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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Uitstekend concert van
Vordens Mannenkoor
Twee avonden "vol Ie ba k'

St. Nicolaas-aktie Winkeliersvereniging:
prijzenbedrag vanƒ 10.000,- naar
ƒ 15.000,-

Dat het Vordens Mannenkoor in de plaatselijke gemeenschap een wel zeer speciale
plaats inneemt bij het muzikaal gecharmeerde deel van de bevolking, is het afgelopen weekeinde duidelijk bewezen. Voor het concert dat - door het nu 43-jaar
bestaande Mannenkoor - zowel vrijdag- als zaterdagavond in de Christus Koningkerk werd gegeven bestond zoveel belangstelling, dat reeds een week tevoren alle
plaatsen waren uitverkocht. Meer dan achthonderd belangstellenden, waaronder
vooral vrouwelijke toehoorders, hebben kunnen genieten van muzikaal zeer
hoogstaande avonden.

In haar vorige week gehouden ledenvergadering heeft de Vordense Winkeliersvereniging besloten het bedrag aan prijzen dit jaar met 50% te verhogen en dit te
brengen op ƒ 15.000,-. Naast de gebruikelijke geldprijzen zullen er dit jaar weer
vele verrassingspakketten (w.o. ook vleespakketten met een waarde van plm.
ƒ 40,- per stuk) bij de mensen worden thuisbezorgd.
Ook zal een aantal fietsen aan de prijzen worden toegevoegd. Een en ander wordt
mogelijk gemaakt door de omzetgroei van de aangesloten winkeliers. Schijnbaar is
het publiek er steeds meer van overtuigd dat men in Vorden net zo goed kan slagen
als elders, gepland is dat de aktie zal duren van 13 november tot 5 december a.s.
De intocht van St. Nicolaas (door de winkeliersvereniging georganiseerd en
bekostigd) zal zijn op zaterdag 17 november a.s.

Voorzitter L. B. M. Westerhof zei in
zijn openingswoord waarin hij de
aanwezigen welkom heette - waaronder
enkele speciale genodigden - dat de
aanleiding tot dit concert was gegeven
door de grote belangstelling en waardering die had gekregen bij de viering
van het 40-jarig bestaan in mei 1976.
Het optreden van Vordens Mannenkoor
onder prominente leiding van Bert
Nijhof, kreeg een extra chacet door de
medewerking van enkele solisten die in
deze streken al een uitstekende naam
hebben gekregen: de sopraan Ellen de
Waard-Stroink, de tenor Harry Pierik,
bas-bariton Ludo Eykelkamp, tenor
Tonnie
Besselink
en
Eleonore
Krullaarts, die voortreffelijk op de
piano begeleidde.

als tenor de gelederen van het
Mannenkoor onlangs heeft uitgebreid,
zijn solopartij in Nocoj pa, oh, Nocoi
van Venturini op sublieme wijze. Men
zal nog veel van hem kunnen
verwachten. Het koor besloot a cappella
met enkele Russische Volksmelodieën,
Ei Oechenjem en het Pltofflied. Niet
verwonderlijk was het dat de voortreffelijk leidende Bert Nijhof met zijn
koor nog een toegift moest laten horen.
Dirigent, solisten en koor kregen een
minutenlange staande ovatie. Secretaris
de heer Tap was de tolk van allen in zijn
dankwoord
voor deze
prachtige
avonden, terwijl de jeugdige Angelique
bloemen mocht offreren aan de solisten.

Vervolgens complimenteerde hij de
jubilarissen die door hun lange staat van
medewerkten
aan
de
Vordens
Mannenkoor
onder dienst
ontwikkeling
van
het
koor.
De
heer
de
uitstekende leiding van Bert Nijhof
Leeuw
reikte
hun
namens
het
K.N.Z.V.
begon het omvangrijke programma met
het zeer zuiver gezongen Adoramus te, het ere-insigne behorend bij een 25-jarig
Christe van G. P. Plestrina, waarna jubileum met oorkonde uit. Hij wenste
eveneens a cappella het Ecce, Quomodo hun een goede gezondheid toe en zei te
Moritur van Jacobus Gallus en het hopen dat zij het insigne te zijner tijd
volimuneus klinkende Sancta Maria van zullen kunnen inruilen voor dat
J. Schweitzer. Bij het Veni Creator behorende bij een 40-jarige staat van
Spiritus van de bekende Alphons dienst. Uit handen van voorzitter
Diepenbrock kwamen de plotseling Westerhof ontvingen de jubilarissen van
invallende bas en baritonstemmen goed de vereniging een geschenkenbon. Hun
echtgenotes werden mede in de
naar voren.
huldiging betrokken; zij mochten een
Het publiek dat zeer gul en langdurig boeket bloemen in ontvangst nemen vna
was met zijn applaus ging vooral bij het de voorzitter. Spontaan stelden daarda
optreden van de solisten rechtop zitten alle leden zich in koor op om de
en genoot zichtbaar. Harry Pierik, jubilarissen met hun
echtgenotes
wiens fraaie tenorstem men al menig- vierstemmig "Zij leven hoog!" toe te
maal bij het in eigen land en buitenland zingen.
bekende Ettens Mannenkoor heeft
kunnen beluisteren, gaf met het
uitstekend gezongen Piëta, signore di
me dolente van A. Stradella een staaltje
van zijn kunnen. De voor velen Op zaterdagavond, na afloop van het
concert, kwamen de leden met hun
misschien
nog
wat
onbekende
plaatsgenote Ellen de Waard-Stroink, dames en de solisten bijeen in de foyer
die als sopraan in het verleden met van het Dorpscentrum. De voldoening
succes meewerkte aan uitvoeringen van over de twee concertavonden was aanKunst in de Kamer, bleek over een leiding tot een gezellige sfeer. Deze sfeer
voortreffelijk stemgeluid te beschikken. droeg bij aan wat toen het hoogtepunt
werd van de avond: de viering van het
Niet alleen in het door haar gezongen
feit dat drie leden thans gedurende 25
Allmacht'ge Jungfrau van R. Wagner
jaren lid zijn van het koor. De heren
kwam dit tot uiting, ook samen in het
Chris Everhard, Harry Schepers en
duet met Harry Pierik "Ihr Schonen aus
Gerard Schepers kwamen als zilveren
der Stadt" (uit Die Jahres zeilen van J.
jubilarissen in het middelpunt van de
Haydn, werd het muisstil luisterende
belangstelling. Zij werden toegesproken
publiek ontroerd.
door de heer O. Ch. de Leeuw, 2e
Het programma voor de pauze werd voorzitter van het Gewest Gelderland
besloten met het Monnikenkoor La van het Koninklijk Nederlands ZangersVirgine degli Angeli van G. Verdi (met verbond.
sopraan Ellen de Waard-Stroink), het In de inleiding van zijn speech sprak de
mooi gezongen Pelgrimskoor (Uit heer de Leeuw lovende woorden over
Tannhauser) van R. Wagner en op het concert. Hij constateerde dat er een
ietwat vrolijk en luchtig gezongen goede geest heerst in het koor,
Slagerskoor (uit Der Freischütz) van waardoor het mogelijk was een concert
G. M. von Weber. Na de pauze waarin van zo'n goed niveau uit te voeren. Hem
gelegenheid was voor een kop koffie in was opgevallen de goede opvouw van
de aula van de basisschool De het programma en de wijze waarop het
Vordering, gaf het Mannenkoor werd uitgevoerd. Vervolgens ging hij
opnieuw blijk heel wat in zijn mars te met veel waardering in op de direktie, de
hebben. Een van de eigen krachten van pianobegeleiding en het aandeel van de
het Mannenkoor, Ludo Eykelkamp solisten. Zo zei hij: "Wees zuinig op die
leverde een voortreffelijke vocale twee solisten die lid zijn van uw koor!"
prestatie met zijn baritonsolo in
Zondagmorgen van Ed. Flisse. Ook
samen met Ellen de Waard en Harry
Pierik in het terzet voor sopraan, tenor
en bas Grazie agl'inganni tuoi van W.
A. Mozart, bracht hij deze moeilijke
Op de jaarlijkse politiehondenkeuring
opgave tot een goed einde. In Reich mir
te Oosterbeek, behaalde de heer D.
die Han mein Lieben, eveneens van W.
Frederiks met zijn hond Rudy een
A. Mozart bleken Ellen de Waard en
certificaat met lof met 402 punten. De
Ludo Eykelkamp uitstekend op dreef en
heer D. Frederiks is lid van de Politiekreeg het stuk een vrolijk besluit door
honden Dressuur Vereniging "De Doorde zoen van "Don Juan" aan zijn
zetters" te Vorden.
geliefste. Harry Pierik, pas terug van de
toernee met Ettens Mannenkoor door
Canada, was op zijn best in het Ogni dit
Sotto al mio balcone van Gastaldon.

Jubilarissen

Politiehonden

Eleonore Krullaarts die de solisten en
het koor zeer attent begeleidde bleek
optimaal in vorm bij de pianosoli Wals
in Es grote terts, opus 18 van Fr.
Chopin en Aufforderung zum Tanz van
C. M. von Weber. Zeker niet op de
laatste plaats zong Tonnie Besselink, die

Feestavond
Jong Gelre

De afd. Vorden van Jong Gelre,
Plattelandsvrouwen en Gelderse My van
Landbouw houden dit jaar hun gezamenlijke feestavond op vrijdag 2
november.

Verlichtingskontrole
goed licht - goed bekeken
Dimlicht, grootlicht, mistachterlicht(en), mistlichten, bermlichten, kentekenplaatverlichting behoren bij elke auto in goede staat te zijn en bovendien goed te
functioneren. Helaas mankeert er dikwijls heel veel aan. Slecht afgestelde lampen,
lampen die aan vervanging toe zijn, constateert men in massa. Hiermede riskeert
men niet alleen een fikse bekeuring, maar brengt men zichzelf en een ander in
gevaar. Voor alle weggebruikers automobilisten, motoren, bromfietsen, fietsen en
ook voetgangers geldt: "Laat je zien". Zeker nu de avonden steeds vroeger
invallen en regen en mist het op straat zijn nog onveiliger gaan maken.
De afdeling Vorden hoopt dan ook van
harte dat alle automobilisten zich goede
weggebruikers willen tonen en de
gelegenheid te baat zullen nemen om in
de week van 22 tot en met 27 oktober
a.s. van het aanbod voor gratis
verlichtingscontrole, dat door de
Vordense garages geboden wordt,
dankbaar gebruik te maken. Er is vast
wel een avond te vinden waarop dit
past. Voojgtegenen die gelijkertijd hun
ogen evenj^len testen staat het ogentestapparaat van V.V.N, klaar.
Dat "Laat je zien" geldt dit jaar
bijzonder voor fietsers, want per l
november^k.s. moeten alle fietsen
achterhop^lorzien zijn van een goed
gekleurde rode reflector, als extra aanvulling op het reeds verplichte
brandende rode achterlicht. Bovendien
moeten per l november a.s. de trappers
voorzien zijn van oranje of gele
reflectoren. (Deze maatregel geldt niet
voor bromfietsers).
In de week van 22 t/m 26 oktober staan
de Vordense rijwielhandelaren tijdens
de normale openingstijden van hun
zaak klaar om gratis te controleren of
een en ander in orde is en om u goede
raad te geven. De afdeling Vorden
hoopt dat de week van de verlichting
een succesvol verloop zal hebben en dat
kan als velen van de gratis geboden kasn
hiertoe gebruik maakt. Voor bijzonderheden over plaats en datum raadplege
men de elders in dit blad geplaatste
advertenties.

De avond werd geopend door mevr.
Dinkelman-Groot Roessink met een
meditatie en een kort gedicht, waarna
de notulen gelezen werden door mevr.
Harmsen. Hierna deelde de presidente
mede dat er nog opgave mogelijk is voor
de boerinnendag op 18 oktober en voor
de jaarvergadering op 6 november.
Opgave graag zo.spoedig mogelijk (tel.
1616).
Na deze mededelingen werd het woord
gegeven aan mevr. v. Eek en meneer v.
Elden van het Bureau Voorlichting
Merkartikelen. We maakten via diapresentatie kennis met een groot aantal
merkartikelen, waar over geheel vrijblijvend informatie verstrekt werd. Na de
pauze werden nog enkele serie's dia's
vertoond waarna een kwis volgde. Een
van de winnaressen was mevr. Kremer
Ze mocht een doos vol merkartikelen
mee naar huis nemen. Aan het einde van
de avond bedankte de presidente mevr.
van Eek en meneer van Elden en bood
hen een attentie aan. Mevr. Dinkelman
vestigde nog even de aandacht op de
kleding-actie voor de nood lijdende
mens op vrijdagavond 26 oktober en
zaterdagmorgen 27 oktober. Verzameladressen zijn C.L.V. Spalstraat en
Heidesmid Varssel. Ze besloot de avond
met
dankgebed.
De
volgende
vergadering zal zijn op 14 november.
Dames denk aan de jaarvergadering en
geef u snel op!

Assistent-beheerder
Dorpscentrum
Het Bestuur van de Stichting Dorpscentrum heeft tot assistent-beheerder
van
het
Vordens
dorpscentrum
benoemd de heer Gerrit H. Bannink.
Hij werd geboren in de Wildenborch.
Hij was leerling van de PrinjMfcJulianaschool in de Wildenborch en^^rna van
de MAVO te Lochem. Een aantal jaren
was Gerrit H. Bannink werkzaam in de
verpleging, 1,5 jaar in Lochem en 3 jaar
in Venray. Vandaar keerde hij terug
naar de Wildenborch en i^Dte over
naar het HORECA-vak. Zo^^iij enige
tijd werkzaam geweest in de Scherpenhof te Terwolde. Hjj is nu inmiddels zijn
werkzaamheden begonnen als assistentbeheerder van het Dorpscentrum en
woont in Warnsveld.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Dominee en dichter J. Zijlstra heeft
tijdens de eerste seizoenavond van de
NCVB afd. Vorden de dames op
aangename wijze bezig gehouden met
een aantal voordrachten en gedichten.
Op de rayonkontaktdag die in Vorden
werd gehouden, waren ongeveer 90
dames aanwezig. Mevr. E. Smit-v.d.
Leek hield een zeer doordachte voordracht over "Hoe onderhoud in mijn
relaties". Over dit onderwerp werd
nadien in groepsverband nagepraat. Na
de pauze werd een rollenspel gespeeld,
waarin duidelijk het verschil in relatie
tussen vroeger en nu en ouders-kinderen
naar voren kwam. Mevr. Wagenmakers
uit Warnsveld, de rayonkontaktvrouw
had de leiding van deze dag, terwijl
mevr. de Jong uit Warnsveld en mevr.
Veldkamp uit Zutphen muzikale
medewerking verleenden. Ondertussen
hebben de dames van de NCVB Vorden
een uitstapje gemaakt naar de Gildehof
in Doesburg, waar o.m. gekeken werd
hoe mosterd en boerenkaas wordt
bereid. Dinsdag 23 oktober houdt mevr.
Ds. E. H. W. Laman Trip-Klein Starink
een lezing met dia's over Taizé, een
protestantse kloostergemeenschap in
Frankrijk.

Plattelandsvrouwen
De afd. Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen organiseert
op
woensdag
24
oktober
een
discussieavond. Mevr. van Randwijck
uit Warnsveld zal dan spreken over het
onderwerp "Samen Leven". Woensdag
21 november zal de heer W. Polman de
dames het één en ander vertellen over
het inrichten van woningen.

Gemeentenieuws
gemeente Vorden
stemmingsplan "Brinkhof 1973, nr.
Openbare commissievergadering:
2" voor particuliere woningbouw.
Commissie Algemeen Bestuur c.a. op
woensdag 24 oktober a.s. te 20.00 uur in
het koetshuis/bureau gemeentewerken. Voor de openbare commissievergadering gelden de volgende regels:
1. het publiek kan zich tot tien
Aan de orde komen onder meer:
minuten, onmiddelijk voorafgaande
- Aanwijzing leden c.q. vertegenwooraan de opening van de vergadering,
digers in commissies, instellingen
bij de voorzitter of de secretaris van
etc.;
de commissie opgeven als spreker,
- Taakstelling raadscommissie voor
onder opgaaf van het agendapunt
openbaarheid en openheid van
waarover men het woord wil voeren.
bestuur;
De gelegenheid om te spreken wordt
- Wijziging "Verordening op de
geboden vóórdat de eigenlijke
Winkelsluitingswet 1978, nr. l" (tot
behandeling van de agenda begint;
regeling van de koopavond in
2. de voorzitter kan elke spreker, indien
Vorden);
dat naar zijn oordeel voor een goed
- Vaststelling
bestemmingsplan
verloop van de vergadering nodig is,
Vorden 1979, nr. l";
beperking van spreektijd opleggen.
- Verkoop 2 bouwterreinen in het be-

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
BURGERLIJKE..
STAND
va
Ondertrouwd: A. A. C.
C. J. C. Eijkelkamp.
Gehuwd: H. Kettelerij
Bannink, H. Strookappe
Sjouken; A. A. B. Waarle
Zents.

Kroesen en

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 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
en G. C. tel. 2222, b.g.g. 05700-13333
en J. H.
POLITIE
en C. J. A.
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

erkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
21 oktober 10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink; 19.00 uur de heer de Vries
(Emmen) gezamenlijke zangdienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur dhr. F. de Vries uit Emmen;
19.00 uur dhr. F. de Vries in Hervormde
kerk.
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.
Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende
konsulten
bij
de
dienstdoende huisarts van 9.00-9.15
uur.
Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. G. van Dijke, Hengelo, tel. 057531370; C. L. Stratingh, Barchem, tel.
05734-498. Spoedgevallen 11.30-12.00
uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand oktober: mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag bellen tussen 8
en 9 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.
OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. 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 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: 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,
18.30-21.00 uur. Woensdagmi
voorlezen van 14.00-14.30 uur.
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MARKT

\

ZUTPHEN

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

VEENENDAAL SUPERMARKTEN 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

,1UPERUNIE

'PROEF DE
KWALITEIT!
NIEUW
BIJ V.S.Ü

ROODMER
KOFFIE

geen 440 of 359

BRINKERS

BAK EN BRAAD

|250 gram, vacuüm
of bonen

MAAR NU

BOTERMA1SE BIEFSTUK

250 gram

ROSBIEF

BIEFLAPPEN

7yin

500 gram

f HO

500 gram

pak geen 90 of 80

HACHEEVLEES A9*

HAMLAPPEN

MAAR NU

mi

500 gram

500 gram

*f tü %
%
%

'

Maandag 22 okt. SLAVINKEN 5 halen en maar 4 betalen %

"DE BETUWE

NEEM NU ALVAST
WAT EXTRA IN
VOORRAAD!

TWEEDRANK

Woemlai 24 ikt VERSE WORST

I000,n>i

GELDERSE
WORST
150 gram

JONGE JENEVER

MAAR NU

1000 gram 590

1 literfles geen 1295 of 1195

598

98

AALRAUCH
SCHINKEN
100 gram

GEKOOKTE LEVER

MAAR NU

150 gram

y*=

+ gratis glas bij elke fles

CAMEMBERT
GROENTE- EN VLEESAANBIEDINGEN GELDIG
T/M ZATERDAG

VANILLE VLA
pak 1 liter

125

SPEKTAKELKOOPJE!

VALLEE250gr

OMO ZEEPPOEDER

ERA

JULLY
JOLLY

f%

HALVARINE

CHOC. DESSERT
+ ROOM

r/S

250 gram
van 91 voor

.plastic emmer a 3,4 kilo HHAnn MII
bij ons geen 1095 of 995 MAAK NU

REKLAMES GELDIG VAN
18 T/M 24 OKTOBER 1979

1

%»

GEKOOKTE

•LORIJN

No 1-2-3-4
Fles geen 279 of 239

Dinsdag 23 okt GEHAKT H.O.H.

298

69

145É

van 169 voor

^-:>

Sla
Cox Orange
Champignons
2 zware kroppen

2'/2 kilo, forse maat

Reuzen ontbijtkoek 1 QQ
700gram,van 159voor

l WW

Calvé slasaus

fles 0,5 liter geen 2.43
of 219, maar

«on
H U
l WW

Knorr mixei

macaroni - nassi - bami
of spaghetti
van 159 nu voor

98

VELUCO

Choc. menagerie

Cider of tienerchampagne
per fles nu

pak 150 gram

Kruidnootjes
zak 200 gram

75

NIEUW!

Cha-cha

pak 3 stuks 125

98

NIEUWE OOGST!

Chocomel

Spliterwten

189

1 literfles 209
grote gezinsfles
van 625 voor

545

Halvamel

250 gram

98

Bartlett peren
1 literblik

NUTRICIA

fflaggi aroma

Banketbakkersspeculaas

pak van 125 voor

198

fles 0,5 liter
van 149 voor
KOOPMANS

129

Pannekoek spec.

i nö

pak400 gram, van 130 voor

l U5I

500 gram
SUPERUNIE

Filterzakjes

no 4, pak 40 stuks

Ananaspuntjes
pak 200 gram, van 185 voor

Uit onze grote sortering snijbloemen en kamerplanten

3 Kaaps viooltjes
. ™.

198

79

^ • 4.»«.»i

diverse prachtige kleuren, per stuk 225 - 3 stuks

rauwkostsoorten

set 2 tubes +
gr. badedas,
van 440 voor

van 375 voor

PRULLEMAND

-f- buis en starter,
40 Watt
van 1895 "nu voor

1495

98 l

79
125

JONGE JENEVER

NON FOOD

AQUA FRESH TANDPASTA

3 soorten, geen 275
of 198 maar

200 gram

Veluws volkorenbrood

NON FOOD

HANDIFIX
TL ARMATUUR

i

800 gram

MAÏS

275
ODISSA SHAMPOO
149

«Jf

A.s. zaterdag informatiedag over verse en gezonde
rauwkost. Alleen tijdens deze demonstratie diverse

HENKES
DROGISTERIJ - COSMETICA

bakje

«i
»j
2481

HEREN ANKLETS
van 198 voor

295
169

PISANG
AMBON

1 literfles
geen 1295
maar nu

1145

HENKES

GRAVES
- . nc SUPERIEUR

VIEUX
1 literfles
nu

HO

+ gratis glas
van 1145
voor

„Gaston"
van 750 voor

9951

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje
DIRK
R. van Dijk
G. van Dij k -Verstoep
Dorien
Vorden, 10 oktober 1979
De Stroet 14
Iedereen die onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, willen wij
vriendelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
kadoos.
Tonie en Inge
Klein Brinke-Polman
Barchem, oktober 1979
Klein Beekenschot
Oude Ruurloseweg 3
Wij zijn verhuisd

GERRIT WENTINK
en
GERRIE JANSEN
gaan trouwen op vrijdag 26 oktober
1979 's middags om 14.45 uur in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".
Receptie van 16.00 tot 17.15 uur in
hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.
Vorden, Julianalaan 30
Vorden, Hertog Karel van Gelreweg 9
Toekomstig adres: De Bongerd 5, Vorden

Op vrijdag 19 oktober hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
HARRY EN HERMIEN
HEUVELINK
Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.
Vorden, oktober 1979
Hamsveldseweg l

van Brinkerhof 35
naar
Ruurloseweg 48
Dick en Rikie Morde
Vorden, oktober 1979
Afwezig:
TANDARTS HACCOU
Op vrijdag 19 okt.
26 en 27 oktober:
Jubileumuitvoering
MUZIEKVEREN.
„CONCORDIA"
m.m.v. „Vordens Toneel"
TE KOOP: een damesrijwiel
van de Vordense Marktverloting, merk Fongers, kleur
groen. H. C. Kettelerij, Hoetinkhof 22, Vorden
JONG GELRE
DROPPING
vrijdag 19 oktober
20.00 uur

Heden werd toch nog onverwacht uit ons midden
weggenomen mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader, grootvader en overgrootvader
BERNARDUS JOHANNES AALDERINK
echtgenoot van G. M. Regelink
in de ouderdom van 81 jaar.
G. M. Aalderink-Regelink

GEMEENTE VORDEN
Verkoop voormalige woning
hoofd Medlerschool
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat het perceel, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie D, nr. 1853 (ged.), plaatselijk bekend
Ruurloseweg 108, omvattende een perceel grond ter
grootte van plm. 2700 vierkante meter, met vrijstaande woning en garage, te koop wordt aangeboden.
De vraagprijs bedraagt ƒ 310.000,—.
De koper dient ekonomisch en/of sociaal aan de gemeente Vorden gebonden te zijn, zulks ter beoordeling van het kollege.

zondag 21 oktober

Het voormalige schoolgebouw, staande in de nabijheid van de woning, zal (vermoedelijk) worden
gesloopt.

Bob East
Show Band

Gegadigden dienen gebruik te maken van een formulier voor het uitbrengen van hun schriftelijk bod. Dit
formulier is verkrijgbaar ter gemeentesekretarie, afdeling I.
Tevens zijn daar verkrijgbaar de voorwaarden
waaronder verkocht zal worden, alsmede een situatietekening.
De formulieren moeten worden ingeleverd op 7 november 1979, 's middags om 16.00 uur, in de bij het
Kasteel/Raadhuis behorende boerderij.
Er zal gelegenheid worden gegeven om de woning te
bezichtigen op 24 oktober 1979, van 10.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Vorden, 9 oktober 1979

H. E. Aalderink
C. A. Aalderink-Weustenenk

Burgemeester en wethouders voornoemd
de sekretaris,
J. Drijfhout

G. J. Bijenhof-Aalderink
G. Bijenhof

de burgemeester
mr. M. Vunderink

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
All* «oortan
bouwmaterialen in
•teen. kunststof etc.
Grot* kollektie
keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuiien: duizenden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.
tegels, patioblokken

klein- en achterkleinkinderen

Eigen(h)aardig
Datje bij HOLTSLAG zoveel
prachtige OPEN HAARDEN kunt

etc.

Vorden, 16 oktober 1979
Het Hoge 4
De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 20 oktober om 12.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden,
waarna de begrafenis om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats zal plaats hebben.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.
••best etc.
Voor de agrarische
sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Echt mannelijk model.
j Met sportieve
rubberzooL

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum aan
Het Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot condoleren
donderdagavond 18 oktober van half acht tot acht
uur.

Hout - gas - elektrisch

uit voorraad
leverbaar

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur,
vrijdags tot 21.00 uur,
zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

•••••••^•••^•^•^•^•••••^•^•^•^•^•••^B^a^a^aMliBVBBIBIBIBBBBBBBBBBBl

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv

Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

Hotel Bloemendaal
Onderwijzer zoekt woonruimte met eigen voorzieningen.
H. Brinkman, Zutphenseweg
66, Vorden, telefoon 1953

Nog onverwacht werd uit ons midden weggenomen
onze beste broer en zwager

BERNARDUS JOHANNES AALDERINK
Gevraagd: l a 2 ha land om
aardappelen te verbouwen.
Tevens te koop: prima eetaardappelen. H. v. Kouswijk,
Okhorstweg 6, Wichmond,
telefoon 05754-793

in de ouderdom van 81 jaar.
G.J. Aalderink
A. J. Aalderink
H. G. Aalderink-Kettelerij
Vorden, 16 oktober 1979

Weekendreklame:

Griepvaccinatie

„'t WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET"
A. G. Schurink, Burg. Galleéstraat 22, Vorden, tel. 1877

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

echtgenoot van G. M. Regelink

Gevraagd: oppas voor 2
schoolgaande kinderen voor 2
middagen in de week.
Telefoon 05752-1820

SPECULAASBROKKEN
bij

WULLINK
Vooraan in schoenmode

De 3 plaatselijke huisartsen geven wederom gelegenheid tot inenting tegen griep op:

DINSDAGAVOND 6 NOV. EN
MAANDAGAVOND 12 NOV.
van 19.OO tot 2O.OO uur.

110
jaar

1869

1979

55

Jubileumuitvoering
op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober a.s.
in het Dorpscentrum.
Aanvang beide avonden om 19.30 uur.

Kosten f 20,— per persoon.

Te koop: 40 are gras om te
maaien. G. J. Ruesink,
De Horst 7, Vorden
Twee vrouwen in één huis,
twee katten aan één muis,
twee honden aan één been,
komen zelden overeen.
Twee soorten mest
gelijk gegeven,
brengen uw gewas te gijl
tot leven.
Nu natuurlijke mest
zo straks in mei uit een
plastic zak.
Dat gaat samen best.
Het spul is gratis af te halen.
U hoeft ons niet te betalen.

Ziekenfondspatiënten met chronische hart- of longziekten, alsmede suikerpatiënten kunnen op vertoon
van hun ziekenfondskaart gratis gevaccineerd worden.

Gevraagd voor halve dagen of enkele hele dagen
per week

ADMINISTRATIEVE
KRACHT
enige kantoorervaring en typen
gewenst.

BORSTELFABRIEK HAVO
Burg. Galleéstraat 25, Vorden, telefoon 05752-1361

HENK GRAASKAMP
Ruurloseweg
Weekendreklame:
ROZIJNENBOLLEN
(groot)
't WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET"
A. G. Schurink, Burg. Galeéstraat 22, Vorden
telefoon 1877

Huize „De zon"

Kleding
tips
voor
mannen

PROGRAMMA
Concert o.l. v. de heer Wendt.
Optreden drumband o. 1. v. de heer P. Papperse.
Na de pauze ,, Vordens Toneel" met het blijspel
,,Zilveruitjes en augurken"
stuk in 3 bedrijven van D. J. Eggengoor.
ZATERDAG BAL NA
Toegang gratis. Kaarten verkrijgbaar op maandag 22
en dinsdag 23 oktober van 19.00 tot 20.00 uur
in het Dorpscentrum.

Lamswool
pullovers
met v-hals.
diverse kleuren

39,50

WIST U ...
dat wij ook

onderdelen voor
Schuitemaker
silagewagens
in voorraad hebben?

te Vorden vraagt voor hele dagen een

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKSTER
Inlichtingen en sollicitaties te richten aan
Huize ,,De Zon", Zutphenseweg 32, Vorden
telefoon 05752-1978

U kunt er dag en nacht om komen,
behalve op zondag uiteraard.

MODE VOOR HET HELE GEZIN
MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD

Koningsweg 18, Hengelo (G.), telefoon 05753-1399

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

OM GXOfè M&tt
£ toX$óMf/té

DEPVfflES

W

vf
Supermartó Oonk,
^^

Smidsstraat2,Vorden.
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Tweede blad CONTACT - VORDEN

'Graafschaprijders" Vorden en
"Sport & Vriendschap" Lochem
organiseren KNMV Kampioensrit

Daling leerlingen
openbare lagere
dorpsschool

De belangrijkste rit die de betrouwbaarheidsrittenrijders ieder jaar op het
programma hebben staan is de tweedaagse kampioensrit van de KNMV. Ken rit
die de beslissing gaat brengen wie zich in de verschillende klassen kampioen van
Nederland mag noemen. Om kampioen te worden dient men de/e rit uit te rijden.
Valt men door pech uit, jammer maar helaas! Weg titel!

Het dalende aanbod van leerlingen is er
de oorzaak van dat de openbare
dorpsschool thans net onder de grens
van acht leerkrachten is gekomen. Dit
werd medegedeeld tijdens de ouderavond van de school, welke onder
voorzitterschap stond van de heer J.
Norde. Deze verheugde zich over de
grote belangstelling voor deze avond,
waarbij onder andere de wethouder van
onderwijs de heer H. A. Bogchelman
aanwezig was. Tevens was de heer G.
W. Brinkman, hoofd der school, na een
poos ziek te zijn geweest, op deze ouderavond aanwezig.

De K N M V heeft voor dit jaar deze rit
toegewe/en
aan
"De
Graafschaprijders" uit Vorden. Gezien
de enorme rompslomp die aan een
dergelijke organisatie vastzit, zal de
motorclub uit Vorden dit motorsportevenement samen met "Sport & Vriendschap" uit Lochem organiseren. De rit
vindt plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3
november. De voorbereidingen voor
deze kampioensrit zijn reeds in mei
begonnen. Toen werd een organisatiekomité opgericht die bestaat uit D. v.d.
Kolk, J. Kok en H. Nijenhuis (Lochem)
D. J. Rouwenhorst, D. J. Pardijs en J.
Slagman
(Vorden).
Voor
de
organisatoren een vette kluif om in te
bijten. Het vragen van toestemming aan
de
verschillende
grondeigenaren,
alsmede het verkrijgen van de
verschillende vergunningen etc. etc.
Vrijdagmorgen 2 november gaan de
eerste rijders aan deze kampioensrit bij
camping De Reehorst van start. De
senioren rijden per dag vier ronden van
elk 80 kilometer. De junioren drie
ronden van 80 kilometer.

snelheidsproef op het maisveld aan do
Almenseweg. Deze heeft een lengte van
4,1 kilometer. Zowel in de tweede als
derde ronde dient deze proef gereden te
worden. Hezelfde geldt voor de
crossproef op het circuit van Lochem,
welke wordt georganiseerd door "sport
& Vriendschap". Deze proef heeft een
lengte van 2,3 kilometer. Voor het
publiek een spektaculair gebeuren.
Daarnaast zijn er voor de renners
tijdens deze kampioensrit tijd- en routecontroles ingelast. De gemiddelde
snelheid voor de senioren bedraagt 44
kilometer. In totaal zijn er zo'n honderd
mensen in touw om alles gladjes te laten
verlopen. De route voor de coureurs is
als volgt: start camping De Reehorst,
richting Vorden, afslag Galgengoor,
richting Almenseweg, militair oefenterrein. Vandaar naar het circuit van
Lochem, Zwiep, Barchem en zo weer
terug naar Vorden. Er wordt in vier
klassen gereden.

Internationale deelname.
Het puikje uit de Nederlandse
betrouwbaarheidsrittenwereld
neemt
Voor de renners is er direkt de uiteraard aan deze kampioensrit deel.
zogenaamde startproef. Men moet Onder hen het complete Zesdaagse
meteen (het starten inbegrepen) team. Uit de crosswereld is een inschrijhonderd meter afleggen in l m i n u u t . ving ontvangen van Gerrit Wolsink.
Voor de goede orde de motoren zijn Voor de "Graafschaprijders" zelf zijn
vanaf donderdagavond ondergebracht de verwachtingen hoog gespannen want
in het "Pare Ferme". Sleutelen voor de bij de junioren staat het clubteam van
start is er dus niet bij. Een kilometer na "De Graafschaprijders" op dit moment
de start volgt er alleen in de eerste ronde bovenaan. In totaal komen 250 renners
de accelleratieproef d.w.z. zo snel aan de start waaronder 30 buitenlanders
mogelijk een afstand van 200 meter afkomstig uit Polen, Duitsland, Oostenoverbruggen. In de tweede en derde rijk, Amerika, België en Engeland. Alle
ronde volgen de crossproeven. "De renners worden ondergebracht in
Graafschaprijders" organiseren deze omliggende gemeentes.

Verkoopbeurs/
Rommelmarkt
De jaarlijkse Verkoopbeurs/Rommelmarkt van de ARK (Anti Rente Klub),
een klub in de Gereformeerde kerk, die
zich beijvert voor extra aflossingen van
de hypotheek van de kerk, wordt dit
jaar gehouden op vrijdag 19 oktober. In
vier zalen achter de Gereformeerde kerk
kan
men
voor
aantrekkelijke
aanbiedingen terecht. Er zijn vele
koopjes te halen in nieuwe handwerken
en goede, maar gedragen kleding, goede
boeken en mooie grammofoonplaten,
oude, maar ook geheel nieuwe snuisterijen, interessante spellen en ook
teddyberen, nieuwe plastic tuinkrukjes
of bijzettafeltjes en verrassingspakketten. Ook is er een collectie van honderd
gebeide poppen en een collectie in
Hindeloper stijl geschilderde flessen en
potten. De rijke verscheidenheid van
aanbiedingen is een bezoek aan deze
Verkoopbeurs/Rommelmarkt
a.s.
vrijdag zeker waard.

Winterprogramma
KPO
Op een gehouden vergadering heeft de
KPO het winterprogramma voor het
seizoen 1979-1980 bekend gemaakt. Op
dinsdag 30 oktober zal de Rabobank
een avond verzorgen in zaal Schoenaker
over reizen. Het Bureau Voorlichting
Merkartikelen komt op dinsdag 20
november met een programma van
diverse vooraanstaande merkartikelen,
voorts met een originele quiz met leuke
prijzen. Men mag vrienden, familie en
kennissien meebrengen. Ook alles in
zaal Schoenaker.
De jaarlijkse Kerstavond is op dinsdag
18 december. In verband met het 30jarig jubileum zal op zaterdag 26
januari in de St. Antoniuskerk 's
avonds eerst een Eucharistieviering
worden gehouden. Daarna is er in zaal
Schoenaker een feestavond. Op dinsdag
26 februari houdt mevrouw Keihout uit
Lochem een inleiding over KinderAdoptie met tevens dia's over India.
Helmink Diepvries uit Varsseveld geeft
op dinsdag 25 maart een demonstratieavond
over
diepvriesprodukten.
Mevrouw Schut uit Lochem komt op
dinsdag 22 april wat vertellen over het
Welfarewerk, waarna de leden hierna
zelf een boekenlegger kunnen maken.
Het seizoen wordt op dinsdag 13 mei
besloten met het jaarlijkse ledenreisje.
Alle avonden worden gegeven in zaal
Schoenaker.

Bij de gebruikelijke verslagen van
sekretaresse en penningmeester kon de
laatste over de totale posten voor
schoolreisjes, St. Nicolaas, Kerstfeest,
ouderbijdrage en schoolfonds, een klein
batig saldo melden. Bij de verkiezing
leden oudercommissie werd mevr.
Boerstoel-Dijkman herkozen en in de
vakatures mevr. Reintjes-Wolsing en de
heer J. Norde werden resp. mevr.
Groenendaal-Snellenberg en de heer
Reerink gekozen. Het huishoudelijk
reglement voor de oudercommissies
wordt ter goedkeuring naar het college
van B&W gezonden.

Het "schoolgebeuren" door de heer
Brinkman vermeldt allereerst de deelname aan het Activeringsplan van de
Schooladviesdienst,
waar
in
samenwerking van lager- en kleuteronderwijs naar aantrekkelijke en betere
vormen van onderwijs wordt gezocht.
Alle besprekingen hierover zijn nog niet
afgerond in een vorm om er nu reeds
nadere mededelingen over te doen.
Voor de openbare dorpsschool wordt
daarbij de speciale aandacht gericht op
het vak rekenen. Op 8 en 9 november
worden de jaarlijkse feestavonden
gehouden. Ongevoerd wordt de musical
"Spionnei^^ het circus" alsmede een
toneelstuk. Aan het slot van het
officiële gedeelte sprak de heer Venhuis
woorden van dank aan de scheidende
oudercommissieleden mevr. Reintjes en
de heer NoM^. Hij overhandigde beiden
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen een boekerUm.
kwamen weer bijeen en ditmaal bij hotel
Bakker. Na een openingswoord van de Na de pauze hield adjudant J. Kuyper,
presidente mevr. Ridderhof waarbij zij groepscommandant der Rijkspolitie te
weer een aantal nieuwe leden welkom Vorden een inleiding over "Correct
kon heten, en na wat interne Verkeersgedrag", hetgeen door de
mededelingen werd het woord gegeven aanwezigen met grote aandacht werd
aan mevr. Wuestenenk-Klein Haneveld. gevolgd.
Zij vertelde over de halve dagreis die
deze keer naar Tres Chiec in Hengevelde
en naar landgoed 't Wickel in Deldel is
geweest. Hierna werd het woord
gegeven aan de gast van deze avond de
heer Grootjans uit Borculo.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

Deze bracht een dia serie op het scherm
over "Denemarken het land van
Andersen" de grote sprookjesschrijver.
Op het eind van de avond werd dan ook
het sprookje vertoond van "Het meisje
met de zwavelstokjes". Het was een
fijne avond. De presidente dankte de
heer Grootjans dan ook voor deze
avond, en wenste een ieder wel thuis.
Volgende
bijeenkomst
bij
"De
Herberg".
Kegelen woensdag
7
november bij de Boggelaar, opgave
mevr. v.d. Houwen, tel. 2112.

Opbrengst
kinderpostzegels
De aktie kinderpostzegels heeft dit jaar
op de openbare dorpsschool het besteld
bedrag van ƒ 2490,- opgebracht.

Kommissievergadering
Woensdagavond 24 oktober wordt in
het Koetshuis nabij het gmeentehuis,
een openbare kommissievergadering
gehouden van de kommissie algemeen
bestuur. Onder meer komt aan de orde
het aanwijzen van leden c.q. vertegenwoordigers in kommissies instellingen
etc. Voorts zal de taakstelling van de
raadskommissie voor openbaarheid en
openheid van bestuur onder de loupe
worden genomen. Verder de regeling
van de koopavond in Vorden wijziging
"Vervordening op de Winkelsluitingswet 1978 no.l; alsmede de vaststelling
bestemmingsplan "Vorden 1979" no. 1.
Het laatste punt dat behandeld wordt is
de verkoop van twee bouwterreinen in
het bestemmingsplan
"Brinkerhof
1973 no. 2" voor particuliere woningbouw.

lij horen er bij,

nationale kollekte
geestelijk gehandicapten
giro 1122 22 2 (2xi. 5x2) utrecht
bankrekening 949

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
Interkerkelijk kringwerk, gesprek^
groepen.
Reeds enige jaren beleggen de
plaatselijke Gereformeerde kerk en de
Hervormde
gemeente gezamenlijk
gespreksgroepen. Ook dit jaar worden
deze gespreksgroepen weer gevormd. Ze
gaan tegen het einde van deze maand
oktober van start. Via afkondiging in de
dorpskerk en ook in de kapel de
Wildenborch zijn de gemeenteleden
uitgenodigd
hieraan
te
willen
deelnemen. Spoedige opgave is nu wel
gewenst. Men kan zich opgeven/bij: de
heer Langeveld, het WiemeM| 6, tel.
2571; de heer Aartsen, Statu^weg 12,
tel. 1427 of bij de heer van Burk,
Beatrixlaan 14, tel. 1732. En ook wel bij
een van de predikanten. Het Kerkblad
voor de Herv. gemeente b<J^ nadere
gegevens.
Gezamenlijke zangdienst, zondagavond.
De avonddienst in de Vordense dorpskerk zal D.V. a.s. zondagavond 21
oktober een gezamenlijke zangdienst
zijn onder leiding van de heer de Vries
uit Emmen. De Chr. Gemengde Zangvereniging "Excelsior" hoopt aan deze
zangdienst mee te werken.

Bi'j ons in d'n Achterhoek

Ze zoll'n in 't vordense darp toch haos parkeerruumte tekot
komm'n. Foi, foi, wat un belangstelling was t'r veur de deur de
A.N.W.B. uutezette wandel- en fietstochjes op zaoterdag en
zondag. Alles ston vol tot zelfs in de opri'jlane nao 't kasteel too.
Maor lao'w d'r maor bli'j met wean, d'r bunt t'r weer un hoop die
Vorden heb leer'n kennen en daor blif altied wat van hangen. En
a'j d'r soms ok nog an met wilt doen: ankommenden zaoterdag en
zondag is 't weer. lederene kan d'r an met doen, of i'j wel of gin
lid bunt kan niks scheal'n in 't leste geval betaal i'j allene un
fitsken meer.
Volle volk was t'r ok bi'j de beide uutvoeringen (of better ezeg
concerten) die 't Vordens Mannenkoor vri'jdag- en zaoterdagaovund in de kerke an 't Jebbink hef egeven. Toon van de Spitsmoes was t'r zowaar ok nog, samen met Gradus Ni'jman. Toon is
anders helemaols neet zo zangerug anelegd, 't ging um meer um
die kerke van binnen te bekieken. Normaal kump daor bi'j Toon
nooit wat van want hee hef 't hondengelove: hee meent dat 't vleis
better is as de butte. Now bunt dat zien eigen zaken en daor zu'w
ons dan ok wieter maor neet met bemuujen.

Kijk op de kerk...
Rond 31 oktober wordt door de
Nederlandse Hervormde kerk onder de
titel "Kijk op de kerk..." een
informatiekrant uitgegeven, bestemd
voor allen die tot de Nederlandse
Hervormde kerk behoren. Doel van de
krant is informatie te geven over een zo
groot mogelijk aantal facetten van het
landelijk hervormde kerkelijk leven.
De krant wordt niet alleen uitgegeven
omdat de hervormde synode graag naar
buiten wil brengen wat haar 20 al
bezighoudt, maar ook omdat vanuit de
gemeenten de vraag naar informatie
groeit. Het blijkt dat binnen de
gemeenten velen vaak niet op de hoogte
zijn van wat er zich eigenlijk binnen
eigen kerk afspeelt. Na ontvangst zal
ook in de Hervormde gemeente te
Vorden deze landelijke informatiekrant
verspreid worden. De kerk voogdij
overweegt welke de beste verspreidingsvorm is.

2% actie volop in de belangstelling.
De opbrengst van de 2%-actie van de
Nederlandse Hervormde kerk (bestemd
voor het Ontwikkelingsfonds van de
Wereldraad van kerken) neemt nog
steeds toe. In 1978 brachten hervormde
gemeenten bijna ƒ 570.000 bijeen,
tegenover ruim ƒ 511.000 in 1977 en
ƒ443.000 in 1976. Het aantal herv.
gemeenten dat deelneemt, groeit
gestadig. In februari 1980 is het 10 jaar
geleden dat de CCPD (Commission on
the Churches' Participation in Development) werd opgericht om de kerken
nauwer bij het ontwikkelingsvraagstuk
te betrekken. Uit die tijd stamt ook de
oproep aan de kerken om 2% van het
inkomen af te zonderen voor genoemd
ontwikkelingsfonds van de Wereldraad
van kerken. Dit jaar doet de generale
synode van de Nederlandse Hervormde
kerk weer een beroep op alle hervormde
gemeenten om de 2% op de begroting te
zetten "om als kerken dichter bij de
armen te gaan staan". In een aantal
gemeenten, zo ook in Vorden, worden
enkele extra-collecten gehouden en
bestemd voor de 2%-actie.

Nieuwe uitgave "Dagboek van Noach"
van pater Reinders o.f .m. ten doop
gehouden
In zaal Schoenaker is dezer dagen "Het Dagboek van Noach" door M. Reinders
o.f. m. ten doop gehouden. Het boekje is nummer drie in de Oostgelders dialectserie De Wenneplas en het is een uitgave van de dialect kring "Achterhoek en
Liemers". De voorzitter van deze kring, de heer W. van Keulen, reikte het eerste
exemplaar van het boekje uit aan pater Reinders, die in het Minderbroederklooster
op de Kranenburg verblijft.
Pater Johannes Hermanus Reinders
werd op 15 januari 1895 in Harreveld
geboren in een boerderij die later werd
afgebroken en in het Openluchtmuseum
in Arnhem weer werd opgebouwd. Hij
studeerde aan het gymnasium te Megen
bij Oss en werd in 1922 tot priester
gewijd. Na wat omzwervingen kwam hij
in 1944 op de pastorie in Vragender
terecht en begon toen al met het
schrijven van stukjes over de Achterhoek en de Graafschap. Na een verblijf
van enkele jaren in Wenen, vestigde hij
zich definitief in het klooster op de
Kranenburg en heeft sedertdien allerlei
boekjes en artikelen in het dialect
gepubliceerd. Er verschenen daarnaast
vele bijdragen van hem in het Archief
van de Oudheidkundige Vereniging De
Graafschap, hij schreef verder voor het
contactorgaan van de Oudheidkundige
Werkgemeenschap Aalten-DinxperloWisch en in "Den Moespot" van de
dialectkring. Van zijn hand verschenen
ook de geschiedenis van Wichmond en
een beschrijving van de kerken van
Kranenburg.
Zijn nieuwste boekje is in het dialect
van
Lichtenvoorde-Harreveld
geschreven. "Het Dagboek van Noac"

is een kostelijke vertelling en vanzelfsprekend een gefantaseerd verhaal. De
schrijver laat hierin Noach met zijn ark
ronddobberen over de aarde waarbij het
schip letterlijk strandt in Vragender. De
ark komt weer vlot en belandt
uiteindelijk, zoals de historie vertelt, op
de berg Ararat. Noach keert later in het
gezelschap van Sem nog een keer terug
in Vragender, waar een klein boompje
en wat stenen van de kerk, die onder het
geweld van de ark was bezweken, als
souveniers meeneemt naar het MiddenOosten.
"U zult er niets van in de bijbel vinden"
zei pater Reinders zelf. "Het bijbelverhaal kan ernaast bestaan. Dit is meer
franje". De andere verhalen die in de
uitgave voorkomen zijn "De Oerflapoorwörme", "Alle gewas is import",
"De hekse van de Vennebulten" en
"Het begin van nen ni'jen iestied". Het
boekje is op de omslag verlucht met een
tekening
van
G.
Meinen
uit
Doetinchem. Voorzitter Wim van
Keulen beschouwde het boekje als een
aanwinst in de reeks. Het is overal in de
boekhandels verkrijgbaar en voor wie
wat anders wil lezen dan een alledaags
verhaal in dialect is dit goede lectuur.

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren
Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844

nieuw; koHektie

Gradus had um daorumme maor us metenomm'n, wel onder
veurwaarde dat Toon zich un betjen koes zol holl'n en neet zat te
praoten at t'r ezongen wier. Un hele opgave veur Toon en zien
vrouw die anders de rebbel altied los hebt. 't Zat t'r al beheurluk
vol too zee binnen kwamm'n. Naodat zee un plaatse evonn'n
hadd'n vroog Gradus: "Now Toon, wat duch t'r ow van?".
"Umme eerluk te wean volt 't mien hier neet tegen". "En dan die
akoestiek hier", ging Gradus wieter. "Veduld jao'n now a'j 't
zekt, now roek ik 't ok". "Too kuuken da'j d'r bunt, akoestiek is
de geluudsweergave, daor kö'j niks van zeen of roeken, dat mo'j
heurn". Toon beslot um wieter de mond maor te holl'n, zukke
dinge gingen um toch boaven de pette.
Veur 't geheel was dat ok maor better, want elk woord was toch
tevölle ewes. Want ezongen dat t'r wier. Wi'j mossen al stille wean
maor anders zo'j d'r toch stille van wodd'n. Dat was gewoonweg
"klasse" en daor zal iederene 't wel met eens wean. Zelfs Toon
was t'r van onder 'n indruk, hee von 't jammer dat 't al afelopen
was too'w nao de schole gingen hen koffiedrinken, 't was um
ontgaon dat t'r ok nog zoiets as pauze was. (Eavengoed un goeie
oplossing, die aula van de schole). Lao'w maor bli'j wean da'w
nog zo'n koor en solisten hebt, bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

jeugdschoenen
Beste maatjes met jonge voeten!

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

volgende week donderdag
25 oktober
HELMINK
begint onze grote
verbouwings-opruiming
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

GEVRAAGD:

PRODUKTIEMEDEWERKERS
voor onze zagerij.

Welkoop biedt ruime keus...
tuin
een rote eurt n
•^• ^'t eKan
^eett
s ^ °dig.
heel voordelig! Prijzen geldig van 11/10 t/m l O/11/79.

Zorg nu vast voor een fleurig voorjaar. Bloembollen bij Welkoop.
Voor knallers van prijzen.
Grootkronige narcis
Flower Rekord

Tuinkrokussen
Een gemengd pakket van
deze vroege lenteboden.
Bolgrootte 7/8.50 stuks
knalprijs

Hij wordt wit met geel,
bolgrootte III, 25 stuks
knalprijs

Tulpen Darwin
Hybriden Apeldoorn

rv

Stalen bladhark
Die komt goed van pas!
De hark heeft een kunststofhuis, 22 verzinkte tanden.
Tandlengte19cm.
De werkbreedte is 47 cm.
Normale prijs fj£?25

Welkoop-

Een fraaie rode tulp,
bolgrootte 10/11.
U betaalt voor 40 stuks

knalprijs JC'SO

>eischaar
J5rallesnoeiklusjes,
een fijne dubbelsnijdende
snoeischaar, handvatten overtrokken met plastic.
le prijs f£r5ü~ ^^K
elkoop-prijs O«

Rodetuinhyacint
meteen bolgrootte van
15/16. Voor 15 stuks
betaalt u

Afwisselend werk met een goed loon.
Sollicitaties aan:
HOUTHANDEL

B. H. WESSELINK EN ZN. B.V.
Ruurlo, telefoon 05735-1395

VAM sJertuincompost
Het beste voor de bodem!
Verrijk de tuingrond met VAM
siertuincompost.
Rijkaan organische stoffen.
Benodigd bij aan SIERTUINCOh
oarosTOURJ
leg: 31 per m2
Vooronderhoud
1 l per m2 U betaalt per 50 l :
normale prijs

tweevoudige
eendracht

Welkoop-prijs
TuinhandschoeAi

dat evengoed los
van elkaar kan.
De gevoerde rok

Bescherm uw handeWnet deze
splitlederen handschoenen
metlinnen rugzijde
en gestreepte kap.
Normale prijs f .4-^95

tin-i A li-inc split
is van (/('je//Je
<•/•("'/)('- iichii^i' slof
ulslu't jasje, i.n tic

Welkoop-prijs

dekoratieve stiksels
zijn al net zo
aktueel als de
knoop/lus-sluiting

knalprijs

c/i //c/ M/I sur-ton

s/

V

^

gVèè\^eer

ceintuurtje.

alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver
HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Citroen Ruesink Ruurlo
Onderstaande auto's staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11
(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

Citroen CX 2200 D
Citroen CX Pallas 2400
Citroen CX 2000 super
Citroen CX 2000 S met LPG
Citroen 2000 S
Citroen GSX 2 met schuif**..

1976-1977
1977
1977
1976
1975
. 1978

Citroen GS Pallas
1978
Citroen GS Club Break1974-1978
Citroen GS Club. .1973 t/m 1977
Citroen G Special
1977-1978

Citroen G Special Break 1977-78
Citroen LN.
1977-1978
Citroen CX 2500 D Break... 1978
Citroen Ami 8 Break
1976
Citroen Dvane 6
1976
Citroen 2CV6
19771978
C|troën2CV4
1975 t/m1977
Citroen Visa Super, demo. .1979
Alfa Romeo LPG
1975
Alfa Romeo Alfetta 1,8.... 1976

Austin Allegro
1976
BMW 528
1977
BMW 518
1976
Rat 131 1600cc met LPG.. 1978
Opel Ascona
1977
Opel Ascona
1976
Mitsubishi 1200 Lancer... .1977
Renault 16 Automaat
1974
Renault 6
1975
Simca 1100 GLS.
.1976

Simca 1100
1974
Toyota Carina 1600 de Luxe
met LPG
1978
Toyota Corolla
1977
V W Passat met LPG.
.1975

Speciale aanbieding: RANGE ROVER 1977

Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350-400-500 kg.
In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar

Automobielbedrijf A. Ruesink Ruurlo
Verkoop nieuwe automobielen: Borculoseweg 21
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11

Telefoon 05735 - 1753 - 2004

00000

ICOOBBC

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYQTAJ

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOP EN

OKTOBER
nu is het de tijd voor een nieuwe mantel
of coat . . .

Occasion?

éL J 331 volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km.

Wij hebben volop keus - en voor elke beurs
DAMESAFDELING
vanaf
179,COatS vanaf
............................
159,JaCKS irl diverse uitvoeringen, s'anaf ........ 85,-

Euro curu jasjes vanaf
Lammy's vanaf

495,565,-

met borg vanaf ......... 159,HERENAFDELING

Loden eoats vanaf

159,-

FlaUSCh COatS vanaf
Parkd'S vanaf
..........................

149,115,-

Suede jassen vanaf
Corduroy jacks

139,-

met flanel-voering vanaf

98,"

.......................

05735-1426
Specialisten met aandacht
voor u
AUTOBEDRIJF

TEGER
RuurlO.

zijden jerseys

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.
- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijdartikelen
Tegen contante betaling.
M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo Gld.
Tel.057S3-l637

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325
Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

Gevraagd: EIKKLS, 30 et per
GAS
kilo.In te leveren vanaf 17 okflessen gas uit voorraad
tober l/m 3 november iedere
industriegas
woensdagmiddag en zaterdag.
tankgas en olietanks
Hollandse en Amerikaanse eikels niet door elkaar.
Boomkwekerij M. G. Spiege- K K U N K , gas- en oliehandel
lenberg B. V., Ruurloseweg Nijvcrheidsweg 4, Vorden
26, Vorden, tel. 05752-1464 telefoon 05752-1737

1P

Profiteert deze week t/m zaterdag
van onze grandioze aktie

Voor naaimachines en repa- PAARDRIJDEN
raties. Wij repareren iedere
Stoeterij
naaimachine ongeacht het
„De Hessenkamp"
merk.
Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 05752-1737
NAAIMACHINEHANDEL
BEKKE
Ruurloseweg 16, Groenlo
Telefoon 05440-1540

Voor een betrouwbare gebruikte auto
naar uw
V.A.G. dealer voor VW en AUDI

tuiten Doctinchcmen Ruurlo
Veldhoekseweg n - i j
O5716 491

OOOOOOOOOOOOOOCX&OOOOOPOOOQOOOOOOOC

Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *
£rkend gasinbouwstation van Toyota-Y'iallc.
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTATÖYÖTA

Vrijdags koopavond - Woensdags de hele dag open

"VELDT^OEK"

BEL DAN

Bennie Wenting

Ruurlo

voor goed
antiek
DE

anaa

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

Modecentrum

1). KI KIN (iKLTINK
Schuttestraat
i,
telefoon
05752-1498,
7251 MG Vorden

autoccasion

TOYOTA Corona 2000 De Luxe 1978
TOYOTA Cressida De Luxe
1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupél976/77
TOYOTA Corolla 1200E
1978
TOYOTA Corolla 30 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
FORD Granada 6 cylinder
1974
TOYOTA Starlet 5 Speed
1978

f
Te koop: jonge konijnen
Vlaamse Reuzen; en krielkippen; 1-3 Buff.; 1-3 patrijs- en
fokhanen; goud bl. oud i\\.
Buff.; koekoek en Holland
witte kuif, alles broed 1979.

(modekleuren)
150 breed
per meter nu... .15,-

10% korting op
kindermanteltjes
Bij aankoop van een jack of coatje

1 pullover voor de halve prijs
bij iedere tinneroy- of spijkerbroek
boven de 20 gulden

een groot Levi's kleurboek
Modecentrum

SChrÖder bij de kerk
Hengelo (G.)

SUPERBENZIN E
de laagste prijs
KEU N E
Nijverheidsweg 4, Vorden

Ruurlo
Vrijdags koopavond - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten
gratis koffie
seooo-Booooeeoooooeoeoooooeooooeooooec

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
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 hieronder vermelde spreekuren. Inlichtingen kunnen dan
dan worden verkregen over de uitstekende salarisregeling 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.

BOOMKWEKERIJEN

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

Heeft voor U
uit voorraad leverbaar:

Op vrijdag 26 oktober a.s. om ± 19.00 uur
komt Torn Mulder (Klaas Vaak) met zijn neefje Casper naar
Jeans-shop Derksen, Spalstraat 32/Michielstraat, Hengelo,
ter gelegenheid van de heropening.
Met 10 mensen uit het publiek zal het spelletje van de radio worden gespeeld,
waarmee u Lois jeans, jackets, shirts
en zelfs een komplete Lois garderobe kunt winnen.
Maak kans op een komplete Lois garderobe en kom naar:

JEANS-SHOP DERKSEN
SPALSTRAAT 32/MICHIELSTRAAT HENGELO

CONIFEREN, HEIDE,
VRUCHTSTRUIKEN,
VASTE PLANTEN, HEESTERS, BOMEN
£W KLJMPLANTEN. Alles in diverse soorten
en rechtstreeks van de k wekerij.
Particulierenverkoop alleenbp VRIJDAG EN ZATERDAG

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

In onze Ruvevo-stand ziet ueen
hele uitstalling.
en dat heeft alles met uw stallen te maken .
Ruvevo biedt u meer dan gastvrijheid alleen.
Op bijna elk gebied van moderne bedrijfsvoering bieden we u adviezen waarmee u
uw voordeel kunt doen.
Kom ons daarom de hand drukken op de
Agrado, dan geven wij u de vijf, het
vijfdelige advies-pakket van Ruvevo:
1 De moderne fokmelk
voorlichting over de keiharde voordelen
van Fokkamel.
2 Stallenbouw in de praktijk
een demonstratie aan de hand van
interessante maquettes over nieuwe
mogelijkheden in stallenbouw.
3 Bedrijfsvoering vandaag
met vele informatie over moderne vormen
van bedrijfsvoering
4 Specialisten tot uw dienst
over de deskundige begeleiding van elke
diersoort
5 Wessanen kwaliteitsvoer
documentatie en informatie over de
voordelen van de beste mengvoeders en
kunstmelken voor rundvee, fokkalveren,
mestvarkens, mestkuikens en legkippen.

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstandigheden • géén onderhoud • binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

HET GROENE KRUIS
organiseert een kursus
voor ouders van kleuters.
De volgende onderwerpen zullen behandeld worden:
7
8
15
22
29
6

nov.:
nov.:
nov.:
nov.:
nov.:
dec.:

Eeuw van het kind; geschiedenis.
Luisteren.
Nee durven zeggen en eisen stellen.
Kinderrelaties onderling.
Zelfstandigheid van kinderen bevorderen.
Stimulerende aktiviteiten voor kinderen.

RUVEVO B.V.

Ruvevo biedt meer met Wessanen
kwaliteitsvoer.
Ons uitgebalanceerd kwaliteitsvoer en onze
service voeren tot minder kosten.

MENGVOEDERCENTRALE
de Venterkamp 8, Ruurlo.
Tel. (05735-1646/1647). Op de Agrado: Standnr. 124

De kursus wordt gegeven in het wijkgebouw van
19.45—21.45 uur. Kosten van de kursus bedragen
f 25, — . U kunt zich opgeven tussen 13.00 en 13.30
uur in het wijkgebouw of bij de wijkverpleegkundigen
Het Groene Kruis, Vorden

Vrijdag- en zaterdagreklame:

Te koop:

,,Dat moet u geproefd hebben!"

Zware aluminium koekepannen met bruin geëmailleerde
buitenkant en stevige koudgreep.
Van binnen met Teflonlaag bekleed.
Normale prijs Troefprijs
0 26 cm.
J&-9S" 11.95
028 cm
4*9S
13.J

KLEI AARDAPPELEN

Runder worst!

voor uw winteropslag

gemaakt door:

Bintje, Eigenheimer, Irene, Rode
Star. Vanaf 35 kg thuis bezorgd

Ü3tl

IVriJl

DE ECHTE

SLAGER

Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

Kom maar op,kilometers!

Elseboomweg 3, Ruurlo, telefoon 05736-476

Herenparaplu
Sterke zwarte herenparaplu
die automatisch open springt
door een druk op de knop.
NU extra voordelig.

Wij hebben ze in voorraad. Die stevige schoenen
voor vader en zoon.
Schoenen die gemaakt zijn
om lekker op te lopen. Om
dag in dag uit plezier van
te hebben.
FUT schoenen zijn niet
bang voor vele kilometers,
regen, modder of een stoeipartijtje.
FUT schoenen koopt u
met 6 maanden garantie
en nooit te duur.

J. G. ROSSEL

Normale pri

}@(3fl

Verdamper- Hanson
bakje Flora ivandtueegAardewerk verdampingsbakje
schaal
voor een gezonde
atmosfeer in huis
Met leuke
bloemmotieven.

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Span U nu al in voor het
komende bakseizoen met deze
fraaie wandweegschaal
Weegt tot 3 kg.

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Fllt schoenen kunnen ertegen.
Kwikhie
Kalorfk
mixersuper
raamivisser combinatie

AANGEBODEN:

ENKELE OCCASIONS
RENAULT 16TL met gas

b.j. 1977

PEUGEOT 404

b.j. 1972

RENAULT 5 L

b.j. 1975

SIMCA 1100 ES

Een raamwisser voor super gemakkelijk gebruik.
Kunststof waskop met
rubber ruitenwisser
Geanodiseerde aluminium
steel.die tot 2.35 meter
uitschuifbaar is.
Normale prijs,28rf5"

Deze keukenmachine bestaat
uit een zware mixer met
standaard en mengkom,
garden ,deeghaken,pureerschijf,
staafmixer en spatel.
3 snelheden.
Kalorik prijs

b.j. 1976
b.j. 1976

TOYOTA COROLLA

b.j. 1976

GARAGE W. B. KURZ

N

Industrieweg 6, Vorden, telefoon 05752-1649
TEVENS DINITROL
ANTI ROEST STATION

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.

b.j. 1976

DATSUN 1204
AUSTIN ALLEGR01300

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

KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

NDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen

Dorpsstraat 15

Dagelijkse renteberekening

f Donderdag 18 oktober 1979
41e jaargang nr. 32

Voetbal
Uitslagen: Vorden 2 - Helios 3 7-1;
Brummcn 3
Vorden 3 1-1;
Warnsveldse boys 5 - Vorden 8 4-3; af d.
zaterdag: Sv. Ratti 3 - A.Z.S.V. 9 1-1;
afd. zondag: Baakse boys 4 - Sv. Ratti
3.
Programma: Vorden l - Dinxperlo 1;
Grol 5 - Vorden 2; Sociï 3 - Vorden 3;
Vorden 4 - Deo 3; Vorden 5 - sp.
Brummen 6; Vorden 6 - Witkampers 8;
Baakse boys 5
Vorden 8; afd.
zaterdag: Sv. Ratti l - Epe 1; DZC 3Sv. Ratti 2; Wilh. SSS 5 - Sv. Ratti 3;
afd. jeugd: Klein Dochteren Al - Sv.
Ratti Al; Sv. Ratti BI - SCS BI; Erica
B2 - Sv. Ratti B2; afd. zondag: Oeken l
- Sv. Ratti 1; Sv. Ratti 2 - Zutphania 6;
Eerbeekse boys 4- Sv. Ratti 3; Voorst 6 Sv. Ratti 4. afd. dames: Puck 2 - Sv.
Ratti l ; S v . Ratti 2 - Halle 1.

Volleybal
Dames van Dash goed in vorm.
De dames van Jump uit Vaassen zagen
er tegen op naar Vorden te komen voor
de competitie-strijd tegen de Vordense
dames, vertelde de coach na afloop van
de wedstrijd. Ze hadden namelijk in het
verleden hier al menig puntje laten
liggen. Terecht waren de verwachtingen
van Jump niet al te hoog gespannen. De
dames van Dash kwamen ontspannen in
het veld maar met voldoende concentratie. In de eerste set ging het voor
Dash van een leien dakje. Jump bleek
erg nerveus en kon geen vat krijgen op
de aanvallen van Dash. Praktisch
zonder verweer maakte Dash er in tien
minuten 15-2 van. In de tweede set
herstelde Jump zich enigszins. Bij Dash
verminderde de- concentratie als gevolg
van de gemakkelijke eerste set. Dash
kwam regelmatig achter te staan, maar
op het beslissende moment kwam Dash
toch terug en schreef ook deze set met
15-13 op haar naam. Jump zag het in de
3e set niet meer zo zitten. De opslagen
van Dash waren sterker, de verdediging
pakte veel ballen en de aanvallen waren
zodoende gevarieerder. Jump moest
met 15-9 het hoofd buigen. De wedstrijd
leverde voor Dash dus een 3-0 overwinning, waardoor na 3 wedstrijden in
totaal 4 punten zijn vergaard evenveel
als Jump.
Heren van Dash pakken Bruvoc 2 en
WIK 2.
In de Eerbeekse sporthal ontmoetten
afgelopen zaterdag de heren l van Dash
het 2e herenteam van Bruvoc
(Brummen). Hoewel de heren uit
Vorden geen al te best spel lieten zien
verliep de wedstrijd gunstig voor Dash.
De volle winst werd gepakt.
Maandagavond jl. was het een thuis-

Derde blad CONTACT - VORDEN
wedstrijd voor Dash-heren 1. WIK 2
was op bezoek. De erg jonge ploeg van
Steenderen bleek tegen het geroutineerde team van Dash geen enkele kans te
hebben. Hoezeer WIK 2 zich inspande,
er kwam geen weerstand van betekenis,
zodat ook nu weer de buit kon worden
binnengehaald. Deze ploeg uit Vorden
heeft tot dusver alle wedstrijden
gewonnen.
Overige uitslagen: jongens asp: DSC Dash a 0-3; Wilh. - Dash b 0-3; dames
Ie kl. Hansa 4 - Dash 2 1-2; dames 2e kl:
Vios 2 - Dash 4 1-2; Dash 3 - Wilh. 3 12; dames 3e kl: Dash 5 - Hansa 6 3-0;
heren Ie kl: Dash 3 - Hansa 3 0-3;
Aktief-Dash22-l.
Programma: 20 oktober Hengelo:
dames 3e kl. DVO 4 - Dash 6; Diepenveen: jongens j u n . DSC
Dash;
Vorden: jongens asp. Dash a- Colmschate; meisjes jun. Dash a - Isala;
meisjes asp. Dash a - Vios b; Dash b Colmschate; 22 oktober Zutphen:
meisjes asp. Dash b - Bruvoc b; dames
3e kl. Wilh. 5 - Dash 5; dames 2e kl.
Dash 4 - Dash 3; Vorden: dames 3e kl.
Dash 6 - Wilh. 7; heren Ie kl. Dash 2 Dash 3; dames Ie kl. Dash 2 - Vios l.

Motorsport
Geen ere-plaatsen voor "De Graafschaprijders".
Het team van de Vordense auto- en
motorclub "De Graafschaprijders" dat
vorige week bij de provinciale
kompetitie (PCC) der KNMV op zo'n
fraaie wijze kampioen van Gelderland
werd, heeft zaterdag deelgenomen aan
het kampioenschap van Nederland. Aan
dit kampioenschap dat in Bunne
(Drente) werd gehouden namen alle
provinciale kampioenen deel. Het
Vordense team bestaande uit: B.
Regelink/H. B. J. Horsting; G.
Verstege/ A. J. Weevers; W. D.
Wisselink/mevr.
Wisselink;
J.
Luyten/B.
de
Bruin
en
J.
Mennink/mevr. Mennink bracht het tot
een zevende plaats. Kampioen werd
MAC De Zeeuwen uit Zeeland.
Bij de auto's legde G. Verstege
individueel beslag op de zesde plaats.
Bij de motoren duo brachten B. A. W.
Horsting met mej. Spee het tot een
vijfde plaats in de eindrangschikking.

ma - Visschers 2-0; A. Wassink
Luimers 2-0; Chr. v.d. Schaaf - Plant 20; W. Wesselink - Heyink 2-0; B. H.
Breuker - Vos 1-1; G. ter Beest - Heyink
sr. 1-1; J. Lankhaar - Mombarg 2-0; H.
kl. Kranenburg - Hoebink 0-2; G.
Hulshof - Dijkman 2-0; W. Sloétjes Eikelkamp 1-1.
Voor de onderlinge damcompetitic
werden de volgende wedstrijden
gespeeld:
Senioren: Slütter - Wentink 2-0; Rossel A. Graaskamp 0-2; Krajenbrink - H.
Graaskamp 2-0; Brummelman
Wansink 0-2; Ruesink - Dimmendaal 20. Jeugd I: W. Rietman - Brummelman
0-2; J. Dijk - E. Brummelman 0-2; F.
N. de Klerk - H. Dijk 1-1; R. Brummelman - E. Bruinsma 2-0; A. Plijter - W.
Rietman 0-2. 2: F. Rouwenhorst - J.
Slütter 0-2; D. Hoekman - E. te Velthuis
2-0; G. Brinkman - B. de Jonge 0-2; H.
v.d. Kamer - R. Bruinsma 2-0; B. de
Jonge - R. Bruinsma 1-1; F. Rouwenhorst - D. Hoekman 2-0; H. v.d. Kamer
- G. Brikman 0-2; J. v.d. Kamer - J.
Slütter 0-2. 3: M. Boerkamp - J. Kuin 20; R. Mullink - B. Nuesink 0-2; B.
Voortman - R. Slütter 0-2; R. Bulten R. Slütter 2-0; M. Boerkamp - B.
Voortman 2-0; E. Hengeveld
B.
Nuesink 2-0; R. Mullink - J. Kuin 0-2.
In Lunteren eindigde DCV speler Henk
Hoekman tijdens de halve finale om het
kampioenschap van Nederland voor
pupillen op de 5e plaats.

Hervormde
vrouwengroepen
De vrouwenvereniging in de Wildenborch krijgt donderdag 18 oktober
bezoek van Ds. J. Zijlstra. Die zal
spreken over "De kracht van het
gebed". De Hervormde vereniging
Linde komt woensdag 31 oktober bijeen
in het gebouw "Medler" waar de heer
Aalderink zal spreken over het thema
"Als blinde moeten leven".

Graafschap

Zaterdag jl. vond op de terreinen van de
fam. Meutstege te Bronkhorst de
ontmocti^i plaats tussen de rijvercnigingen i^J Steenderen en Vorden.
Tijdens de prijsuitreiking in "De
Gouden Leeuw" maakte voorzitter de
heer Vleemingh bekend dat Vorden dit
jaar de dierenartsenbeker mee naar huis
Het eerste tiental van de damclub mocht nemen. In zijn dankwoord sprak
Vorden heeft na de 12-8 nederlaag tegen voorzitter Norde de hoop uit dat
DCA uit Apeldoorn, in de uitwedstrijd volgend jaar de ontmoeting plaats zou
tegen Lent III met 13-7 aan het langste kunnen vinden op het nieuwe terrein
eind getrokken. De individuele uitslagen van de rijvereniging aan de Hamelandwaren als volgt: W. van Oosterwijk - Tj. weg, waarbij hij tevens de ponyclub uit
Harmsma 0-2; F. Barten - H. Ruesink 0- Toldijk uitnodigde voor deze wedstrijd.
2; C. v.d. Hof - G. Wassink 2-0; F. De verdere uitslagen waren:
Derksen - Th. Slütter 1-1; D. ten Hoedt Dressuur klasse B: 1. Annclien
- H. Graaskamp 1-1; A. Disveld - Joh. Wecnink, Ronnic, Vorden; 2. Gert Jan
Krajenbrink 0-2; 1. v. Elk - Chr. v.d. Vleemingh, Perfect Dream, Steenderen
Schaaf 0-2; P. Lavels - G. Dimmenvelt en Lucien Stapelbroek,
Patrick,
2-0.
Steenderen; 4. Ria Beumer, Mona,
Vorden en Anita Jebbink, Ria Vorden.
Het tweede team van DCV speelde tegen Dressuur klasse L/M: 1. Janet Klein
DCH uit Hengelo en won dit met 15-5. Haneveld, Renzo, Vorden; 2. Diny van
De uitslagen waren als volgt: S. Wiers- de Kolk, Proper, Steenderen; 3. Else

Dammen

„De Herberg" geopend

Vorige week woensdag werd eetcafé-bar ,,De Herberg" geopend. De heer en mevrouw Ten Barge mochten niet
klagen over de belangstelling. Men hing er zogezegd ,,met de benen uit". Het was enorm. Het is een echt gezellige bar geworden voor jong en oud. De zaal voor bruiloften, feesten, recepties en dergelijke is zo geheven als het
was, wat ook altijd aan het gestelde doel heeft beantwoord.
Breukink, Mireille, Steenderen; 4. Anne
Boogman, Kyra, Steenderen; 5. Jan
Hiddink, Ofaline, Vorden.
Eindrangschikking dressuur, springen
en cross: 1. Jan Hiddink, Vorden; 2.
Ria Beumer, Vorden; 3. Marja
Oosterink, Steenderen; 4. Johan
Heuvelink, Vorden; 5. Johan Norde,
Vorden.

ContactavondP
dameskoor
Zaterdagavond 20 oktobeWloudt het
Vordens dameskoor in het Dorpscentrum een contaktavond. Behalve het
Vordense dameskoor zelf zullen hier
optreden het Brummens Mannenkoor,
het dameskoor uit Rheden, de gemengde zangvereniging "Laus Deo" uit
Vierakker en de gemengde zangvereniging uit Heelweg.

Zon in dé
schoorsteen
De laatste jaren geven plusminus 65.000
nederlanders een pakje aan een zieke,
gehandicapte
of
hulpbehoevende
bejaarde medeburger. Dat geschiedt
dan via de befaamde aktie "Zon in de
schoorsteen", die gevoerd wordt door
De Zonnebloem. Daarbij in de

Sint Nicolaaskrant 1979
In de week van 13 november a.s. verschijnt de
Sint Nicolaaskrant in Vorden, Hengelo, Steenderen,
Baak, Wichmond, Warnsvelden Almen met een oplaag
vanplm. 8000 exemplaren.

Wij maken u er op attent dat de Sint Nicolaaskrant alleen voor leden van de Vordense Winkeliersvereniging is, dus leden welke meedoen aan de Sint Nicolaasaktie. Een en ander in overleg met het bestuur.
Mits de advertenties op tijd binnen zijn.

De redaktie

publiciteit ondersteund door KROladio en tv. Het gaat in deze aktie niet
om dure kado's, doch om een gezellig
pakje met rijmpjes of briefjes, zoals dat
thuis ook gebeurt. Voor degenen die een
adres willen hebben, volgen hier de
richtlijnen:
1. Afhankelijk van waar u woont,
schrijft u naar de centrale, provinciale
post. Dat kan met een kort briefje,
waarin u mededeelt, dat u een pakje wilt
maken en daartoe een naam en adres
wilt ontvangen. In blokletters dient u
uw eigen naam en adres te vermelden.
2. In uw briefje sluit u een postzegel van
55 cent in. Dat is voor het antwoord,
dat u krijgt.
3. Na ongeveer 15 november ontvangt u
een adres-formulier, waarop behalve
naam en adres ook enkele bijzonderheden staan van de zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende bejaarde, voor wie u
een pakketje kunt maken. U kunt aan
de hand van de gegevens rekening
houden met wat u geeft.
4. Uiteraard dient het pakje tijdig
verzonden of gebracht te worden.
Attentie:
Afhankelijk dus van de provincie,
waarin u woont, stuurt u dus uw briefje
met de vraag om naam en adres van een
zieke/gehandicapte/hulpbehoevende
bejaarde naar: De Zonnebloem, postbus 10.000, 6500 BA Nijmegen. (Voor
provincie Gelderland).

Korte nieuwtjes
Nieuws voor doka-werkers
Het maken van vergrotingen in zwart/
wit in de donkere kamer is een hobby,
die door veel fotograferen wordt beoefend. Het is een mogelijkheid om alles te
halen uit de door je zelf gemaakte foto's.
Van belang daarbij is de "gradatie"
van het papier om de kontrasten, die in
een foto zitten, weer te geven. Meestal is
fotopapier in vijf verschillende gradaties
verkrijgbaar. Een nieuwe ontwikkeling
is het gebruik van filters, die in staat zijn
op dezelfde papiersoort alle kontrasten
goed weer te geven. Wie met deze filters
werkt, kan in de toekomst per formaat
dus volstaan met één soort fotopapier;
de filters doen de rest.
Nieuw fotoblad
Naast de welbekende fotobladen "Focus" en "Foto" is er nu een nieuw
tijdschrift, dat speciaal bestemd is voor
de amateurfotograaf en doka-werker.
Dat is het blad "Foto en Doka",
waarvan dit voorjaar het eerste nummer
is verschenen. De beide eerstgenoemde
bladen zijn een uitgave van Misset in
Amersfoort en het blad "Foto en Doka"
wordt uitgegeven door Delta Magazines
b.v. in Nijmegen. Abonnementen en
losse nummers op deze fotobladen zijn
verkrijgbaar bij de fotohandel en kiosk.

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

volop nieuwe stofjes bil

MAARTEN

CONFECTIE EN MODE

7251 CT Vorden,
17 oktober 1979
Het Kerspel 3
FONGERS

in onze showroom.
Barink, Nieuwstad 26 Vorden
JONG GELRE
DROPPING
vrijdag 19 oktober
20.00 uur

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

P.s.

vrijdag en zaterdag

10% KORTING

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"

Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

VEILIG VERKEER NEDERLAND
AFDELING VORDEN

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

volgens onderstaand rooster, steeds
van 19.00 tot 20.30 uur.

Dinsdag 23 oktober garage Tragter

Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

REPARATIE

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden
Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen afdrukwerk.
DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel. 1301.
Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!
WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301
Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Burg. Galleéstraat 23, Vorden, telefoon 05752-2740

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P.,
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618214.

WULLINK

REPARATIE

Vooraan in schoenmode

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

Allyouneedis

ATTENTIE!
is uw cv-ketei of kachel al
gereinigd en nagezien voor
de komende winter?

Erkend gas- en watertechnisch installateur

«nice»

ogentestapparaat

•.

•

De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Corduroy en stretch corduroy pantalons
UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING
TEXTIEL EN MODE

aanwezig.

In verband met de per 1 november a.s. nieuwe wettelijke bepalingen voor fietsen: gratis kontrole en advies
bij de plaatselijke rijwielhandelaren Barink, Kuypers
en Tragter in de week van 22 t/m 26 oktober a.s. gedurende de normale openingstijden.

HELMINK

Bloemen
horen
erbij ! !

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.
Voor een leuk kado slaagt u altijd
snuffel eens rustig rond

UIT EIGEN BAKKERIJ

.ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

DAMESLAARZEN
in bordeaux en zwart leer
normaal 109,90
deze week als herfstprijs
bij-

Snel even naar Smit:

KUNSTNIJVERHEID
GLAS EN PORSELEIN
KERAMIEK EN AARDEWERK
RIETEN MANDJES
BLOEMBOLLEN
ZIJDEN BLOEMEN
DROOGBLOEMEN

Citroen brandewijn o
FLORIJN

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Het adres voor modern bruidswerk

SMIT

Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

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

Dit springt de week uit;

dat wij

leveren maar ook ontwerpen en bouwen op:
MOTOREN. TRACTOREN,
MACHINES, REGENINSTALLATIES
MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD

Koningsweg 18, Hengelo (G.), telefoon 05753-1399

25,-

VINOTHEEK- -SLIJTERIJ

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

WIST U

elektronische
beveiligingen

11 >

EEN PRIMA FRANSE ZUIDWIJN 5 v.

J. J. Dijkerman

Het Hoge 20 - Vorden

Tel. 05750-13813

Oj

Vivürciis

Bloemenspeciaalzaak

J. H. WILTINK

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

...............

Jonge Florijn

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

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

Kunstgebittenreparatie

Eskimo patroon, nieuw
door de geruwde stof.

Wolbrink STALINRICHTINGEN B.V.

Donderdag 25 oktober
garage Kuypers

Sigarenmagazijn
,,DE OLDE MEULLE"

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

Styted by Romika
Warme kleurenkombinatie. '

PETRA 4935

C. LAKERVELD

Tevens

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30trur.

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

bent, die deze baan wel aanstaat, neem
dan kontakt met ons op.
Dagelijks bereikbaar van 8 tot 5 uur.

Woensdag 24 oktober Aral-station

Wij maken v*n oud
weer nieuw
- staa'stralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

lasser
konstruktiebankwerker
monteur

Vrijdag 26 oktober
garages Boesveld en Kurz

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

Mokasso's van
Romika zjjn een
begrip geworden
idoor uitstekende
pasvormen
modieus
uiterlijk.

Indien u die vakbekwame

Wij kunnen hiervoor zorgen
tegen billijke prijzen.

Maandag 22 oktober
garage Groot Jebbink

„Stender kast en"
een goede bolknak
50 stuks
M7,SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"

Het voetbed geeft
ekstra kcrafort.
Sportief uiterlijk door
de kombinatie velour met
gebreide omslag.

velourstof. 'n
Nieuwe
jnokasso"
van Romika. /•

Voor de 13e maal in suksessie bieden de Vordense
garages u gratis

verlichtingskontrole en
bandenadvies

MARJA 89.95

Let eens op de

op alle coupons

Hotel Bloemendaal
Gratis aangeboden: dikke
d rij f mest.
Krijt, Delden

ELLEN 4438

Wij bieden u prettige werkomstandigheden en een
goed salaris.

Henk en Henny
Lubbers

Dames Sprint Toer 5 versn.
Shimano PPS-systeem. Een
revolutionair schakelsysteem,
dat het schakelen met
derailleur eenvoudig maakt.
De prijs ƒ 565,50. Bekijk hem

Groeiend bedrijf zoekt voor uitbreiding enkele vakbekwame medewerkers om aan de grote vraag naar onze gespecialiseerde produkten te voldoen.

diverse kleuren en maten
nu ..

59,

WONINGhMRICHTING
; VXNWF/VCTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514
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Kwaliteit en lage prijzen
6,OO

VOETBALBROEKEN vanaf
VOETBALSHIRTS Janssen & Tilanus,

14,65
pupil 5,60

in klubkleuren, vanaf
VOETBALKOUSEN

junior
senior
VOETBALSCHOENEN DUKLA vanaf

6,65
7,50
18,60

VOETBALSCHOENEN ADIDAS vanaf

37,50

ZAALSPORTSCHOENEN ADIDAS vanaf

24,95
21,50
6,50

SPORTTASSEN w Vorden en sv Ratti
ENKELKOUSEN per paar vanaf
SCHEENBESCHERMERS per paar vanaf

2,70

KNIEBESCHERMERS per paar vanaf

12,60

KEEPERSHANDSCHOENEN vanaf.

10,50

Natuurlijk bij

Martei
ttrtds

doeltreffend!

Jacht- en sporthandel, Zutphenseweg 9, Vorden

Korte nieuwtjes

Dagblad 'DE STEM' Breda

Filmkopieën maken
Soms willen - door bijzondere omstandigheden - meer mensen graag een film
bezitten van een bepaalde gebeurtenis,
die door een vriend of familielid is
gemaakt. De vraag is dan: kun je van
een film ook kopiën maken? Het antwoord: dat is mogelijk. De prijs is ruwweg/ 3,50 per meter, de kwaliteit is even
goed als die van het origineel. Uw fotohandelaar kan u er meer informatie over
geven.

Olof Stolp (86) al bijna 25 jaar actief
in de biologisch-dynamische landbouw
„We worden gewoon langzaam vergiftigd en het ergste
daarvan is nog dat we er niets
om schijnen te geven. Stel je
voor dat iemand tegen je zegt
dat je dagelijks een kleine
portie gif in je koffie of thee
krijgt. Een portie, waarvan je
niet direct last krijgt, maar
die je alleen op langere termijn een tiental jaren van je
leven gaat kosten. Je krijgt
alleen eerder kanker.
Iedereen zal zich met hand
en tand verzetten tegen deze
vorm van vergiftiging. Maar
doodgemoedereerd laten we
ons wel vergiftigen door zonder enig protest met ons
voedsel dagelijks een portie
gif naar binnen te werken.
Weinigen verzetten zich
hiertegen, het wordt tijd dat
we wakker worden geschut".
Aan het woord is Olof
Stolp, die al zo'n 24 jaar lang
consequent de biologischdynamische landbouwmethode beoefent. Sinds een
paar jaar doet hij dat op 3000
vierkante meter grond in de
tuin van dominee Buitkamp
in Moerdijk. Daarvoor deed
hij dat zo'n dikke twintig
jaar op zijn volkstuin in
Rotterdam, waar hij ook nog
een grote kas tot zijn beschikking had.

Vergroten-of uitvergroten
Een vergroting is: het maken van een
grotere foto van een negatief, dat in z'n
geheel ~wordt afgedrukt. Een uitvergroting is: een grotere foto van slechts
een deel van het negatief. In principe
kan elk gedeelte van een foto uitvergroot
worden mits de scherpte van de foto het
mogelijk maakt dat ook de uitvergroting
nog een scherp beeld oplevert. Uw fotoadviseur kan u daarover informeren en
tevens de prijs van de vergroting opgeven. Omdat de laatste altijd met de hand
moet worden gemaakt is de prijs ervan
wel wat hoger dan van een vergroting.
Knap flitsboek
Flitsen geeft meer dan alleen maar een
extra licht als je een foto maakt onder
minder ideale omstandigheden. Flitslicht: daarmee kun je ook: snelle bewegingen vastleggen. Of bepaalde effekten
versterken. Of nieuwe motieven vinden.
Vooral over dat kreatieve gebruik van
het flitslicht gaat het in "Het flitsboek"
van Günter Spitzing. Een fotograaf, die
erg veel heeft geëxperimenteerd en
nieuwe wegen heeft gevonden om met
behulp van flitslicht boeiende foto's te
verkrijgen. Zijn boek staat vol kleurenfoto's; het is geschreven in een levendige
stijl. Zeer aanbevolen voor mensen, die
graag bijzondere foto-resultaten willen
bereiken en in dit boek kunnen lezen
hoe flitslicht hen daarbij kan helpen.
"Het flitsboek" is verkrijgbaar in de
fotohandel en is een uitgave van FocusElsevier te Amsterdam/

„Snelle Stolp"
Hij woont in het wooncentrum voor ouderen „Abtswoude" in Delft. Met die
wetenschap geef je hem wel
zo'n 70 jaar, maar dat hij al
85 is zou je niet zeggen. Drie
keer per week rijdt hij op en
neer naar Moerdijk. ,,Snelle
Stolp", is zijn bijnaam en dat
heeft onder meer te maken
met zijn rijden. Op 70-jarige
leeftijd behaalde Olof Stolp
zijn rijbewijs. Zijn instructeur vroeg hem toen nog of
dat op die leeftijd nog wel
nodig was, maar de heer
Stolp vond dat een zaak, die
hij zelf nog graag uit wilde
maken.

„Echt"
Zijn liefde voor „echt
voedsel" heeft hij al van huis
uit meegekregen. „Ik ben
zonder al die chemische
rommel
grootgebracht.
Kunstmest gebruikte mijn
vader nooit en ik herinner me
goed dat de aardappelen
vroeger heel wat meer smaak
hadden dan die van nu. Het
meeste wat je nu aan groente
en fruit koopt in de winkels
heeft kraak nog smaak.
Daarom ben ik zelf maar
gaan kweken, dan weet je
tenminste dat je wat fatsoenlijks op je bord krijgt. Ik
gebruik ook wel bestrijdingsmiddelen, maar dat zijn
natuurlijke
produkten.
Daarmee krijg ik de beste
resultaten," vertelt Olof.

Invalide
Een van de redenen dat de
heer Stolp met zijn biologisch-dynamische
landbouwmethode is begonnen is
een voorval dat zijn neef is
overkomen. „Mijn neef was
fruitkweker, een vitale man,
die voor een goede oogst met
de regelmaat van de klok zijn
fruit bespoot. Nu is hij voor
zijn leven lang gehandicapt.
Dat komt doordat hij te veel
van de giftige bestrijdingsmiddelen heeft ingeademd",
zegt Olof Stolp.

Van 22 t/m 27 oktober wordt weer de
Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten gehouden. Tot grote vreugde van
de organisatoren bracht 1978 een
opbrengst van ruim 4 miljoen. Gepoogd
zal worden dit bedrag dit jaar nog
verder omhoog te brengen. Voor een
veelheid van verschillende doeleinden
t.b.v. geestelijk gehandicapten wordt
deze kollekte aangewend. Instuifwerk,
hobbyclubs, gespecialiseerd jeugd- en
volwassenenwerk,
vakanties,
voorlichting, practische thuishulp voor
ouders met een jong gehandicapt kind,
speel-o-theken,
ouderparticipatie
(bevordering medezeggenschap van
ouders in het beleid rond internaten
waar hun geestelijk gehandicapt kind
verblijft).
Voorts steun aan alle niet gesubsieerde
aktiviteiten
van
landelijke
en
plaatselijke
ouderverenigingen
en
landelijke en regionale verenigingen en
diensten
voor
gespecialiseerd
maatschappelijk werk. Het is bijna te
veel om op te noemen. Ongeveer de
helft van de kollekte-opbrengst blijft in
het kollekterayon (113) waar de kollekte
wordt gehouden voor plaatselijke
bestedingen
t.b.v.
geestelijk
gehandicapten. De andere helft gaat
naar de 6 landelijke organisaties t.b.v.
verschillende landelijke doeleinden voor
geestelijk
gehandicapten.
De
organisatoren wijzen er op, dat de
kollekte gehouden wordt met kollektebussen, intekenlijsten en bonboekjes.
Er worden geen artikelen aan de deur
verkocht. De Nationale Kollekte
Geestelijk Gehandicapten heeft niets te
maken met deze zogenaamde liefdadigheidshandel.

.zij horen er bij
,Regering maak ons voedsel gifvrij'
Vijfentwintig jaar geleden
volgde de heer Stolp een 3jarige cursus voor fruitkweker. „Ik weet nog goed dat ik
bij mijn examen de vraag
kreeg voorgeschoteld over de
bestrijdingsmiddelen.
Ik
antwoordde toen dat ik over
de chemische bestrijdingsmiddelen met geen woord
wilde reppen, maar wel over
natuurlijke middelen. Het
antwoord wat ik daarop van
mijn examinator kreeg was:
„Als we uw methode toepassen, verrekken we over
een paar jaar allemaal van de
honger". Ik zakte toen voor
dat examen, maar dat was
niet erg. Ik wist wat ik moest
weten," zegt Stolp.

Actief
Van huis uit is Olof Stolp
scheeps bouwkundig
constructeur. Tot aan zijn 70-ste
is hij actief in dat vak bezig
geweest. Nog geen 14 dagen
had hij zijn rijbewijs, of hij
ging met zijn auto al zijn
vrouw uit Zwitserland ophalen. Nog steeds is hij uiterst actief. „We koken thuis
zelf ons potje. Ideaal zou zijn
als er in Abtswoude een afdeling zou komen, waar we

alleen nog maar met biologisch-dynamisch gekweekte
produkten zouden werken.
Dat kan best, want er zijn
nu in Nederland al zeker 70
bedrijven, waar op biologisch-dynamische
manier
land- en tuinbouw wordt
uitgeoefend".

Actie
„We moeten snel wat doen
aan die vergiftiging van ons
voedsel. Vandaar dat ik met
een actie begonnen ben om de
regering onder druk te zetten
om op grote schaal maatregelen te nemen. De grote toename van de kankerziekte
wordt zeker ook veroorzaakt
door de gifstoffen in ons dagelijks voedsel. Het is onze
plicht om daar stelling tegen
te nemen. Wanneer minister
Ginjaar weet grote groepen
van de bevolking achter zich
te hebben, dan zal hij zeker
zijn maatregelen ten goede
nemen", vertelt de heer
Stolp. Hij heeft zich al tot
minister Ginjaar per brief
gewend.
In zijn reactie daarop
schrijft de minister onder
meer: „Dat voor het welzijn

van de mens een juiste voeding onontbeerlijk is en dat
er aan de voeding in de huidige samenleving nog wel het
een en ander schort, zijn inzichten, die terecht steeds
meer weerklank vinden.
Daarom ben ik zeer dankbaar voor de initiatieven op
het gebied van de biologischdynamische land- en tuinbouw, die u in uw schrijven
noemt. Bij uw werkzaamheden op dit gebied wens ik u
dan ook veel succes toe". Tot
zover het antwoord van de
minister.

nationale kollekte \
geestelijk gehandicapten
giro 1122 22 2 ™ ^ utrecht
bankrekening 949

Briefkaart
De actie van de heer Olof
Stolp behelst het volgende:
Zendt een briefkaart voorzien van naam en adres naar
Dr. J. Buitkamp, Steenweg
41 4781 AL Moerdijk met op
die kaart de zin „Regering
maak ons voedsel gifvrij".
Z„Een van de briefkaartschrijvers vermeldde daar
nog bij: „Langzame vergiftiging is ook moord," zegt Olof
Stolp, die nadat hij in een radioprogramma zijn actie had
aangekondigd, al heel veel
reacties heeft binnen gekregen.
EDO

GEEF DE JEUGD EEN KANS

Duizenden kinderen worden in hun
ontwikkeling klemgezet.
GEEF DE JEUGD EEN TOEKOMST
Vele kinderen en ook ouders
kunnen geholpen worden.
DANK ZIJ UW HULP:
leert een gezin weer met elkaar
praten;
voelt een kind zich weer begrepen;
hoeft een jongere misschien niet
weg te lopen.

Familiedrukwerk?
• .

KOOP DE ORANJEKALENDER
Om de kinderen goed te helpen is inzet
nodig, maar ook goede voorzieningen
en deskundige mensen.
De overheid betaalt lang niet alles
en daarom hebben wij Uw hulp
hard nodig.

de allernieuwste

Geboorte- Huwelijks- £
yerlovings- en Jubileumkaarten
vindt u in de kollektie van

iiiferaml

\^

verkrijgbaar bij uw drukker

S

postbus 22 - 7250 aa vorden

Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404

//

^

KOOP ÉÉN OF LIEFST MÉÉR
ORANJEKALENDERS 1980
(Nederlands en/of viertalig)

DE PRIJS IS F 6,75
Verzendkosten f 2,25 extra
POSTGIRO 517400
Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101 - 1007JC Amsterdam
Telefoon (020) 79 09 49

Sla uw slag:
Sint in zicht

in 4 zalen achter Ceref. kerk
vrijdag 19 okt. van 14-21 uur

Verkoopbeurs/Rommelmarkt
NET IETS VOOR
U MEVROUW!

uw
Keurslager

BIJ DE

B. viogman
jZutphenseweg 16, Vorden, tel. 1321

f-V

gebraden

keurslager

ZILVERVLOOT
VOOR DE JEUGD
VAN 15 T/M 20 JAAR
MET 10Z EXTRA
SFWARPREMIE

<&$ƒ/ƒ

HET RABOBANK
KINDERSR\ARPIAN
VOOR KINDEREN
VAN O T/M 10 JAAR

t/m zaterdag
2O oktober

medaillon frikanda
100 gram

100 gram

178
198

riblappen
500 gram

695

hamlappen
500 gram

2x8 minuten
zachtjes braden

598

Laat nu uw diepvries door ons vullen. Voor- en achterbouten diepvriesklaar gemaakt

VOOR
IEDEREEN
DE JUISTE
SPAARVORM

^\t^ •

„^^^^m^^^^^^^^jMOjug^oMf,

*~£

SPAARWEEK

GRUP-5
SPAARPIAN
VOOR JEUGDIGE
SRWRDERS
VAN 11 T/M 14 JAAR
ET 51 EXTRA PREMIE

IS FEESTWEEK BIJ DE
RABOBANK.
«O* Want tijdens de spaurweek li^cn er hij de Rabobank
weer leuke attenties klaar voor bestaande én nieuwe
spaarders, voor groot en klein. «$>• Ook de traditionele
kalender ontbreekt weer niet.<$> De Rabobank heeft
voor iedereen de juiste spaarvorm Nieuwe spaarders
krijgen bovendien een extra spuarprcmie van f' 7,50
(bijeen minimum inleg van t 25.-).
Kom daarom sparen bij de Rabobank en profiteer van
de leestdijke Spaarweekvoordelen'
EXTRA VOOR DE JEUGD(van6t/m 16 jaar):
Haal het wedstrijdtormulier voor de
INTERN A nONALEJEUGDPRIJSVRAAG!
Kr /ijn sehitterende prij/en te winnen.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN
DAN

BE

Voor Complete en akkurate verzorging van alle voorkomende
heden zowel nieuw als onderhoud:

N
schilderwerkzaam•

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel.2039

Rabobank

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

geld en goede raad

0102

Pullover v-hals
in acryl-bouclé
in de modekleuren paars, cyclaam en
oker.

HELIYIINK

UW ZAAK

VORDEN 2UTPHENSEWEG TEL 057b2 1514

Er is maar
één
mannequin
die u
op ideale
wijze
uw
najaarsmode
toont . .
Dat bent
u zelf

Trek de stoute schoenen aan,
of liever:
de laatste mode
en wees zelf een mannequin!
U kiest uw eigen mode.
Daarbij heeft u keuze uit de nieuwe najaarskollektie.
In een intieme ongedwongen sfeer
toont u uw vriendinnen
wat de grootste ontwerpers
voor het najaar en de winter voor u in petto hebben.
Zo krijgt u een nog betere indruk
van onze toonaangevende kollektie
dan u bijvoorbeeld tijdens een modeshow
zou kunnen krijgen.

Wij begroeten u graag in onze zaak
woensdagmiddag tot 18.00 uur geopend
vrijdagavond koopavond tot 21.00

Weekendreklame

GEVULDE
SPECULAAS
Specialiteit
ZWANEHALZEN

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Telefoon 1750

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

I

