvan Noordijk de sterkste bleek en tweede
werd. Buurse volgde met 5 punten, Holten werd vierde.
Zoals gemeld was het duel in de 720 A-klasse tussen Bek-
veld en Heure het hoogtepunt van de middag. Zieuwent
werd eervol derde.

Eibergen dat in het begin van de kompetitie resoluut op-
stoomde in de 720 kg B-klasse trok als vanouds in prima
konditie en vreoverde de dagtitel. Jonge Kracht moest met
een derde plaats genoegen nemen terwijl Vorden tweede
werd. In de middenmoot streden Noordijk, Beltrum en

EHTC, terwijl de Engelsen die met invallers in het strijd-
perk kwamen als laatsten eindigden.
Van de acht ploegen uit de 500 kg-klasse deed Vorden het
weer voortreffelijk en werd eerste terwijl Bekveld op de
tweede plaats bslag kon leggen. Noordijk kwam met slechts
een punt minder voor de derde plaats in aanmerking en
Warken werd vierde.

Bij de jeugd won Zieuwent alle wedstrijden met de jongens
van Bekveld als tweede. Vorden verwierf drie punten.
Het eerstvolgende bondstoernooi in de 720 A-B, 560 catch
en jeugdklasse wordt op zondag 20 augustus gehouden in
Zieuwent. Organisatie door de TTV Ketels.
Voor de 640 kg-klasse zal er a.s. zondag 13 augustus een
groot toernooi plaatsvinden in Nettelhorst waar de organi-
satie in handen is van de TTV Houvast.
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drukwerk

Bidprentjes

Verlovingskaarten

Trouwkaarten

Dankbetuigingen

Uitnodigingen

Rouwcirculaires

Drukkerij
Weevers b.v,
Nieuwstad 12, Vorden
Telefoon 05752-1404

Wie bouwt met ons mee ?
ENIGE SERIEUZE

kandidaten
gezochf voor hef bouwen van een eigen

bungalow in kombinatie te Vorden

Brieven onder no 18-4 buro Contact te Vorden

Zondag op het gemeentelijk sportpark

VORDEN l -
V/OD I

nederlaagwedstrijd

Vorden 2 - Viod 2
vriendschappelijk

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS. OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENEVK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Uw echte bakker gaat MET VAKANTIE

op maandag 14 augustus

Dinsdag 29 augustus hopen wij weer fris en

uitgerust voor u te bakken

ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

VOOR AL UW

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop alle soorten
BOERENKOOL
SPRUITKOOL
SLAPLANTEN

Klein Geltink „Klein Gar-
mel", Schuttestraat l
Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

OEBR. WDLLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar !

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop Nieuwe aardappe-
len 'Parel' A. J. Makkink
Kruisdijk 11 Vorden
Telefoon 1674

SUPERBENZINE
63,8 et per liter

KEUNE
Nrjverheidsweg 4
Vorden

SEMI - BUNGALOW
met CV en garage

te bouwen aan de VV. Alexanderlaan te VORDEN

De helft van de dubbele semi-bungalow, welke wij u nog te koop kunnen
aanbieden, heeft de navolgende indeling:

Begane grond: royale entree met overdekte ingangspartij, open trap,
meterkast en werkkast, aparte garderobe, toilet, ruime L-vormige woon-
kamer, badkamer, grote keuken, berging/bijkeuken, slaapkamer
Ie verdieping: 2 royale slaapkamers, waarvan één met groot balkon boven
de garage, berging zolder

Voorts:

- flinke tuin op het zuiden

— veel kastruimte

- met uw individuele wensen kan nog rekening wor-
den gehouden

— uitsluitend voor personen, woonachtig te Vorden
of ekonomisch gebonden aan Vorden

Prijs vrij op naam i 88.375,-
dus inkl. 14% BTW, notariskosten en makelaarskosten

Inlichtingen: MAKELAARSKANTOOR

PETERS N.V.
Lid N.B.M. - Stationsplein 35 - ZUTPHEN

Telefoon 05750-5747* b.g.g. 05752-1820 en 1468

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN VVS BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v,
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden telefoon 2039

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Elke zaterdagmorgen trimmen WJ pick-
nickpiaats Wildenborchseweg

Vrrjdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

12 aug. Avondwandeling Medler
14 aug. Aanvang lessen gymver. Sparta
17 aug. Jaarverg. Bond voor Staatspensionering
18 aug. Medlerfeest showavond
19 aug. MRY veekeuring in Wildenborch bij

G. J. Zweverink
19 aug. Medlerfeest dansavond
20 aug. Medlerfeest beatmiddag
l en 2sept. Oranjefeest Wildenborch
10 sept. Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen
16 sept. Oriëterings avondwandeling in Linde
23 sept. Volksfeest te Linde
22 sept. Volksfeest te Linde
25 sept. Bloedafname-avond Ned. Rode Kruis in

de landbouwschool

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bty deze rubriek geplaatst.

Damrubriek
In de strijd om het Kampioenschap van Nederland 1967 be-
sliste J. Ch. Weerheym met zwart tegen de wit-speler J. M.
Bom zijn partij op elegante wijze in zijn voordel. De stand
was als volgt:
Zwart 12 schijven op: 3 4 6 8 11 13 15 17 18 19
24 en 25.
Wit 12 schijven op: 22 27 28 32 33 35 36 37 38
39 45 en 48.
Zwart won door 24-29, 33x24, 19x30, 35x24, 18-23, 28x19,
17x28, 32x23, 8-12, 19x17, 11x44.
De oplossing van ons vorige probleem:
Zwart 9 schijven op: 8 12 13 14 16 17 19 24 35.
Wit 9 schijven op: 21 27 28 33 37 38 39 49 50.
Wit: 49-44, 17x26, 44-40, 35x44, 37-31, 26x37, 27-21, 16x27,
28-23, 19x28, 33x42, 44x33, 38x7.
Goede oplossingen ontvangen van J. Masselink en H. Gro-
tenhuis ten Harkel.
En nu ons probleem op diagram waar wit aan zet is en
weer op winst komt.

zwart

% ~m~' n m
«JP^^xW^W^

wit

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in CONTACT
wordt gelezen!

Zuster Stoop had in
Vorden 2500 babies

Na 19 jaar in Vorden als wij k verpleegster werkzaam te zijn
geweest, gaat zuster Stoop deze plaats verlaten, met dien
verstande dat haar werkterrein verlegd wordt maar dat ze
wel in haar huis aan de Almenseweg blijft wonen.

Zuster Stoop (geboren Zutphense) begon haar opleiding in
de verpleging te Velp, waar zij haar diploma ziekenverple-
ging A behaalde. In Den Haag kreeg zij er de aantekening
„kraam" bij. Hierna studeerde zij aan de school voor maat-
schappelijk werk te Amsterdam, waar de aantekening „wijk-
verpleging" werd behaald. Op l november 1953 kwam zij
als opvolgster van zuster Gemmink in Vorden als wijkver-
pleegster in dienst. Voor haar 26 jaren zeer jong voor deze
funktic.

BIT DOMINEE JANSEN
In het toen geldende reglement bij de oprichting van het
Groene Kruis stond dat de predikant verantwoordelijk was
voor de huisvesting van de zuster, hetgeen er op neerkwam
dat toen er geen kamers waren, ds. Jansen en zijn vrouw
zuster Stoop aanboden om voorlopig op de pastorie te
komen. Dat voorlopig is uitgebreid tot 5 jaar. Ze ver-
huisde toen naar de Burg. Galléestraat.

Omdat er in die jaren in Vorden nog geen maatschappelijk
werkster was heeft zuster Stoop op haar eigen manier haar
werk hier waargenomen. Het wijkwerk beestond uit zieken-
verpleging, verzorging van de zuigelingen, zowel op de
konsultatieburoos als thuis. De konsultaties werden niet al-
leen in het wijkgebouw van het Groene Kruis gehouden,
maar de eerste tien jaar ook in de buitenwijken zoals bv.
in Wildenborch bij bakker Oplaat; in Kranenburg in de
school en bij Schoenaker; in Delden bij de familie Flamma,
Zweverink en Tiessink. Deze buitenburoos waren er omdat
er relatief weinig auto's „liepen".

2500 BABIES
Toen echter de DKTP-injekties kwamen (difterie, kinkhoest,
tetanus en polio) en het vaccin hiervoor onder bepaalde tem-
peratuur bewaard moest blijven, waren die buitenburoos niet
meer mogelijk. Gelukkig kwamen er al gauw meer auto's.
Op al die buroos samen zijn eer in die 19 jaar meer dan
2500 babies door de handen van zuster Stoop gegaan.

Het wijkwerk bestaat verder uit preventief werk, zoals vroe-
ger voor de bestrijding van TBC. Evenals deze bestrijding
is ook de zorg voor zieken minder geworden. Dit komt om-
dat er nu meer medicijnen gebruikt worden zoals bv. peni-
ciline etc. Daar komt bij dat de mensen eerder naar het
ziekenhuis gaan. Bovendien zijn er nu in Vorden goede
verpleegtehuizen en is er een goed bejaardencentrum.

BEJAARDENHULP
Het preventieve werk is meer geworden door de huisbezoe-
ken voor de rheumabestrijding, kankerbestrijding, geeste-
lijke volksgezondheid en de bejaarden. De bejaardenverzor-
ging houdt zeer beslist niet in dat de wijkverpleegster zo-
veel mogelijk bejaarden komt wassen, maar meer de huis-
genoten komt voorlichten hoe zij de bejaarden thuis kun-
nen helpen. Het gezegde „de zuster heeft er voor geleerd
en kan het gemakkelijker" gaat beslist niet altijd op. De
zuster komt wel voor een zieke bejaarde in overleg met de
arts, als dat nodig is.

Verder is er nog de nazorg voor mensen die uit het zieken-
huis ontslagen worden. De laatste jaren zijn er o.a. als taken
de kleuterverzorging bijgekomen. Zuster Stoop heeft in
Vorden ook nog 12 jaar lesgegeven a.d. huishoudschool
aan de assistentenklassen en de VVB-oplciding. Ook heeft
zij de schooljeugd van de inentingen „laten genieten", altijd
in prettige samenwerking met het gemeentebestuur en de
leerkrachten.

ZUSTER ERBIJ
Nadat zuster Stoop alleen 12 jaar hard had gewerkt vond
ze het heel erg dat de zuster in algemene dienst van het
Groene Kruis kwam zeggen dat het aantal gezinnen in
Vorden te groot was geworden voor één zuster en dat er
een kollega bij moeest komen.

Ze had geluk dat zuster v. d. Schoot hier twee maanden
stage kwam lopen en dat zij bereid was om hier als wijk-
verpleegster te solliciteren. De samenwerking met zusteer
v. d. Schoot is geweldig goed en kollegiaal. Voor laatstge-
noemde was het in de beginperiode beslist niet gemakkelijk
om naast 'n zuster te werken die 12 jr ervaring op één
plaats achter de rug had.

BIJZONDER MOOIE JAREN
Dankzij de goede samenwerking met het bestuur van het
Groene Kruis, de doktoren t.w. de heren De Vries, Lulofs.
Sterringa, de RK geestelijkheid, mej. van Kersten, de hr
De Vries (soc. dienst gemeentehuis) en de laatste zeven
jaar met zuster v. d. Schoot en de enorme gastvrijheid van
de gezinnen, zijn deze 18 jaar enorme mooie jaren gewor-
den, aldus zuster Stoop.
Het voorrecht om het lief en leed in vele gezinnen te mo-
gen delen en soms te kunnen helpen is ongeloflijk geweest.
Ik wens dat zuster v. d. Schoot gauw een kollega naast zich
mag krijgen aldus de scheidende zuster.

Zuster Stoop neemt dan ook node afscheid van Vorden. De
gelegenheid deed zich voor om op het maatschappelijke
vlak door te kunnen werken. Ze werd nl. benaderd door de
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Gorssel-
Laren-Lochem om als leidster van de gezinsverzorging en
bejaarden in Barchem en als leidster voor de langdurige
hulpverlening in Lochem te komen werken. Mede met het
oog op het zwaardere „tilwerk" in de toekomst hier in Vor-
den, heeft ze na veel aarzeling besloten deze aangeboden
funktie te aanvaarden. Het grote voordcel is dat ze in
Vorden kan blijven wonen.

Het Groene Kruis afdeling Vorden biedt zuster Stoop op
31 augustus een receptie aan om daarmede uiting te geven
aan de waardering voor het werk dat zuster Stoop ten diens-
te van de gehele Vordense bevolking heeft verricht.


