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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Gouden echtpaar

Op donderdag 18 oktober a.s. hopen B. Antink en A. J. Antink-Lenselink de dag te herdenken waarop zij voor
50 jaar geleden in het huwelijk traden. Het echtpaar, dat zeven kinderen en acht kleinkinderen heeft, is nog erg
vitaal. De heer Antink werkte 29 jaar bij de gemeente Vorden, terwijl hij daarnaast ook de boerderij nog verzorg-
de. Bromfietsrijden mag hij nog altijd graag doen. Mevr. Antink verzorgt, zij het met bejaardenhulp, de huis-
houding terwijl zij lezen als een van haar hobby's beschouwd. Het echtpaar zal het donderdag 18 oktober op de
receptie, die 's middags en 's avonds wordt gehouden in zaal Schoenaker te Kranenburg, niet aan belangstelling
ontbreken. Bij deze alvast onze felicitaties.

Jubilerend „Concordia": J

met veel dank aan de oudei^ garde
In een gezellig aangeklede zaal van het dorpscentrum hield de muziekvereniging
"Concordia" zaterdagmiddag een receptie ter gelegenheid van het 110 jarig
bestaan. Voorzitter W. Barink maakte in zijn openingswoord bekend dat het
college van B&W verhinderd was te komen. Van hun was een schriftelijke
felicitatie ontvangen. "Toch bedank ik het college voor de sympathieke manier
van feliciteren", aldus sprak voorzitter W. Barink! Een speciaal welkomstwoord
werd gericht aan het adres van de heer Eppe Wijers, penningmeester uit de dertiger
jaren.

Expositie
Willem Olthof
Gedurende de periode van 15 oktober
t/m 9 november is er in de galerie van de
bib l io theek werk te bezicht igen van de
amateurschi lder Willem Ol thof . De heer
Olthof is in 1921 geboren en heeft / i jn
jeugd in I.oehem doorgebracht. Vroeger
hoefde hij er niet aan te denken om een
of andere vorm van k u n s t te gaan
beoefenen. De/e kans kreeg hij pas in
1976. Na een /eer ernstige x i e k t e is de
heer Olthof arbeidsongeschikt
verk laard . Na enkele lessen op de
Drentse akademic voor
amateurschilders heeft hij /ich verder
/elf o n t w i k k e l d en behalve in het
schilderen heeft hij /ich verder
bekwaam in het portrcttckenen. Het
resultaat is vanaf maandag aanstaande
in de galerie te /.ien. De galerie is
geopend gedurende de openingstijden
van de bibliotheek en de toegang is
gratis.

Speeltuinvereniging
ten einde raad
Het bestuur van de speeltuinvereniging
"Vorden" is verbolgen over de vernicl-
/ucht van de jeugd uit Vorden, althans
over een deel van de jeugd. Aan het
Wiemelink is namelijk door een aantal
vaders een paar jaar geleden een
speel tu in aangelegd met k l imrek , etc.

Reparat ies en dergelijke worden ook
steeds spontaan door de/e vaders
ver r ich t . Thans overwegen de/elfde
vaders er de brui aan te gcvij^vant er
gaat praktisch geen dag <^Prbij of
jongelui hebben weer wat vernield. r^Dan
wcei worden de palen van hel kl imfort
afgerukt, dan weer worden de hobbel-
einden met de betonnen VGJL uit de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

TUINCENTRUM

Tel 05750 ? 0 7 4 3

Tuinarchitectuur
Tuinaanleg in stijl

grond gerukt en in de spoorsloot
gegooid. Gisteren werd weer de wigwam
in de zandbak gegooid.

"Het is om moedeloos van te worden",
aldus verzuchtte een hevig teleurgestelde
mevr. van Burk, voor/itster van de
speeltuinvereniging.

"Ik hoop nu maar
dat dit berichtje in de krant het
gewenste e f fek t oplevert", anders
worden misschien een boel kinderen de
dupe van een handjevol "vernielers",
aldus mevr. van Burk die zei de politie
ook reeds ingelicht te hebben.

De heer Barink nam vervolgens een duik
in het verleden waarbij hij constateerde
dat de naam "Concordia"-Wolters in
één adem werd genoemd. Wijlen de
heer D. Wolters is bijna een halve eeuw
aan "Concordia" verbonden geweest
waarvan plus minus 36 jaar als dirigent.
"Wij vinden het prettig dat wij gesteund
worden door de bevolking van Vorden.
Wel moeten wij misschien wat meer een
beroep op de gemeenschap doen dan
andere verenigingen. De instrumenten
/i jn ook zo duur", aldus de heer
Barink, die vertelde dat de boerenkapel
"De Achtkastelendarpers" een leuk
financieel ruggestcuntje voor de
vereniging betekent.

Namens de dames van de leden werden
gelukwensen aangeboden door mevr.
van Til (tante Zus). Zij konstateerde dat
een vereniging in stand houden een zeer

moeilijke opgave is. Bewondering
toonde zij voor de heer J. Lauckhart,
dirigent van de "Achtkastelendarpers".
"Hij doet er ontzettend veel voor maar
hij is geen poesje om zonder hand-
schoenen aan te pakken". De dames
van de leden die de kapel ook al in een
nieuw jasje hebben gestoken, boden een
vaandelkast aan.

De heer W. Wiechers tood felicitaties
aan namens de andere plaatselijke
vereniging "Sursum Corda". Hij vond
het prijzenswaardig dat "Concordia"
het /olang heeft volgehouden. Tot de
oudere muzikanten van de jubilerende
vereniging zei hij: "Mensen bedankt en
zet het voort". In het weekend van 26
en 27 oktober zal "Concordia" een
jubileumuitvoering geven met
medewerking van de toneelvereniging
"Vordens Toneel".

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

BURGERLIJKE
STAND

Ondertrouwd: J. C. Hoen en F. J.
Rothman; C. J. M. Balvert en J. M. B.
Besselink.

Gehuwd: F. B. E. Schroer en B. G. M.
Gotink; F. Jassies en M. Roeterdink.

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN

tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

^Kerkdiensten]

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00uur Ds. J. Veenendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH

10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00en 19.00 uur Ds. J. R. Zijlstra.

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur.
Spreekuur: voor en na iedere dienst in
de pastorie te Vorden.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
s.v.p. boodsehappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s. v. p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst:
05752-1256
1961.

Taxi-bedrijf Tragter, tel.
b.g.g. en in het weekend

Overleden: E. F. H. Heuveling- POLITIE
Mombarg, oud 70 jaar. tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr.Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. Hunink , 's-Heerenberg, tel. 08346-
1340; E. F. de Haan, Borculo, tel.
05457-1288. Spoedgevallen 11.30-12.00
uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand oktober: mevrouw
Takkenkamp, tel. 1422. Graag bellen
tussen 8.00 en 9.00 uur.

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

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den. Tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

MONUTA STICHTING

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij^av.
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur. ^



MARKT
ZUTPHEN

BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR • RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAALSUPERMARKTEN B.V.
• Ambachtelijke slagerij
• Super slijterij
• Dauwverse

groente en fruit
• Snijbloemen

en potplanten
2 X per week
van veiling ^
Aalsmeer \

• Keus uit alle
merken voor \
prettig lage 4
prijs

• Sterk in vers

BAKKERSKWALITEIT

MERGPIJPJES
pak 5 stuks
geen 149 of 119

MAAR NU

COBERCO
DAGVERSE

HALFVO
MELK
pure pak 1 liter
van 94

VOOR

haffvote owk

melk
inhoud < Mei

KLOK
HAGELWIT
ZEEPPOEDER
koffer a 2 kilo
geen 495 of 430

HOE BESTAAT HET!

ALMIRON AB
groot blik 900 gram
geen 1324 of 950

MAAR NU

MAAR ALMIRON M2
groot blik 900 gram
geen 1503 of 1095

MAAR NU

VANHOV1W

VAN HOUTEN
Nu nogWolop keus!!

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

REKLAMES GELDIG VAN
11 T/M 17 OKTOBER 1979

CHOCOLADE LETTERS 9AQ
groot, geen 345, maar nu fc~^

KWATTA

CHOCOLADE LETTERS 19g
65 gram, geen 175 maar nu l fc W

%

VOOR DE BOTERHAM! VOOR DE FIJNE WAS KWALITEITSARTIKEl?

De Ruyter
fruithagel
pakSOO gram van 1 22 voor 98
Kikkers en muizen 11 e
Extra groot, zak? stuks nu l l V

119
SMELIK

Roomboter krakelingen
pak 15 stuks nu
Duyvis
FUIFNUMMERS QC
PRETLETTERS van115vooröü
LACHBEKJES

Engels drop
grote baal 1 kilo
van 695 nu voor 425
Weense snijder «Re
800 gram, gratis gesneden l UU

DREFT
vat a 2 kilo
geen 895
of 850 maar

&
775

VOOR UW KIPPESOEP!

Kippesoeppakket
pak 500 gram van 98 voor 85
VAN NELLE

Flits rijst
pak 400 gram van 115 voor

Haring in tomatensaus 1QR
groot ovaal blik, 400 gram l 51U

89

Rosé de France
fles 0,7 liter 295
nu 3 flessen 850
Ptonic puntbroodjes
zak 10 stuks 109

Bonduelle £
hele Franse ***
sperziebonen
1 literblikvan 139 voor

Pommes Victoire
een frisse appelwijn
in nostalgische kruik
LUPACK

Knakworst
pot 8 stuks

71
115

NIEUW!

650

98
Honig vermicellie
fijn of middel OC
pak 250 gram van 99 voor Ou

Completa
grote pot 400 gram
geen 388 of 319 maar

HAUST

Paneermeel
pak van 75 voor

285

59
.^^^^^^^^^^^^^^^<•:^•:•:^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•:•:•:•^^^^^^^^^^^^^•:•^:•^^:v•^^^^^^^^^^^^^^^^^^•:•:•:•:•:•!v.^;.^^^^^^^^^^^^•.•.•.•.•.••:•:••.•:

DROGISTERIJ - COSMETICA

%

r

tubes geen 41 0 of 295

USS DEOOORANT ROLLERS
geen 402 of 275 maar nu 175

NON FOOD

LAMPOLIE
flacon 1 liter, diverse geuren 1 QC
van 249 voor l «f U

WEEKENDTAS
van 2495 voor 1750

NON FOOD

Scott huishoudrollen
tissue kwaliteit, pak 2 stuks
van 229 voor 189

Johnson Pledge
3 soorten. 90R
geen 470 of 395 maar £«JU

MAGERE BORSTLAPPEN
heel kilo

n
8481

OSSENSTAART 9AO
500 gram £40

VARKENSLAPPEN
8981000 gram

BRETONS GEHAKT
3481500 gram

RUNDERGEHAKT
MAGER -JQ
1000 gram 18

Maandag 15 oktober MAGERE SPEKLAPPEN 1000 gr. 498 n
Dinsdag 16 oktober GEHAKT H.O.H. 1000 gr. 590 \
Woensdag 17 oktober SCHOUDERKARBONADE kilo 598 \

CASSELERRIB 1AQ
100 gram l ^KM

JOHMA

HUZARENSALADE
kant en klaar
bak 1 kilo AQR
van 645 voor H 51U

ZURE ZULT fiQ
150 gram V V 0&

BOEREN-
METWORST
150 gram 125

GOUDSE KAAS
VOLVET
BELEGEN
heel kilo
van 1090
voor

FRUITYOGHURT
beker MONA | OC
0,5 liter l Cü

COBERCO
GRIESMEELPAP
pak
1 liter 139

PRACHT BLOEMKOOL
nu per stuk

GOLDEN DELICIOUS
HEERLIJKE FRANSE 2 kilo..

SOEPGROENTE CO I
VERS GESNEDEN EN GEWASSEN schaaltje^ UU

DEZE WEEK EEN PRACHT ASSORTIMENT

GEËNTE CACTUSSEN ooc é
van 3RO voor. . • • •••••ilvan 350 voor. . .

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG

ZUURKOOL uit het vat
500 gram

ROODKOKENDE STOOFPÊREN
2 kilo..

48

Neem wat extra voorraad

BOKMA
JONGE JENEVER
1 literfles
geen 1395
maar nu nog 1195
CHATEAU DU BOUSQUET

RODE BORDEAUX
per fles 675
doos
12 flessen 7800

SONNEMA
BEERENBURG

12501 literfles
geen 1395
maar

^S&SSSSSSS^̂



Langs deze weg willen wij al-
len hartelijk danken die ons
25-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

H. Lenderink
G. Lenderink-

Wasseveld

Vorden, oktober 1979

Langs deze weg willen wij al-
len hartelijk danken die ons
40-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

H. Walgemoet
J. Walgemoet-Bats

Vorden, oktober 1979
Brandenborchweg 10

Langs deze weg willen wij al-
len hartelijk danken die ons
50-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

E. J. Vruggink
R. Vruggink-Paap

Vorden, oktober 1979
Wiersser Allee 9

Te koop: 2 judopakken.
De Boonk41, Vorden

Te koop: jonge goud-zwart en
goud-blauw gezoomde Wyan-
dotte krielen en Sussex krie-
len. De Bongerd 15, Vorden,
telefoon 2405

Te koop: Kawasaki 1000
gespoten in ,,Jeb's"-kleuren
en slachtkonijnen.
Bekker, Almenseweg 24, Vor-
den

Te koop: aantal slachtkippen
bij G. Berendsen, tel. 1250

Gevraagd: konijnenhok.
Telefoon 2187

Concert
Vordens Mannenkoor

GEHEEL
UITVERKOCHT

Te koop: plm. 1700 grijze
Mulder-pannen. Vosstraat 7,
Brummen, tel. 05756-2624

Gezocht: lief tehuis voor jon-
ge hond, liefst bij kinderen.
10 maand oud, ingeënt en
ontwormd. De Steege 4, Vor-
den, telefoon 2642

Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Fongers dames Champion-
Tour lOversn. Huret ƒ460,—
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Gevraagd met spoed:
EEN FLINKE
TUINARBEIDER
liefst met ervaring en
rijbewijs

FA KETTELERIJ Hoveniers-
bedrijf, Vorden, tel. 1508

A.s. vrijdag 12 oktober zijn
wij na 12.30 uur

GESLOTEN
wegens familiefeest

Bloemist - Hoveniersbedrij f
KETTELERIJ
Vorden

LITORAMA
Kunsthandel & Lijstenmakerij
Insulindelaan 4, Vorden
Tel. 05752-2675

U kunt ons tijdelijk
bereiken op
INSULINDELAAN 4,
tegenover parkeerplaats
Hotel Bakker

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

GAS

flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olietanks

KEUNE, gas- en oliehandel
Nijverheidsweg 4, Vorden
telefoon 05752-1737

Samen een brug slaan
naar een gelukkig leven . . .

Dat is de bedoeling van

BERTUS WAARLE
en
INEKE ZENTS

Wij trouwen op 16 oktober a.s. in het
gemeentehuis „Kasteel Vorden" om
11.30 uur.

Kerkelijke inzegening om 13.00 uur in
de R.K. kerk St. Jan de Doper te Keyen-
borg.

Daarna mag ü „over de brug komen"
met uw felicitaties tijdens onze receptie,
tussen 15.00 en 16.30 uur in zaal Win-
kelman, St. Janstraat 3 te Keyenborg.

Oktober 1979
Vorden, Stationsweg 14
Hengelo (Gld.), Broekweg 2

Wij gaan neerstrijken aan de Hoetinkhof 91,
7251 WK Vorden

GERRIT BRUGGINK
en
HENNY KETTELERIJ

gaan trouwen op donderdag 18 oktober
a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden" te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in café-rest. „Concordia",
Raadhuisstraat 36 te Hengelo (Gld.).

Oktober 1979
Hengelo (Gld.), Raadhuisstraat 35
Vorden, Hoetinkhof 36

Wij gaan wonen: Korenbloemstraat l ,
7255 XL Hengelo (Gld.)

1929 1979

Dankbaar en blij voor de vele zegenin-
gen, hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen te gedenken dat wij op 18
oktober a.s. 50 jaar getrouwd zijn.

B. ANTINK
L.J. ANTINK-LENSELINK

Gelegenheid ons te feliciteren op deze
dag van 14.30 tot 16.30 uur en 's avonds
van 19.00 tot 21.30 uur in zaal Schoen-
aker, Ruurloseweg 64 te Vorden.

7251 NT Vorden, oktober 1979
Maalderinkweg l

Na een liefdevolle verzorging in „De Leeuwerikwei-
de" te Zutphen, is heden van ons heengegaan onze
lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

FREDRIKA ESKES
weduwe van G. Ba r ge ma n

in de ouderdom van 80 jaar.

B. Bargeman
G. J. Bargeman-Groot Roessink

D. Bargeman
G. H. Bargeman-Ruiterkamp

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 6 oktober 1979
Correspondentie-adres: Ruurloseweg 53, Vorden

De begrafenis heeft 10 oktober te Vorden plaats
gevonden.

Heden is van ons heengegaan onze geliefde schoon-,
zuster en tante

FREDRIKA ESKES
weduwe van G. Bargeman

in de ouderdom van 80 jaar.

Weduwe Eskes-Pas
Familie D. B. Eskes

Vorden, 6 oktober 1979

Op de leeftijd van 80 jaar is overleden in „De Leeu-
werikweide" te Zutphen, onze geliefde schoonzuster
en tante

FREDRIKA ESKES
weduwe van G. Bargeman

Fam. H. Bargeman

Vorden, 6 oktober 1979

Visite?
dan een

gebaksalade
bestellen, iets bijzonders.
Of als dessert een

ommelet siberïënne
(met ijs)

WEEKENDREKLAME:

bitterkoekjes
rumpudding

zabaione snitten, met slagroom en
peren.

SPECIALITEIT:

zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Telefoon 1750

Wie wil op zaterdag ons
verkoopstersteam versterken?

Wij zoeken een

flinke verkoopster
(beslist niet beneden de 25 jaar)

voor de hele zaterdag tot 4 uur en
eventueel woensdagmiddag.

Liefst met ervaring.

Modecentrum

Ruurlo

Telefoon 05735-1438

WIST U .

dat wij een servicewagen voor u
klaar hebben staan met aan boord:

veel gereedschap
acetyleen las- en snijgereedschap
agregaat voor elektrisch lassen en
220 Volt
start-service 12 en 24 Volt.
en onderdelen teveel om op te
noemen

Kostuum met ekstra flannel
pantalon in dezelfde kleur

als het vest f 575-. FASHION

MODECENTRUM

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1399

VORDEN

Occasion?

anno
BEL DAN

05735-1426
Specialisten met aandacht

voor u

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.

- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijd-

artikelen
Tegen contante betaling.

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordensetfeg 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1637

Gevraagd: EIKELS, 30 cl per
kilo.In te leveren vanaf 17 ok-
tober t/m 3 november iedere
woensdagmiddag en zaterdag.
Hollandse en Amerikaanse ei-
kels niet door elkaar.
Boomkwekerij M. G. Spiege-
lenberg B. V., Ruurloseweg
26,' Vorden, tel. 05752-1464

Sparen blijft het sterkste alternatief
in alle opzichten: voor het huishoudbudget,
voor het milieu, voor het energieverbruik.

Voor iedere spaarder
ligt er in de week van 15 t/m
19 oktober op al onze kantoren
de fraaie spaarbankkalender
1980 gereed met 12 prachtige
foto's van de E.E.G.-landen.

ledere nieuwe spaarder
ontvangt tevens bij een
eerste inleg van f 25,-
een startpremie van f 7,50.

BONDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen

Dorpsstraat 15 Dagelijkse renteberekening
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NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Collecte wereld-diakonaat.
Op a.s. zondag 14 oktober zal in de
Nederlandse Hervormde kerk de
landelijke collecte worden gehouden
voor het Wereld-diakonaat. Het
hervormde werelddiakonaat heeft dit
jaar voor ruim 5,2 miljoen gulden aan
verplichtingen op zich genomen. Het
gaat hier om projecten, die zijn
aangedragen door kerken en
organisaties in andere landen. Het geld
is o.m. bestemd voor gevangenen-werk,
projecten in Zuid-Amerika en Afr ika .
Voor deze collecte zal een nummer van
"Globaal" verspreid worden waarin
uitvoerig wordt ingegaan op de hulp-
verlening aan vluchtelingen. Ook in de
Hervormde kerk te Vorden is a.s.
zondag de uitgangs-collecte bestemd
voor het wereld-diakonaat en zal de
informerende folde van "Globaal"
uitgereikt worden. Het wereld-
diakonaat richt zich op de hele wereld
en al haar noden. De globe, de aardbol.
"Globaal" valt er nog veel te doen.
Samen kunnen we heel wat doen om
nood te lenigen.

Interkerkelijke zendingsdag te Arnhem.
De Nederlandse Zendingsraad
organiseert dit jaar op twaalf plaatsen
een in ter -kerke l i jke zendingsdag. Voor
Gelderland is de dag en de plaats:

zaterdag 27 oktober in Arnhem. (De
Bethlehemkerk, Honigkamp/Lange-
water, Presikhaaf, nabij het winkel-
centrum). Het onderwerp is: "Zending-
Evangelisatie in de jaren 80". Het
adres voor opgave te Arnhem luidt:
Sweelincklaan 1 1 1 , 6815 BG Arnhem.
(Opgave graag per briefkaart) . U k u n t
zich hier ter plaatse ook opgeven voor
deelname bij de heer H. S. J. Albers,
Zutphenseweg 6, tel. 1280.

Chr. koorvereniging Amsterdam zingt
in Vorden.
De Chr. Koorvereniging Amsterdam
hoop a.s. zaterdag 13 oktober een
uitstapje te maken naar de Gelderse
Achterhoek en dan in het bijzonder
naar Vorden en zijn schone omgeving.
Ook in de herfst-tijd. Veel bomen staan
er al gekleurd op of bij... Genoemd
Amsterdams Koor (60 leden, dirigent
Rudolf Grasman) biedt de Vordense
gemeenschap een concert aan na de
sluiting van de winkels en wel in de
Hervormde dorpskerk. Iedereen is er
zeer welkom.

Aktie: Gast aan tafel.
Vele gezinnen doen mee met de aktie:
Gast aan tafel, de bekende Novib-aktie
voor blijvende voedselverbetering in de
arme landen van de z.g. derde wereld.
Het is de bedoeling dat we met regel-
maat onze gaven deponeren in het
daarvoor bestemde spaarkartonnetje en
zo een-gast-aan-tafel-nemen. Soms valt
er wat dit betreft wel eens wat in te
halen... Tijdens de Dankdienst voor
gewas en arbeid op woensdagavond 7
november worden de spaarbusjes
ingeleverd en wordt door de Hervormde
diaconie de opbrengst overgemaakt
naar de Novib in Den Haag.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Is mien toch zo'n weald. Doet ze hier eur beste unimc maor zo volle
meugeluk varkes groot te kricgen urn de luu in 'n pruus ok nog us un
karbenaadjen op 't bord te geven en now wilt /ce ze daor opens neet meer
hcmm'n. Umda ' j d'r allerhande akelugge ziektes van kriegen kont /.c k t /e
daor. Now zal dat met die ziektes nog wel metvall 'n, daor zal wel wat
anders achter z i t t ' n . De boern bunt hier, in veholding tot 't buutenland,
eur tied un betjen vcu ruu t en dat zölt ze daor wel neet goed könn 'n
hemm'n. Wi' j /ölt maor zorgen da'w de diepvricskiste opcruumd heb, at
't vlcis goedkoper wöd kö'w d'r dan un goed posjen van in slaon. Hoewel,
i'j blief 't toch neet veur. Eers mos i'j koffie hamsteren, straks wod 't
weer drank en rookgerei. Eigenluk allemaole vedovende middelen. Wat
dat betref kö' j maor better zo weinug meugeluk van dat grei in huus
haal 'n , dan vcdien i'j meer as 'n grootsten hamsteraar.

Maor um effen bi'j de varkes te blieven, tegeswoordug wod ze bi ' j de
boem met 'n heel'n trop tcgliekke opehaald. Vrogger, too ging dat heel
anders. Too wodd'n ze nog vake wegebrach. 't Kan mien nog goed vcur-
stell 'n dat mien buurman Drikus ze altied met hulpe van zien peerdebocr
nao 't darp brach. Zien peerdeboer was ok zien noodnaober, Hunger ink ' s
boer. Dat was un vierpeerds-boer dus neet zo'n k le in t jcn . Vrogger
wodd'n de welstand van un boer vake bepoald nao 't an ta l poerde wat e
had. As jonge van eenpeerds-boer hoeven i'j ok gin dochter van un
vierpeers-boer te vraogen um met uut te gaon, dan wis i'j van te veurn
d a ' j un b lauwt jen leepen.

Op 'n rtiaondagmargen was 'n noodnaober d'r al bctieds um un paar
varkes van Drikus nao 't darp te brengen. Met hulpe van Drikus zien
vrouw Dore was 't oplaan in tien menuten bekekken en wier d'r op darp
an e vaarn. Eers mos b i ' j de waogc 't gewichte vaste esteld wodd'n en
daornao wicrn ze afeleverd. En zoat vrogger de gewoonte was wier d'r
naotied "effen ene enomm'n". De stat vezoepcn wier dat ok wel enuumd.
Maor 't bleef t'r neet ene en too zee weer op huus an vaarn lei Dr ikus
onder in de karre, gin weer meer hemmend van de dagclukse zorgen. Too
Hungerink 's boer bi'j Drikus zien huus kwam ston Dore um al op te
pass'n. "Waor he'j Drikus elaoten?" "Oh, onder in karre, 'k bun met un
paar vierbenugge varkes nao 't darp evaarn en ik brenge ow un twee-
benuggcn weer met". Wat Dore allemaole opleazen zö'w hier maor neet
neerschrieven, dat was now neet bepaold hoog-haarlemmerdijks. Veur
zukke dinge is now gin plaatse meer in 'n weald woar allcne tied en
produktic maor meer van belang bunt. Maor vrogger kon dat allemaole
nog bi ' j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Voetbal
Terborg-Vorden 1-7.
Fris en frank spelend heeft Vorden de
vorm van de laatste weken doorgezet en
zondagmiddag met niet minder dan 1-7
gewonnen van Terborg. De in grote
getale aanwezige Vordenaren konden na
tien minuten spelen al tweemaal
juichen. Eerst was het Geert Heersink
die de bal uit een vrije schop ineens
keihard inknalde. Even later opnieuw
een vrije schop. Een tikje van Heersink
naar Jan Addink die prompt uithaalde
0-2. 'Het mooiste doelpunt viel vijf
minuten later. Andre te Velthuis
soleerde fraai door de Terborg-

verdediging en besloot met een prachtig
schot in de rechter bovenhoek 0-3. Tot
dat t i jdstip had de thuisclub niets of
nauwelijks wat terug kunnen doen. Het
enige wapenfeit was in de 25e minuut
toen de scheidsrechter de bal plotseling
op de stip legde, doordat een der
Vorden-spelers zijn tegenstander in de
rug geduwd zou hebben. Verbazing
alom! Bouwman liet zich echter het
cadeautje niet ontnemen en scoorde 1-3.
Vlak voor de rust gaf rechtervleugel
verdediger Reinier Teerink een hoge
voorzet die verkeerd door de Terborg-
keeper werd beoordeeld. Geert
Heersink knikte dankbaar 1-4.

In de tweede helft ontketende de
thuisclub een fel offensief waardoor
Vorden gedwongen werd op de counter
te spelen. Een geliefde bezigheid van
Geert Heersink en de zijnen. Al na drie
minuten was het opnieuw raak. Een
aarzeling in de Terborg-defensie werd
resoluut door Heersink afgestraft 1-5.
Terborg beging de fout de bal te lang in
eigen bezit te houden, zodat elke
verrassing uit hun spel verdween.

Halverwege de tweede helf t weer een
Vorden-uitval. André te Velthuis knalde
keihard tegen de keeper op. De terug-
springende bal werd door Heersink
rustig ingetikt 1-6. Nog was de koek niet
op. Tien minuten voor tijd lanceerde de
voortreffelijk spelende Geert Heersink
de in volle sprint liggende Chris Hissink.
Laatstgenoemde besloot zijn rush met
een onhoudbaar schot 1-7. Een
verdiende doch geenszins geflatteerde
Vorden zege.

Uitslagen v.v. Vorden.
Terborg - Vorden 1-7; Vorden 2 - Grol 3
4-3; AD 4 - Vorden 4 2-0; Ecrbccksc
Boys 6 - Vorden 5 0-9; Erica 7 - Vorden
6 0-12; Vorden 7 - Hoven 6 2-5; Vorden
8-Lochem 10 1-7.
Programma:
Vorden 2 - Helios 3; Brummen 4 -
Vorden 3; Warnsveld 6 - Vorden 8.

Ratti - 1 ) 1 ) 1 1 : gestaakt bij 0-1.
De ontmoeting Rat t i l - DDH l heeft
zondagmiddag een voortijdig einde
gekregen, zeven minu ten na de
hervatt ing is deze wedstrijd gestaakt
omdat scheidsrechter A. H. Rugenbrink
zi jn enkel verzwikte. Doordat er op dat
moment geen deskundige vervanger
aanwe/ig bleek, werd na beraad van
aanvoerders, grensrcchters enz. besloten
om de ontmoeting te s taken. De stand
was toen o-1 voor de gasten.

In de eerste helft ging het gelijk op. Bij
Rat t i hadden Martin Heuvelink en Wim
Nijenhuis enkele geblesseerde spelers
vervangen. Het enige doelpunt van de
wedstrijd viel in de twintigste m i n u u t ,
toen de middenvoor van DDH bij een
schermutseling voor het Ratti-doel de
bal achter doelman Hu i t i nk kon
plaatsen 0-1. Hiermee ging ook de rust
in. Na de thee werd Ra t t i s terker , maar
had kenneli jk gebrek aan schutters. Na
zeven, minuten werd de strijd gestaakt
toen de arbiter door voornoemde enkel-
blessure niet meer in staat bleek verder
te leiden.

Uitslagen^. Ratti
Af d. zat^g: E.G.V.V. l - Sv. R a t t i l
1-1; Wilhelmina SSS 4 - Sv. Ratti 2 1-0;
Sv. Ratti 3 - Gaz. Nieuwland 4 0-0.
Af d. Jeugd: Sv. Ratt i Al - De Hoven
Al 1-12; Sv. Ratti BI - Sociï BI 1-1; Sv.
Ratti B2^Quick B24-4.
Af d. zoWKg: Sv. Ratt i l DDH
gestaakt; Sp. Brummen 6 - Sv. Ratt i 2 2-
14; Sv. Rat t i 3 - Sp. Lochem 9 1-0; Sv.
Ratt i 4-A.Z.C. 5 1-12.
/l/d. dames: Sv. Ratti l - Epe l 0-3;
Baakse Boys l - Sv. Ratti 2 7-0.

Programma Sv. Ratti
A f d. zaterdag: Sv. Ratt i 3 - A.Z.S.V. 9.
Afd. jeugd: vr i j .
A f d. zondag: Baakse Boys 4 - Sv. Ratt i
3.
Afd. dames: vrij.

Touwtrekken
Vorden-teams in de prijzen.
Eibergen (720 en 640 kg.) en Edam
(jeugd) hebben zich op het in Beltrum
gehouwden touwtrektoernooi, opnieuw
van hun sterkste zijde laten zien. In de
finales van dit sterk bezette toernooi
wonnen zij de eerste plaatsen. De
wedstrijden waren de laatste van het
zgn. zomerseizoen van de NTB en
werden door de plaatselijke TTV Vios-
Bisons georganiseerd op het sport-
complex Sonders. Al in de morgenuren
begonnen de 720 kg. teams en de jeugd
A en B. Bij de 720'ers lieten drie
ploegen verstek gaan. Nationaal
kampioen Eibergen liet er geen gras over
groeien en won met acht punten.
Verdere uitslag: 720 kg. 2. Bisons, 3.
Vorden, 4. EHTC, 5. Noordijk.

De jeugd was in een A- en B-poule
ondergebracht. Edam en Vorden deden
elkaar weinig in de A-poule en werden
eerste met elk tien punten. Nauwelijks
een punt minder had Bekveld (9) dat
hierdoor ook in de finales kwam.
Verdere uitslag A-poule 3. Oosterwijk,
4. Treklust, 5. EHTC, 6. Eibergen.

In de B-poule had Bekveld weinig
moeite zich als eerste te klasseren met 12
punten. Vorden en Erichem deelden de
punten met elk acht, maar kwamen wel
beide in de finale. Verdere uitslag B-
poule: 3. Vorden II en Eibergen, 4.
Heure en EHTC. Edam toonde,
evenals onlangs in Eerbeek over een
uitstekend team te beschikken en werd
in de finale eerste met 10 punten.
Verdere uitslag finales: 2. Vorden I, 3.
Bekveld I, 4. Bekveld II, 5. Vorden II,
6. Erichem. Bisons voorzitter de heer
Ravesloot opende en reikte ook na
afloop de prijzen u i t .

Volleybal
Dames van Dash pakten één
set in Nijmegen

De afgelopen zaterdag ondernamen de
dames van het eerste Dash-team de reis
naar Nijmegen. Hun tegenstandsters
waren leden van de volleybalvereniging
Heijendaal (studenten aan de Nijmeegse
Universiteit). Het pas gepromoveerde
Heijendaal kwam goed gemotiveerd aan
de start. Het ging in de eerste set tame-
lijk gelijk op. Heijendaal had het heft in
handen. Zij bleken de beschikking te
hebben over twee dames met een zeer
sterke aan valskracht. Dash hield tot de
stand 11—11 evenwel goed partij. De
passes van de kant van Dash waren te
vaak onzuiver en daardoor kon geen
goede aanval worden opgebouwd. Hei-
jendaal drukte even door en kwam op
15—11.
In de tweede set kwam Dash toch ster-
ker op en toonde plotseling iets meer
durf en inspiratie. De strijd ging ook nu
weer gelijk op. Dash zag kans aan het
eind met 15—13 deze set op haar naam
te krijgen.
Dit suksesje leek niet positief te werken
en Dash meende het te kunnen redden.
De strijd verliep ook nu weer zoals in
voorgaande sets, maar de inzet en voor-
al het inzicht bij de dames van Heijen-
daal gaf de doorslag zodat zij de set
pakten met 15-11.
In de vierde set eenzelfde beeld. Aan
Dash-zijde was de verdediging niet al-
tijd op dreef. Een paar dames van Hei-
jendaal bleken moeilijk te blokken. Hei-
jendaal kon ook deze set pakken, nu
met 15—12.
Het blijkt dat het Dash-team nog niet de
variatie in het spel kan brengen van vo-
rig seizoen. Het spel is daarom minder
flitsend, te voorspelbaar en te doorzich-
tig.
Overige uitslagen: meisjes-adsp. Dash
c—Wilp O—3;Dash a—SVS aO—3;Dash
b—VIOS 3—OjWilhelmina b—Dash b
2—1.
Jongens-adsp. Dash a—SVS
aO—3; Dash b—Hansa c O—3; Dash
b—Hansa e 3—0.
Dames Ie klas DVO l— *tesh 2 2 — 1 ;
Dash 2—DVO 2 3—0.
Dames 2e klas Dash 4—Wilhelmina 4
0—3; Almen 2—Dash 3 0—3.
Dames 3e klas DVO 3—Vash 5 0—3;
Dash 6—VIOS 42—1. M
Meisjes junioren Amen a-^Dash l—2;
Dash—Voorwaarts 3—0.
Heren Ie klas Dash 2—Hansa 3 0—3.
Programma zaterdag: Eerbeek: heren
Ie klas Bruvoc l—Dash 1.
Vorden: dames 3e divisie Dash
l — J u m p
Diepenveen: jongens-adsp. DSC—Dash
a.
Maandag: Zutphen: jongens-adsp. Wil-
helmina c—Dash b; dames 2e klas VIOS
2—Dash 4; dames Ie klas Hansa
4—Dash 2; heren Ie klas Dash
3—Hansa 3; heren Ie klas Aktief—dash
2.
Vorden: dames 3e klas Dash 5—Hansa
6; dames 2e klas Dash 3—Wilhelmina 3;
heren Ie klas Dash l—WIK 2.

Henco Elbrink
voorlopig voorzitter
"Vorden '64"
Tijdens de jaarvergadering van de
zwem- en poloclub "Vorden '64" heeft
voor/.itter F. Mengerink afscheid
genomen wegens vertrek naar Veendam.
Hij wordt voorlopig als voorzitter
opgevolgd door de heer H. Elbr ink.
Tevens werd deze afscheid genomen van
de heer D. Beek en J. ter Huerne. De
heer Beek werd benoemd tot ere-lid van
de vereniging. Hierdoor is de heer H.
Reering nu penningmeester, terwijl het
bestuur verder werd gecompleteerd met
mevr. Groot Jebbink voor de afdeling
zwemmen en mevr. Hazekamp.
Komende winter zal weer in Eefdc
gezwommen worden. De zwemafdeling
/al wederom worden getraind door de
heer M. Westerik terwij l de heer Kornat
uit Zutphen de poloers onder zijn
beheer k r i jg t . Het afgelopen jaar is het
met de polo-afdeling niet zo best
gegaan. Alle ploegen eindigden in de
onderste regionen. Alleen de meisjes
deden het uitstekend en promoveerden.
Mede dank/ i j de Pretty-markt kon de
heer Beek gewag maken van een
gunstige financiële positie van de
vereniging.

(•era te Velthuis op dreef.
Tijdens wedstrijden van de D-
competitie, ditmaal georganiseerd door
"Vorden '64" kwam Gera te Velthuis
opnieuw tot een goed resultaat. Zij werd
eerste op de 50 meter schoolslag in een
tijd van 44,5 seconde. Behalve Vorden
namen aan de competitie teams van
Brummen, Almen, Gorssel en Hengelo
deel.

Gemeentenieuws

gemeente Vorden

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Uitslag stima-onderzoek; ,
2. Nieuwe bijstandsnormen per l oktober 1979.

Ad l . Uitslag stima-onderzoek
Zoals bekend is er in de periode 19 t/m 21 juni 1979, voor de mannen en vrouwen
van 40 jaar en ouder, een bevolkingsonderzoek op tuberculose geweest. Het on-
derzoek werd verricht in de stima-auto, die op 2 plaatsen in de gemeente werd op-
gesteld, waar in totaal 141/2 uur werd gefotografeerd.

Het aantal inwoners bedroeg per l-l-'79
Hiervan waren 40 jaar en ouder en
werden voor onderzoek opgeroepen
Niet verschenen zijn •
Gefotografeerd werden

7.293 personen

: 3.142 personen
: 1.768 personen
: 1.374 personen = 43,7% van het
aantal opgeroepenen.

Van de 1.374 gefotografeerden werden 24 personen (1,7%) voor nader onderzoek
opgeroepen op het konsultatieburo te Zutphen. Aan deze oproep werd door alle
personen gehoor gegeven.

Bij een aantal gefotografeerden werden afwijkingen op de foto gezien, waarvoor
deze personen niet voor nader onderzoek op het konsultatieburo zijn opgeroepen,
maar waarover de huisarts van de betrokkenen bericht kreeg.

De uitslag is dus bekend van 1.374 personen, deze luidt:
aktieve open long-tbc bij:
aktieve gesloten long-tbc bij:

bij:
bij:
bij:
bij:

0,0 prom. v.h. aantal gefotografeerden
0,0 prom. v.h. aantal gefotografeerden
2,2 prom. v.h. aantal gefotografeerden
1,5 prom. v.h, aantal gefotografeerden
5,1 prom. v.h. aantal gefotografeerden

1.362 = 991,2 prom. v.h. aantal gefotografeerden

inaktieve long-tbc
genezen long-tbc
overige afwijkingen
geen afwijkingen

Toelichting
Bij het mannen- en vrouwenonderzoek in 1976 was de opkomst 53,6% van de op-
geroepenen, nu 43,7% dus belangrijk lager. Er werden geen gevallen van aktieve
long-tbc gevonden, wel enkele mannen met inaktieve long-tbc, waarvoor enige tijd
kontrole op het konsultatieburo nodig is. Eén man moest voor nadere ziekenhui-
sobservatie worden opgenomen.

Ad 2. Nieuwe bijstandsnormen per l oktober 1979

Normbedragen
echtpaar
onvolledig gezin
alleenstaande
- 65 jaar of ouder
- 21 tot 65 jaar
- 20 jaar
- I9jaar
- 18 jaar
- 16 en 17 jaar

thuisinwonend kind
- 20 jaar
- 19 jaar
- 18 jaar
- 17 jaar
- 16 jaar

Vakantieuitkering

echtpaar
onvolledig gezin
alleenstaande
- 65 jaar of ouder
- 21 tot 65 jaar
- 20 jaar
- 19 jaar
- 18 jaar
- 16 en 17 jaar
thuisinwonend kind
- 20 jaar
- 19jaar
- 18 jaar
- 16 en 17 jaar

Personen in inrichtingen
bedrag voor persoonlijke uitgaven
- echtpaar
- alleenstaande
minimum
- echtpaar
- alleenstaande
vakantieui tkering
- echtpaar
- alleenstaande
Rijksgroepsregeling thuisloze
personen
bedrag voor persoonlijke uit-
gaven
vakantieuitkering

Rijksgroepsregeling
zelfstandigen
minimumbedragen
- kostwinner
- alleenstaande
- thuisinwonende
maximumbedragen
- kostwinner
- alleenstaande
- thuisinwonende

Rijksgroepsregeling Oorlogs-
slachtoffers 1940-1945
minimum uitkeringsgrondslag
maximum uitkeringsgrondslag
grensbedrag ziekenfondspremie
verhoging van de uitkerings-
grondslag

Rijksgroepsregeling Gerepa-
trieerden en Rijksgroepsrege-
ling Ambonezen
maximum uitkeringsgrondslag

per week
ƒ 301,80 (/ 299,25)
ƒ 271,60(/ 269,30)

ƒ 208,25 (f 206,50)
ƒ 211,25(/ 209,45)
7 195,40 (7 193.75)
7 179,55(7 178,05)
7 163,70(7 162,35)
7 147,85(7 146,65)

ƒ 129,00(7 127,90)
7 113,15(7 112,20)
7 97,30(7 96,50)
7 75,45(7 74,80)
7 46,50(7 46,10)

ƒ 17,50(7 17,35)
7 15,75(7 15,60)

per maand
7 1.307,70(7 1.296,70)
7 1.176,90(7 1-167,00)

902,50(7
915,40(7
846,70 (7
778,00(7
709,30(7
640,60(7

559,10(7
490,40(7
421,70(7
326,90(7
201,40(7

75,90(7
68,30(7

/
/
/
ƒ
/
ƒ

15,25(7
12,30(7
11,35(7
10,45 (7
9,50(7
8,60(7

15,10)
12,15)
11,25)
10,35)
9,45)
8,55)

7
ƒ
7
7
ƒ
7

66,10(7
53,20(7
49,20(7
45,20(7
41,20(7
37,20(7

7 7,50(7 7,40) 7 32,50(7
7 6,60(7 6,50) 7 28,50(7
7 5,65(7 5,60) 7 24,50(7
7 4,40(7 4,35) 7 19,00(7

894,80)
907,70)
839,60)
771,50)
703,40)
635,30)

554,40)
486,30)
418,20)
324,20)
199,70)

75,20)
67,70)

65,50)
52,60)
48,70)
44,80)
40,90)
37,00)

32,10)
28,20)
24,30)
18,80)

7 393,00(7 390,00)
7 216,00(7 214,50)

7 157,50(7 156,50)
7 75,00(7 74,50)

7 77,50(7
7 66,10(7

76,70)
65,50)

7 49,85(7
7 15,25(7

49,50)
15,10)

7 404,95 (7 400,95)
7 283,45 (7 280,70)
7 151,85(7 150,35)

7 537,85(7 532,55)
7 376,50(7 372,80)
7 242,05 (7 239,65)

7 216,00(7 214,50)
7 66,10(7 65,50)

7 1.754,80(7 1.737,50)
7 1.228,30(7 1.216,30)
7 658,00(7 651,60)

7 2.330,60(7 2.307,80)
7 1.631,40(7 1.615,50)
7 1.048.80(7 1.038,50)

7 2.221,00(7 2.198,00)
7 3.276,00(7 3.243,00)
7 2.256,00(7 2.235,00)

1%

7 480,70(7 476,10) f 2.083,00(7 2.063,00)



SUPER LAGE PRIJZEN VAN
TEGELS - SANITAIR - KEUKENS

"Sphinx"duobloc
Met A.O. en S. uitlaat.
Bahama beige
of mosgroen.

229,-

nu 188,

Eengatsmengk taan
met draaibare
uitloop.

Closetpot
79.95

bahama beige, mosgroen
exclusief zitting

Reynolds
douchecabine
(douchedeuren en
douchewand)
80x80 cm.,
1 75 cm. hoog

432.-

nu 379,-

L Jn L

Diverse sanitair-accessoires, complete
badkamers, zie onze SHOWROOM

* Wandtegel Prateria 690
15x15 cm. met decor 35.-
p.m2, NU p.m2

* Mozaïekmatjes,
bruin genuanceerd 42.50
p.m2, NU p.m2

* Vloertegel
Mosa Campagne 310
20x20 cm. 49.-p.m2

NU p.m2

27.50

29.95

33.00

* Wandtegels Mosa Jodin
8060
1 5 x 1 5 cm. met tak en
bloemdecor32.50p.m2 QVI CO
NU p.m2 . . . . . . ÉH.ÜU

* Wandtegel Mosa Bouquet
8020
15x1 5 cm. 35.-p. m2 O "J C H
NU p.m2 . L. l .UU

Deze tegels zijn ideaal te combineren met
bijv. Bahama-Beige Sanitair.

* Vloertegel Rimais G 54
20x20 cm. 35.- p.m2

NU p.m2

* Wandtegels,
wit en bruin gevlamd (2e
keuze) ideaal voor stallen
e.d. 14.50 p.m2, NU p.m2 . . .

* Antisliptegels
10x20 cm. zeer voordelig

* Tegellijm Shönox 88G
25 kg. slechts 27.50

Op al onze Allibert-artikelen

25% KORTING
zolang de voorraad strekt

Steenstrips
Heel decoratief, is niet te onder
scheiden van een echt stenen
muur. Gemakkelijk aan te
brengen.

n 19.95 p.m2

Nu zult u zich misschien af-
vragen, ZO GOEDKOOP, hoe
kan dat? Heel eenvoudig
door erg scherp in te kopen
en scherp te verkopen. En
kwaliteit? Eigenlijk ook heel
eenvoudig als u bedenkt dat
wij onze artikelen WEL maar
onze goede naam NIET graag
kwijt willen.

Aanbiedingen geldig t.m. 27 okt.,
zolang de voorraad strekt, afgehaald è kontant.

Woensdagmiddag gesloten, vrijdag koopavond.

bouwcentrum /choffcr
brinkuies 32 zclhfm tel.08343-1376

BOOMKWEKERIJEN

M. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26, Vorden - TELEFOON 05752-1464

Heeft voor U
uit voorraad leverbaar:

CONIFEREN, HEIDE, VRUCHTSTRUIKEN,
VASTE PLANTEN, HEESTERS, BOMEN

ENKL1MPLANTEN. Alles in diverse soorten
en rechtstreeks van de k wek er ij.

Particulierenverkoop alleen op VRIJDAG EN ZATERDAG

Citroen Ruesink Ruurlo
Onderstaande auto's staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11

(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

Citroen X 2500 D 1978
Citroen CX 2200 D 1976-77
Citroen CX 2000 Super 1977
Citroen CX 2000 S ™,UPG. .. 1976
Citroen 2000 S 1975
Citroen GS Pallas 1978
Citroen CX Pallas 2400.... 1977
Citroen GS Club Break 1974
Citroen G Special 1977-1978
Citroen G Special Break.'77-1978

Citroen GS Club 1973 '1977
Citroen Ami 8 Break 1976
Citroen Ami Break Super.. 1976
Citroen Dyane 6 1976
Citroen LN 1977-78
Citroen 2CV6 77-78
Citroen CX 2500 D Break... 1978
Citroen GSX 2 met schuif dak 1978
Citroen GS Club Break 1978
Citroen Visa Super, demo. .1979

Citroen 2CV4 1975 t/m 1977
Renault 16 automaat 1974
VW Passat LS met LPG... . 1975
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1976
Alfa romeo LPG 1975
BMW 528 1977
BMW 518 1976
Opel Ascona 1977
Austin Allegro 1976
Mitsubishi 1200 Lancer . 1977

Renault 6 1975
Toyota Carina 1600 de Luxe
met LPG 1978
Toyota Corolla 1977
SimcallOOLS 1976
Simca 1100.. .1974

SPECIALE WEEKEND-SHOW

Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350-400-500 kg.

In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar

Aiitomobielbedrijf A. Ruesink Ruurlo
Verkoop nieuwe automobielen: Borculoseweg 21
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11 Telefoon 05735 - 1753 • 2004
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PAARDRIJDEN

Stoeterij
,,De Hessenkamp"

Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 05752-1737

Gevraagd: kalveren voor de
mesterij. Opgeven voor maan-
dags 10 uur a.u.b.
Wirn Heusinkveld, telefoon
05753-1728

SUPERBENZINE

de laagste prijs

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te koop: bankstel en eethoek;
gasfornuis en Desso traplo-
per. De Boonk 15, Vorden

Te koop: witte keuken r.v.s.;
aanrechtblok; 4 hangkasten;
afzuigkap ƒ 500,—.
Telefoon 05752-2830

Te koop: antieke hangoorta-
fel; jongensfiets leeftijd 6-12
jaar; l Kroonkarpet 2x3 m
prijs n.o.t.k. Tel. 05752-1563

Te koop: gaaf rijtuig, type
Barouche, met leren kap.
Telefoon 05438-741

AARDAPPELVERWERKENDE INDUSTRIE

Midden in het landelijke dorp Steenderen staat een
vooruitstrevende onderneming, die nederlandse
aardappels verwerkt tot smakelijke eindprodukten en
deze exporteert naar alle landen van West-Europa en
zelfs daarbuiten.

leder jaar groeit het bedrijf nog door.
Voor 1979 en 1980 staan er weer grote uitbreidingen op
het progamma. Daardoor zijn er ook meer mensen nodig
die bij Aviko een toekomst kunnen opbouwen.

Gevraagd worden:

PRODUKTIE-
MEDEWERKERS

voor de ploegendienst (dag- en nachtdienst wisselend
per week).
In het bedrijf heerst een prettige werksfeer en er zijn
kansen om bij gebleken geschiktheid opgeleid te worden
tot bedieningsvakman of een andere gespecialiseerde
funktie.

Wij nodigen iedereen die meer over ons wil weten uit om
met ons te komen praten. Dit kan op een van de hier-
onder vermelde spreekuren. Inlichtingen kunnen dan
dan worden verkregen over de uitstekende salaris-
regeling en de ploegendienst, de ploegentoeslag,
overuren, dienstjarentoeslag, de gratifikatieregeling, de
premievrije pensioenregeling, de bedrijfsspaarregeling,
bedrijfskleding, enz.

Dit kan dagelijks: van 09.00 - 16.00 uur,
dinsdag 9 en 16 oktober van 18.00 - 19.30 uur,
zaterdag 13 en 20 oktober van 09.00 - 10.30 uur,
dinsdag 23 oktober van 18.00 - 19.30 uur.

Aviko B.V., Dr. A. Ariënsstraat 29, Steenderen,
Tel.: 05755-1633.

Herfstvakantie
Profiteert vanaf a.s. donderdag van onze speciale ak-
ties in de

kinderafdeling
Voor de kinderen tot plm. 7 jaar bij aankoop van een
tinneroy- of spijkerbroek een groot

Levis kleurboek gratis!

Kinderjasjes vanaf 75,(
JaCkS vanaf .................................... 29,5O

wollen bloussons vanaf 85,OO
Houtje-touwtje jassen vanaf 85,OO
Jurkjes 45,OO
Rokjes en overgooiers vanaf

in velours, tinneroy en denim v. a ..... 25, OO

OFF. DEALER BARBARA FABER

Bij aankoop van een jack, coat of manteltje

een pullover voor de halve prijs
Modecentrum

Napolina damesschoen
met voetbed

Vlotte bandschoen 128,90

Soepele moccasm
met spiegel 132,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Vlotte instapschoen
met sierbandje 134,90

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

FÜn ribcordjack. waarvan de schouders opvallend doorgestikt zijn! f 10230Het moderne Belhamel-Team! V.l.n.r.: Velours pullover met sportieve
biezen f 43.50. Chintz jack met tricot kraag en dito manchetten f 110,-.

Bovenstebeste pullover, f 42,50.

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

We gaan ons steeds meer richten op het

RUSTIEKE EIKEN MEUBEL
Uitvoering:

GELOOGD IN DE WAS/GELOOGD MATLAK

Daarin brengen we:

BANKSTELLEN, KASTEN EN KLEINMEU-
BELEN, EETKAMERAMEUBLEMENTEN

Ook modellen naar eigen ontwerp kunnen in de fabriek
gemaakt worden.

BI JENHOF's Fijnhout Bewerking

Industrieweg 2,

VORDEN
Tel. 05752-1216

mm
zondag 14 oktober

EVENING
STARS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461



Dokter van Tongeren is afwe-
zig van maandag 15 oktober
tot en met vrijdag 19 oktober.

Patiënten wiens achternaam
begint met de letters Atot en
met K kunnen zich wenden
tot dokter Vaneker, Zutphen-
seweg 62, telefoon 2432.

Patiënten wiens achternaam
begint met de letters L tot en
met Z kunnen zich wenden tot
dokter Sterringa, School-
straat 9, telefoon 1255.

Te koop: dragende MRIJ-
vaars van goede produktie.
Kalfdatum 10 oktober.
T. Roeterdink, Zomervreugd-
weg l, Vorden

Te koop: zeer mooie Citroen
2CV4 b.j. 1975. Te bevr. na
18.00 uur Het Karspel 64,
Hengelo (Gld.)

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -.broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martens
M,t<i> <lotltrtflt*dl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Kleding-
tips
voor

kinderen

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

LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode

Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat-Tel. 1553.

adminis t naties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Tuinbroeken
maten 116 t/m 176

•n bordeaux, paars,roest en blauw

MODE VOOR HE T HE E GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

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

voor topprestaties

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds Joeltrfffendl

Zutphenseweg Vorden

Bloemen
horen

erbij ! !

ZILVERVLOOT
VOOR DE JEUGD

VAN 15 T/M 20 JAAR
MET 10Z EXTRA
SPAARPREMIE

HET RABOBANK
KINDERSPAARPtAN

VOOR KINDEREN
VAN O T/M 10 JAAR

WEEKENDAANBIEDING

l MOOI A --
GEMENGD BOEKET 4,75

Nog een week!
Bij aankoop van ƒ 15,— aan bloembol-
len l grote bos chrysanten GRATIS

IN VOORRAAD:

GAZONGRASZAAD
van zeer goede kwaliteit. Oktober is een zeer goede
maand om te zaaien.

Bloemenspeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Het adres voor uw bruidswerk

VOOR
IEDEREEN
DE JUISTE

SPAARVÖRM

SPAARWEEK
IS FEESTWEEK BIJ DE

RABOBANK.
«v* Wan l t i jdens de spaarweek liggen er bij de Rabobank
weer leuke attent ies klaar voor bestaande én nieuwe
spaarders, voor groot en klein. «$> Ook de traditionele
kalender ontbreekt weer niet. «$> De Rabobank heeft
voor iedereen de ju is te spaarvorm. Nieuwe spaarders
krijgen bovendien een extra spaurpremie van f 7,50
(bijeen minimum inleg van l 25.-).
Kom daarom sparen bij de Rabobank en profiteer van
de feeste l i j ke Spaarweekvoordelen!

GRUP-5
SPAARPIAN

VOOR JEUGDIGE
SPAARDERS

VAN 11 T/M 14 JAAR
IET 5 Z EXTRA PREMIE

Vrijdag- en zaterdagreklame:

Gerookte
casselerribschijven
Ouderwets lekker
bij bijv. zuurkool

J 311 1X1*1 J T DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

EXTRA VOORDE J E U G D ( v a n b t / m I b j a a r ) :
Haal hel wedstrijdformulier voor de

INTtRNATIONALL |KUGI)PRIJSVRAAG!
Kr /ijn schitterende prij/en te winnen.

Rabobank C3
geld en goede raad

0102

WINTER-
MANTELS

die koopt u bij;

ZUTPHENSEWEG 29 VOWDEN TEL 05752-1971

PINÖCCHIO 28-88 84.95
26-28 89.95
29-31 97.95
32-35 110 —
Styled by Pinocchio
Stoere juchtenleren
enkellaars met „snelle
sluiting. Het
steungevende
voetbed maakt
Pinocchio ook
prima geschikt voor
de wat moeilijke
jeugdige voet.
Stevige sljjtvast
golf-zool.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

Gelders tarwebrood
met kiem en al

De Gezonde Oase
in onze we/vaart

Vers bij uw ECHTE BAKKER

VAN

Zutphenseweg -Vorden -Tel. 1384

ASSELT

Radio- of t.v. problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813

Het bestuur van de

SPEELTUINVER. VORDEN
nodigt hierbij alle leden uit voor de

alg. ledenvergadering
op 24 oktober 1979 om 19.30 uur in
zaal 28 van het Dorpscentrum.

AGENDA:
Notulen
Verslag penningmeester en sekretaris
Bestuursverkiezing
Wijziging statuten (deze liggen ter inza-
ge bij mevr. Schuppers, sekretaresse).

Wordt bij stemming hierover het vereiste aantal stem-
men niet gehaald, dan wordt om 20.30 uur een 2e
vergadering belegd.

Tevens nodigt het bestuur de bewoners van Brinker-
hof II (Hoetinkhof) uit om te overleggen hoe we hun
speelterreintje zullen inrichten.

Wooncentrum Teunissen
nu ook uw adres voor alle

meubelstoffen
Wij adviseren u graag voor het opnieuw
bekleden van uw meubels en komen dit
vakkundig voor u doen.

De Mister Steam
vloerbedekkingsreiniger

staat tot uw beschikking. In een paar
uur al uw tapijt als nieuw.
Vraag inlichtingen.

Wooncentrum

Dorpsstraat 13, Ruurlo - Telefoon 1438
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'Graafschaprijders'
kampioen
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" is bij de provinciale
competitie (PCC) der K N M V kampioen
van Gelderland geworden in de auto-
mobiel-klasse A. Drie van de vier
meetellende ri t ten werden met een team-
overwinning afgesloten. De vierde rit
had men zelf georganiseerd, zodat deze
rit niet voor de eigen leden telde. De
competitie heeft een goed verloop
gehad, mede doordat de scheidsrechter
van de afdeling Gelderland, de heer B.
Regelink alle r i t ten vooraf had
gekontroleerd. IN de B-klasse werden
de Vordenaren tweede achter het team
uit Borculo. In de persoonlijke klasse
waren de Vordenaren ook succesvol. G.
Verstege werd kampioen in de A-klasse
en J. Mennink in de B-klasse.

Bij de motoren werd de equipe B. A. W.
Horsting en mej. Spee kampioen. De
uitslagen provinciale
kampioenschappen luiden als volgt:
Auto's A-klasse: 1. "Graafschaprij-
dcrs", Vorden, 2. BMAC Borculo, 3.
HAMAC Harfsen. Auto's B-klasse: 1.
BMAC Borculo, 2 De Graafschaprij-
ders Vorden. Individueel auto's A-
klasse: I. G. Versteege, Vorden, 2. J.
Luiten, Vorden, 3. W. D. Wisselink,
Vorden. Auto's B-klasse: 1. J.
Mennink, Vorden, 2. J. Bijen, Borculo.

Motoren duo: 1. B. A. W. Horsting,
Vorden. Zaterdag 13 oktober worden in
het Drentse Bunne en omgeving de rit
om het landelijk kampioenschap
verreden. Hieraan mogen alleen de
provinciale kampioenen meedoen. Het
team van Vorden is vol goede moed om
de l l e plaats van 1978 om te zetten in
een betere klassering.

Peklo
tentoonstelling
Vordenaren boeken sukses tijdens de
pluimvee en konijnen tentoonstelling te
Lochem.
De uitslagen waren als volgt:
G. Agelink, Vlaamse reus ijzergrauw O.
Anke van Heerde, klein zilver L zwart O
+ l zg; klein zilver konijn grijs O.
H. van Heerde, groot zilver L, l zg, 2
zg, GGG, l zg. , dwerghoenders,
Welsumer IV + O, Engelse Vechtkriel
V, l G, l G.
E. Kamperman met Rode Nieuw Zee-
lander ZG, G, G, Ned. hangoor dwerg l
ZG -t-G, Madagascar l G, l V, met wit
l V.
D. klein Geltink Vlaamse reus konijnen
grijs l ZG, wit l G, haaskleur O, pool
rood oog O, dwerg zilver 2 Zg.
M. G. Kroneman klein Lotharinger
blauw grijs l G, M, blauw l G.
G. Lenselink rode nieuw zeelander l Zg,

Denk aan de dieren! Dat is de boodschap, die we doorkrijgen in
de eerste dagen van oktober als het Dierendag is. Vorig jaar heb
ik die slagzin heel letterlijk in prakt i jk gebracht. Met de kamera
in de hand ben ik de buurt ingetrokken, op zoek naar leuke die-
renmotieven. Dit is het resultaat van een uurtje wandelen en foto-
graferen, waarbij ik natuur l i jk wel de dingen een beetje naar mijn
hand heb gezet. Voor die foto van de pony haalde ik een buur-
jongetje uit z'n huis. Met een paar suikerklontjes „kocht" ik de
medewerking van het dier, maar tenslotte was het Dierendag, dus
dan mag zo'n beest ook wel wat extra's hebben, 't Is een leuk
plaatje ook al voelt de pony zich beter op z'n gemak dan m'n
buurjongen.

Deze foto kwam tot stand dank zij een mevrouw,
die toevallig stond te kijken toen ik de eerste
foto maakte. Ze had een zoontje en een geit en
aangezien geiten fotogenieke beesten zijn, zag ik
wel iets in haar voorstel ook deze twee op de plaat
te zetten. Hier is het duo. De moeder wilde de
kleine man zijn gekke petje afnemen, maar dat
vond ik juist een leuk element. De foto is van een
wat hoger standpunt genomen om de lichte geit
en het knaapje beter uit te laten komen tegen het
donkere gras.

En dit is dan de derde Dierendag-prent. Een beetje
zoet, zo'n lief meisje met een poes, die er niet eens
zo veel zin in heeft. Maar door een lichte achter-
grond te kiezen, werd het een leuke plaat. Ik heb
natuurlijk de ouders van de kinderen een afdruk
van deze foto's gegeven. Want als die kinderen
later groot zijn, bekijken ze zo'n foto met een
glimlach. Het zijn herinneringen aan een vriendje
uit hun jeugd, die ze dank zij deze foto nog vaak
kunnen zien. En ook dat is een manier om aan
dieren te denken.

O, O, ZG l G.
Mevr. B. W. Velhorst hol. kriel patrijs
V, l G, O, l G, l ZG, witte wener 3 ZG,
Zg.
H. Wesselink, vlaamse reus oranje l O,
rode nieuw zeelander 2 G.
H. G. J. Horstman, alaska l F, 2e ZG,
O, l ZG, l ZG, l G, O, Barnevelder l
ZG, 2ZG,2ZG, 1ZG.
H. Berenpas, Wijandotte gestreept G,
G, O, O, V.
M. Klein Bramel, Wijandotte goud
zwart gezoomd G, goud blauw gezoomd
2 ZG, l F, O, Sussex rood porcelein l
Zg, 2 G , 3 V , I V .
G. W. Tragterm minorca zwart l F,.3
ZG, 2ZG, l ZG.
L. G. Weevers, Vlaamse reus wit l F, 2
F, ZG, ZG, 1G, G, in de grote rassen de
beste Vlaamse reuzen.

Nu filmen is f\jn
voor later!
Er is een druk zakenman, die weinig tijd
heeft voor zijn hobbies. Dat spijt hem
genoeg, want hij weet, dat een hobby er
voor zorgt, dat je meer van 't leven
geniet. Er is maar één ding, waar hij wél
iets aan doet: hij filmt. Als hij thuis is
- op vakantie - tijdens een zakenreis: hij
filmt alles wat de moeite waard is. Die
films laat hij ontwikkelen; hij bekijkt op
een avond een aantal filmspoeltjes en
plakt er een etiketje op waarop de
onderwerpen staan vermeld. Dan gaan
ze in een grote doos. Meer doet hij
voorlopig niet, want daar heeft hij nu
geen tijd voor.

l jjn voor later

Die man is eigenlijk een heel verstandig
mens. Natuurlijk zou het bezet zijn als
hij nu al de tijd kon vinden om zich echt
met zijn hobby bezig te houden. Juist als
tegenwicht voor dat haastige gejakker.
Maar als dat niet kan, dan blijft er maar
één mogelijkheid over: nu alvast filmen
voor later. Er nu voor zorgen, dat er in
elk geval straks die kleine spoeltjes zijn,
die weergeven watje hebt beleefd, gezien
en genoten.

Basis voor een levensfilm

Al die stukjes film bevatten gebeurte-
nissen uit het leven, die nooit weerkeren.
Door ze vast te leggen in filmbeelden op
het moment dat de dingen gebeuren
beschikt hij over elementen, die straks
de bajjfckunnen vormen voor een levens-
verhl^W waarin alle hoogtepunten aan-
wezig zijn. Dat wordt een boeiend beeld-
archief, waaruit hij later, als er meer tijd
is voor rustig bezig zijn met een hobby,
veel materiaal kan halen voor een film
van 'j^leven van zijn gezin en hemzelf.

Monteren niet eens nodig!
Natuurlijk: het is het mooiste om nu te
filmen en dan van die beelden via
montage komplete films te maken.
Maar laten we elk misverstand over
filmen wegnemen: monteren is niet
nodig als je van je films wilt genieten. Al
die spoeltjes bevatten het zelfs door de
jaren heen niet uit te wissen levensver-
haal van een mens. Wie ze over vijf of
over tien jaar bekijkt, beleeft alles
opnieuw. De heerlijke vakantie in Grie-

Volksschilderkunst...
een stukje levend verleden.
Kleurige beschildering van meubels, gebruiksvoorwerpen en kleding: volkskunst zoals dat werd - en gedeeltelijk nog - wordt
bedreven in Assendelft, Hindelopen, Staphorst, Marken en Zeeland. Maar ook in Duitsland en Oostenrijk, om slechts twee
voorbeelden te noemen. Dat begrip 'kunst' in volkskunst is een wat omstreden begrip. Volkskunst wordt gemaakt door
mensen die nooit het predikaat 'kunstenaar' hebben gekregen en daar ook geen belangstelling voor hadden. Het waren
ambachtslieden en boeren die in hun vrije tijd - en boeren hadden die nogal veel in de winter - houtsnijwerk maakten, leer
bewerkten, of met verf en penseel meubels, dekenkisten, gebruiksvoorwerpen versierden. Deze mensen mochten dan geen
opleiding gehad hebben tot 'kunstenaar', creatief waren ze wél.

Met resolute kwaststrepen, soms ook
heel precieus, maakte zij hun decoratie.
Zo ontstonden voorstellingen van een
primitieve kracht en eerlijkheid, zonder
moeilijk te begrijpen symboliek, zonder
raffinement. Hun gebrek aan
theoretische kennis over schaduw,
perspectief of de anatomie werd ruim-
schoots vergoed door hun 'ongeknutsel-
de' creativiteit. De motieven die we in
de volksschilderkunst vinden verschillen
van streek tot streek. In de boerenkunst
(Bauermalerei in het Duits) vinden we
vaak bloemen, vruchten en dieren - heel
begrijpelijk natuurlijk: dat waren de
dingen die hen het naast stonden. Maar
ook daarin vinden we nog grote ver-
schillen: een wat ingetogen stijl in de
noordelijke streken zoals in ons land, en
naar het zuiden toe steeds uitbundiger
wordend.

Dat houdt enerzijds verband met de
volksaard, anderzijds ook met het feit
dat het werk van generatie op generatie
werd 'afgekeken'. Van kinds af aan zag
men de ouderen werken en het is dan
vanzelfsprekend dat men ongeveer in de
oude stijl voortgaat. Kenners van de
volksschilderkunst kunnen dan ook
direct vertellen uit welke streek een
bepaald gedecoreerd voorwerp komt.
En men hoeft bepaald geen groot
kenner te zijn om onmiddelijk bijv. de

Staphorster stiptechniek te herkennen.

Volksschilderkunst is al heel oud, maar
wordt in sommige streken ook van ons
land, nog druk beoefend. Op de een of
andere manier blijken we ons daartoe
aangetrokken te voelen. Misschien wel
omdat het iets is dat niet tot de hoogver-
heven culturele uitingen behoort die is
voorbehouden aan een beperkt aantal
talentvolle kunstenaars. Bovendien is
het levend verleden en als zodanig past
het in de nostalgische trend van deze
tijd. Hoe dan ook de volksschilderkunst
spreekt aan, krijgt weer meer belang-
stelling. Niet zozeer passief als een zkere
verzamelwoede, maar vooral ook actief.
Tal van volksuniversiteiten en creatieve
cursussen nemen de volksschilderkunst
op in het lesprogramma. Als het
'afkijken' van de oudere generatie niet
meer mogelijk is, dan zullen we echt les
moeten nemen. Helemaal vanzelf gaat
het niet. Het 'geheim' van de volks-
schilderkunst schuilt in de penseel-
techniek. Bloemen - vaak het hoofd-
motief in de volkskunst - worden op een
geijkte, traditionele wijze geschilderd.
Het is niet zo moeilijk deze techniek in
de vingers te krijgen, maar enige
oefening is wel nodig.
In dit verband is het wellicht nuttig te
wijzen op het boekje 'Volksschilder-
kunst uit Nederland, Zuid-Duitsland en

Zwitserland' door Michel Spohr,
m.m.v. Piet Eskes. Het is voor ƒ 6,75 te
koop in winkels voor (kunst)schilders-
materialen, in kantoorboekhandels en
warenhuizen. In dit boekje wordt
vooral de penseeltechniek, stap voor
stap, in meer dan dertig voorbeelden
duidelijk voorgedaan. Voor het
schilderen volgens de traditionele
technieken is een aantal speciale kleuren
nodig. Ook die zijn in de handel: Talens
levert kleine en grote assortiments-
doosjes en losse potjes van 50 ml. een
aantal specifieke ondergrondkleuren is
er in potten van 330 ml.

Volksschilderkunst is niet moeilijk te
leren. Onze voorouders zijn er ook
ijverig mee bezig geweest, zonder dat zij
een speciale opleiding hadden genoten.
We ki jken het nu weer van hen af, maar
dan moeten we ook wel van hen leren
dat we er regelmatig mee bezig moeten
zijn. Oefening baart kunst, ook
volksschilderkunst.

kenland... de bouw van het huis, waar je
nu in woont... de tijd, dat de kinderen
nog klein waren. En noemt u maar op.

Als u wilt monteren
Dat is dus het prettige van de filmhobby:
zelfs mensen met weinig tijd kunnen het
doen en zullen er later veel plezier aan
beleven. Maar wie nu al meer tijd heeft
en een zinvolle hobby zoekt, kan veel
voldoening hebben van een filmkamera.
Van het filmen zelf. Van het bekijken
van het materiaal als het terug komt van
de ontwikkelcentrale. En in de rustige
wintermaanden van het samenstellen
van een filmverslag, bijvoorbeeld over de
vakantie. Daar gaat wel wat tijd in
zitten, maar 't is een ontspannend werk,
dat je aldoende leert en waar een mens
zich kreatief in uit kan 'even.

't Gaat om het filme/
-

Dat is het voornaamste: die kamera
beschikbaar hebben en er aktief mee
zijn als er in het gezin, op vakantie of in
de familiekring iets i«|tsyof bijzonders
gebeurt. Want dat k^fcnooit terug en
kan daardoor later^^ok niet meer
gefilmd worden. Wat u met dat film-
materiaal gaat doen, is dan eigenlijk niet
van direkt belang. Of u gaat het nu of in
de toekomst bewerken tot een geheel,
dat als een kompleet filmverhaal nog
leuker is om naar te kijken. Of u laat
het, zoals het is: ongemonteerd. En ook
dan zult u het nog vaak bekijken en er
van genieten. Daarom is filmen een
hobby voor mensen met veel tijd. Maar
ook voor hen, die op dit moment niet
meer kunnen doen dan alleen maar de

filmkamera richten op de dingen, die
het waard zijn om ze voor later te
bewaren.

Korte foto- en film-
nieuwtjes

Draadloos geluid opnemen
De nieuwste ontwikkeling op het gebied
van filmen met geluid door amateurs:
een draadloze mikrofoon. Deze kan
worden gebruikt bij het opnemen van
geluiden bij het filmen. De ontvanger
brengt het geluid over op de geluidsband
van de film. Er kan een afstand van
ruim dertig meter worden overbrugd. De

kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Het apparaat is ontwikkeld in Amerika
en kan in principe op elke kamera
worden gemonteerd. Op dit moment is
het nog niet in Nederland verkrijgbaar,
omdat er voor het gebruik van het zen-
dertje eerst toestemming van de P.T.T.
moet zijn.

Kabels in uw film?
Vooral in wat oudere films kunnen van
die lelijke beschadigingen zitten. Ze zijn
bij het regelmatig projekteren of tijdens
het monteren ontstaan en zijn zichtbaar
door de hinderlijke strepen tijdens de
projektie. Zelfs ernstig bekraste films
kunnen nog worden hersteld wanneer ze
door een vakman worden behandeld.
Wie dus films heeft met deze kabels kan
er het beste eens over een opknapbeurt
met de foto-adviseur, die ook kan op-
geven wat de kosten van zo'n opknap-
beurt zijn.

Timmert» brfck

J. B. Kreunen & Zn,
b.v.

vraagt voor spoedige indiensttreding:

* Vakbekwame
timmerlieden

Aanmelden dagelijks aan ons kantoor. Hanzeweg 11
te Lochem. Tel. 05730-3156. 's avonds 3806 of 1979.

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

Gafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6684

Brood van de warme bakker is verser en
blijft verser. U proeft het verschil.

WEEKENDREKLAME
weekend slagroom
gebakstuk

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

Telefoon 1373

OKTOBER
16 bejaardensoos
17 Hervormde vrouwengroep dorp.
18 Hervormde vrouwengroep in Kapel.

ledere woensdagmiddag

alle coupons
voor
halve prijs

SChrÖder bij de kerk
Hengelo (G.)

Eigen merk sigaren 4
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,-
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stenderkasten "
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Snel even naar Smit:

Jonge Bols 11,95

Vieux Florijn 11,95
VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391



GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 1301

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

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

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Ea. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Waarom juist
Cristall dragen ?

Om een lang verhaal kort te
maken: „Door zijn perfekte
pasvorm-souplesse-natuurlijke
voetbodem-versteviging in de
voetholte en zijn kwaliteit",
ZIT en LOOPT een Cristall
schoen ideaal. Ook voor u

De modeschoen met voetbed

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Kleding
tips
voor

mannen

Broeken
met
ingebouwd
comfort

Hebben wij l
En ook het
bijpassende
shirt!

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYQTA1

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
JL J 33T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corona 2000 De Luxe 1978
TOYOTA Cressida De Luxe 1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupél976/77
TOYOTA Corolla 1200E 1978
TOYOTA Corolla De Luxe 1977
FORD Taunus 1600 L Kombi 1976
SIMCA 1100 GLS .'...1976
VOLKSWAGEN 1600 Variant 1971
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd 1976
SIMCA 1307 GLS 1976
OPEL Ascona 16S 1978
SIMCA 1000 Rally 1 1976
TOYOTA Starlet 5 Speed 1978

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) -
Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ̂
£rkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

t

tÖVÓÏA tÓYÖYA TOYOTA TOYOTA TÓYÖTA*

Bekijk9t eens!
We bedoelen onze
collectie sportieve jacks
voor het koude
buitengebeuren.
Wat houdt u tegen
om eens naar ons
too te komen ?
Warm aanbevolen

l

Jack met
gebreide kraag
en manchetten. Comfortabele

pantalon van
meegevend
corduroy-strech.

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

HST

Sparen blijft het sterkste alternatief
in alle opzichten: voor het huishoudbudget,
voor het milieu, voor het energieverbruik.

Voor iedere spaarder
ligt er in de week van 15 t/m
19 oktober op al onze kantoren
de fraaie spaarbankkalender
1980 gereed met 12 prachtige
foto's van de E.E.G.-landen.

ledere nieuwe spaarder
ontvangt tevens bij een
eerste inleg van f 25,-
een startpremie van f 7,50.

BONDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen

met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

ZIEKEN VER VOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753-1493

NET IETS VOOR
U MEVROUW!

uw
Keurslaaer

B. Vlogmar
Zutphenseweg 16, Vorden, tel. 1321

bieflap
100 gram

168

keurslager
medaillon

100 gram

198
2x8 minuten

zachtjes braden

rosbief
189

Dinsdag:

VERSE WORST
grof/fijn 100 gram

89

Elke woensdag:

GEHAKT
DAG

Donderdag, vrijdag, zaterdag:

RIBLAPPEN
100 gram

139
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