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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING
De Kerstnachtdienst

Betaling abonnementsgeld
Het besluit is toch gevallen, de Tweede Kamer heeft beslist dat voortaan btw
over abonnementsgelden afgedragen dienen te worden.
Voor Contact is dit 4a/o geworden. Ook de posttarieven gaan met 12% omhoog, dus geen leuk bericht voor on/e abonnees. Wij schieten er ook niets
mee op, want alleen de verhogingen mogen doorberekend worden.
Het abonnementsgeld wordt per l januari 1980/27,% + 4% btw = ƒ 29,08
mits u betaalt voor l januari aan ons kantoor Nieuwstad 12 te Vorden. Betaalt u na l januari (ook giro-betalers) dan moeten wij u ƒ 4,— administratiekosten in rekening brengen.
Bank: Rabobank nr. 36.64.02374 - Amrobank nr. 48.63.19.245 - Postgim
nr. l 20 58 67 ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden.
Mede door het korte tijdsbestek hebben wij besloten om ons kanioor toch
open te houden voor abonnementsbetakTs. IK- drukkerij is gesloten op 24-31
december. Kantooruren maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en
van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdags gesk>len.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat op vrijdag
21 december a.s. de gemeentesekretarie en buro gemeentewerken vanaf
15.00 uur gesloten zijn.
Vorden, 17 december 1979
de burgemeester
Mr. M. Vunderink

de loco-sekretaris,
J.L.A. Doornbos

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op de maandagen 24 en
31 december 1979 het gemeentehuis gesloten zal z i j n .
Het buro Burgerlijke Stand zal echter op eerder genoemde data geopend
zijn van 09.00 tot 09.30 uur.

Het Vordens Dameskoor
zingt in Hervormde Kerk

NIEUWS

VAN DE
KERKEN

Het Vordens
zingt

Kinderkoor

Tijdens de Kerstfeest-viering van de
bewoners van de Vordense Verpleegtehuizen a.s. vrijdagavond 21 december
zingt Het Vordens Kinderkoor enkele
kerstliederen. Ds Krajenbrink hoopt
deze kerstviering in huize Villa Nuova te
leiden.

Voor het gevoel van velen begint stellig
op zondag 23 december (hoewel nog de
4e Adventszondag in de gang van het
kerkelijk jaar) tóch al het Kerstfeest
1979. Vele kerstbomen branden al,
binnen
en
buiten.
Genoemde
zondagmorgen, 23 december, zal ook de
grote kerstboom in de dorpskerk
ontstoken worden.
Het Vordens Dameskoor hoopt mee te
werken aan deze kerkdienst. Er worden
liturgieën gestencild. Toch is het altijd
goed ook het Liedboek mee te brengen,
voor de melodie.
De Evangelie-lezing is Lucas 1:39-56.
Het thema van de prediking luidt: "God
komt als kind." Het jaar van het kind
(1979) loopt ten einde. Of toch niet?
De medewerking van het Vordens
Dameskoor wordt zeer op prijs gesteld,
zondagmorgen 23 december.

De Kerstnachtdienst, belegd door de
interkerkelijke evangelisatie commissie,
wordt gehouden op de kerstavond of
beter in de kerstnacht: maandag 24
december om 23.00 uur in de
Antoniuskerk, de dorpskerk te Vorden.
Medewerking verleent onder meer de
Chr.
Muziekvereniging "Sursum
Corda". Ds Veenendaal hoopt dit jaar
de genoemde Kerstnachtdienst te leiden.

De Kerstdiensten en
Kerstfeest-vieringen
Voor de Kerstdiensten en de Kerstfeestvieringen van de Zondagschool in het
dorp Vorden en in Medler/Linde
verwijzen we u, nodigend, graag naar de
advertentie van de Kerkeraad van de
Hervormde gemeente te Vorden, te
vinden elders in deze uitgave van
"Contact".
Nog één bizonderheid: aan de korte
kerkdienst
op Nieuwjaarsmorgen,
dinsdag l januari 1980, hoopt ook een
groepje kinderen van de Zondagsschool
mee te werken samen met Mevrouw den
Ambtman.

Uitzenddienst van Zendingsechtpaar Kling
De uitzend-dienst van het echtpaar Bert
en Els Kling en hun twee kinderen,
verbonden aan de Classis Zutphen van
de Nederlandse Hervormde Kerk, zal
D.V.
gehouden
worden
op
zondagmorgen 30 december in de
Hervormde kerk te Vorden. Deze dienst
zal dan, zo is de bedoeling, geleid
worden door ds J. Veenendaal, de
huidige voorzitter van de Classis
Zutphen.
De heer Bert KLING TREEDT IN
DIENST VAN EEN KERKELIJK
INSTITUUT IN Marawi City
in het zuiden van de Filipijnen.
Dit instituur is er voor de verbetering
van de contacten tussen moslims en
christenen en richt zich daarbij niet
alleen op godsdienstige vragen, maar
ook op de verbetering van de sociaaleconomische omstandigheden van de
moslims, die op de Filipijnen nog altijd
een onderliggende groep vormen.
Na de kerkdienst is er dan in "de
Voorde", Kerkstraat 15 (vlak naast de
kerk) gelegenheid om nader kennis te
maken met de heer en mevrouw Kling
uit Dordrecht.
(Zie ook de advertentie.)
Kerstzang Vordense koren.
De Vordense Koren: Het Vordens
Dameskoor, De Chr. Gemengde Zangvereniging "Excelsior" en Het Vordens
Mannenkoor verzorgen ook dit jaar
weer de bekende: Kerstzang Vordense
Koren. Ds. J. Zijlstra hoopt tijdens deze
Kerstzang enkele gedichten te lezen. De
Kerstzang wordt gehouden in de
Hervormde dorpskerk, vanouds de St.
Antionius kerk, en wel op zaterdagavond 22 december, volgende week
zaterdagavond.

Bibliotheek
te Vorden
in nieuw jasje
De bibliotheek in Vorden zat al geruime
tijd op de afdeling voor "volwassenen"
met ruimte te kampen. De kasten zaten
propval. Thans is er een oplossing gevonden door de afdeling voor de jeugd
in zijn geheel naar boven te verhuizen.
Daardoor ging de kollektie grammofoonplaten naar beneden. In een aparte
hoek kan hieraan nu meer aandacht
besteed worden.
Ook de trap is veranderd. Het is nu een
rechte brede trap die "gemakkelijker"
is. Door deze interne ingreep is het
geheel veel overzichtelijker opgesteld.
De mogelijkheid bestaat tevens het
aantal boeken uit te breiden. Ter
gelegenheid van deze verandering zijn er
tot 2 januari aanstaande boete-vrije
dagen ingesteld.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

GEMEENTE VORDEN
NIEUWJAARSONTMOETING
Op 2 januari 1980, 's avonds van acht tot half tien, geeft het gemeentebestuur van Vorden gelegenheid elkaar te ontmoeten in de boerderij bij
het kasteel/raadhuis.
Een ieder is van harte welkom.

Boerenkoolavond
TTV Vorden
Het is zo langzamerhand traditie geworden dat de touwtrekkers van de TTV
Vorden het winterseizoen openen met
^ocrenkoolavond. Aan de in het
clubhuis van de TTV Vorden in het
Medler gehouden avond, namen ruim
60 personen deel, waaronder ook de
dames van deleden.
De voorzitter van de feestcommissie, de
heer W. Neerlaar opende met een
dankwoord tot de dames J. Brummelman-Kamphuis, Groot Roessink en
Annelies Hummelink-Brummelman, die
een hele dag hadden besteed aan het
schillen van de vele kilo's aardappelen,
het koken en het stampen van de
boerenkool, om alles op tijd gereed te
hebben. Het was hen bijzonder goed gelukt en iedereen applaudiseerde spontaan voor deze hulp. Men deed zich vervolgens tegoed aan de kool met metworst of rookworst, al naar men wenste.
Dat het smaakte bleek al gauw, want in
een mum van tijd was de bodem van de
kookpotten te zien.
De dames Brummelman, Groot Roessink en Hummelink kregen voor hun
kookkunst bloemen van de voorzitter.
Daarna bracht men nog enige uurtjes
gezellig door met sjoelen, geluksbaanschieten (dames en heren) of de wildbaan en het pijltjes gooien. Menigeen
sleepte nog een mooie prijs in de wacht.

Nieuwe bekerkast
Tevens werd de nieuwe bekerkast van de
vereniging, die met een afmeting van
4,75
m breed en 1,75 m hoog de gehele
Telefoon
gemeentehuis
05752-2323
Telefoon
gemeentewerken
05752-2323.
Openstelling
gemeentehuis:
maandagl/m
vrijdagmorgen
H «2
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
zijwand van het clubhuis bedekt, offiwethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
cieel in gebruik genomen. Er staan liefst
14.00-15.00 uur.
181 bekers in...
Meegedeeld werd dat op 25 januari 1980
Deze week komen de volgende onder- Supermarkt Kerkhof, Nieuwstad 5;
ad.3. Sluiting
vuilnisstort- een gezamenlijke feestavond zal worden
werpen aan de orde:
Supermarkt Veenendaal, Dorpsstraat plaats Armhoede te Lochem gehouden, te weten voor de leden en
18.
op 24 en 31 december a.s.
hun dames, benevens voor de
1. Plaatsing containers t.b.v. glasOp de maandagen 24 en 31 december leden/dames van de schietvereniging en
inzameling;
De containers zullen worden geplaatst 1979 zal de stortplaats Armhoede te de Vrouwenclub Medler.
2. Ophalen huisvuil in het Buiten- per 3 januari 1980 en zullen in principe Lochem gesloten zijn.
gebied;
éénmaal per maand worden geledigd.
3. Sluiting stortplaats Armhoede te Wij verzoeken een ieder om alleen het ad.4.
Commando-wisseling
Lochem op 24 en 31 dec. 1979;
overtollige glas in deze containers te Brandweer
4. Commandowisseling brandweer.
deponeren en er zorg voor te dragen dat
Met ingang van l januari 1980 zal het
de omgeving van de containers schoon
commando over de vrijwillige brandblijft. Dus geen glas naast maar in de
weer Vorden in handen komen van de
containers.
heer G. te Velthuis, die daarmee de heer
ad.l. Plaatsing van contaiJ. v.d. Broek zal opvolgen. De heer T. J. Een vijftigtal mensen uit Vorden en omners t.b.v. glasinzameling
ad.2. Ophalen huisvuil in het Boes veld zal per gelijke datum gaan geving, hebben een dezer dagen een beBurgemeester en wethouders hebben Buitengebied
optreden als Ondercommandant, ter zoek gebracht aan het landelijk bekende
besloten -voor een periode van l jaar- Op 25 december a.s. (Ie Kerstdag) zal er vervanging van de heer G. J. Golstein.
Beco-inkoopcentrum te Hoevelaken.
bij een zestal bedrijven in de gemeente in het Buitengebied geen huisvuil De adressen en telefoonnummers van de Zij waren hiertoe in de gelegenheid
containers te plaatsen waarin men al het worden opgehaald. Dit zal thans Commandant en Ondercommandant dank zij de sympathieke geste van de
overtollige glas kan deponeren. De geschieden op vrijdag 28 december a.s. luiden als volgt:
heer Lammers (Lammers Meubelen en
bedrijven waar de containers geplaatst Wij verzoeken allen die in het buiten- G. te Velthuis, Oude Zutphenseweg 10, Tapijten) uit Vorden, die dit uitstapje
worden zijn:
gebied van Vorden woonachtig zijn en 7251 JX Vorden, tel. 1813 (huis) en 2244 gratis aanbood.
fa. Schoenaker, Ruurloseweg 64;
huisvuil meegeven, hiervan goede nota (kantoor);
In het Beco-centrum ("een verlengstuk
fa. Kruip, Het Hoge 52;
te nemen en er zorg voor te dragen dat T.J. Boesveld, het Wiemelink 67, 7251 van onze zaak", zoals de heer Lammers
Vinotheek Smit, Dorpsstraat 10;
er tijdens de kerstdagen geen vuilnis- CX Vorden, tel. 1743 (huis) en 1329 het betitelde), kon men in de gigantische
Supermarkt Vivo , Smidsstraat 2;
(kantoor).
zakken langs de weg staan.
verkoopruimte van ongeveer 15.000 m 2 ,

Gemeentenieuws

Vordenaren naar
Beco-centrum
in Hoevelaken

alles op het gebied van meubilair bekijken. Er waren complete meubileringen,
woonkamers, keukens, slaapkamers,
enz. Diverse fabrieken hebben hier hun
eigen stands; Hoevelaken ligt centraal
voor alle delen van ons land, zodat alle
windstreken hier vertegenwoordigd zijn.
De directie van het Beco-centrum
zorgde ervoor dat het de gasten aan
niets ontbrak; het was een bijzonder geslaagd uitstapje.

BURGERLIJKE
STAND
Gehuwd: N. Janssen, en: E.H.J.
Speijers; L.W. Klein Brinke, en: M.J.
Steenblik; H.A. Schouten, en: W.
Obbink.

^Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
23 dec. 10.00 en 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 24 dec. Kerstnachtdienst in de
Herv. kerk om 23.00 uur, ds. J. Veenendaal; 25 dec. 10.00 uur, ds. J.R.
Zijlstra, 15.00 uur kerstfeest met de
jeugd met kerstvertelling door ds. Zijlstra; 30 dec. 10.00 en 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 31 dec. 19.30 uur ds. J.R. Zijlstra; l jan. 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
HERVORMDE KERK VORDEN
zo. 23 dec. 10.00 uur ds. J.C. Krajenbrink m.m.v. Vordens Dameskoor; ma.
24 dec., Kerstavond, 23.00 uur ds. J.
Veenendaal m.m.v. "Sursum Corda",
Kerstnachtdienst; di. 25 dec., Ie Kerstdag, 10.00 uur ds. J. Veenendaal, 14.30
uur Kerstviering zondagsschool in Medler, 19.00 uur Kerstviering Zondagsschool in de Dorpskerk; wo. 26 dec.
geen dienst; zo. 30 dec. 10.00 uur ds. J.
Veenendaal, uitzenddienst echtpaar
Kling; ma. 31 dec. 19.30 uur ds. J.C.
Krajenbrink; di. l jan. 1980, 10.30 uur
ds. J.C. Krajenbrink, na deze korte
dienst Nieuwjaarsbegroeting in "de
Voorde".
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.
DIENSTEN HUISARTSEN
22-23 dec. dr. Sterringa, 24-25-26 dec.
dr. Vaneker, 29-30 dec. dr. Sterringa, 31
dec.-l jan. dr. v. Tongeren, 5 jan. dr.
Vaneker, 12 jan. dr. v. Tongeren.

WEEKEND-, AVOND- en NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
za. 22 dec. 12.00 uur tot maandagochtend 24 dec. 7.00 uur: dr. Breukink;
ma. 24 dec. 19.00 uur tot donderdagochtend 27 dec. 7.00 uur: dr. Wegchelaer; za. 29 dec. 12.00 uur tot maandagochtend 31 dec. 7.00 uur: dr. Warringa;
ma. 31 dec. 12.00 uur tot woensdagochtend 2 jan. 7.00 uur: dr. Breukink;
za.
5
jan.
12.00
uur
tot
maandagochtend 7 jan.: dr. Wegchelaer
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Wegchelaer.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
22-23 dec. J. Hut, Doetinchem, tel.
08340-23207; J.H.H, de Lange, Lochem
tel. 05730-4357; 24-25-26 dec. J.
Pieterse, Doetinchem, tel. 08340-35700;
E.J. de Vries-Reilingh, Neede, tel.
05450-1268; 29-30 dec. H. Donker,
Hengelo, tel. 05753-2191; H.F. v. Dam,
Lochem, tel. 05730-1684; l jan.
Kouwenberg, Doetinchem, tel. 0834033086; H. v. Baren, Lochem, tel. 057301870.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand december mevr.
Takkenkamp, tel 1422. Graag bellen
tussen 8.00-9.00 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072, tot 27 dec.,
na 27 dec. Mevr. Brandenburg, tel.
2003.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, vrij,av.
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag'
voorlezen van 14.00-14.30 uur.
^
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
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333
POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455
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U en Uw Keurslager zijn samen
goed voor een geslaagd Kerstdiner
KERSTMIS
traditioneel ook een feest van huiselijke gezelligheid.
Met als hoofdmoment het feestelijke KERSTDINER
Als goede gastvrouw zet u zich in om er een fijn feest
van te maken. Dus geen enkel risiko als het er om gaat

het beste in huis te halen. Vlees speelt daarbij
een hoofdrol. Daar gaan wij van uit.
Daarom zetten wij ons helemaal in om u
van alles het beste voor te zetten.

Wij wensen u veel sukses, prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 1980

KERSTROLLADES Keus uit tal van variaties:
de traditionele Kerstrollade
van runder- of varkenslende. Of van het kalf of
half-om-half. Maar ook
gevulde rollades met
een speciale Kerstfarce
of met een speciale
kruidenmelange.

RUNDER
ROLLADE 575
500 G R AM

-GROOT VLEES-

Cordon Bleu - Entrecöte
Varkenshaasjes
Blinde vinken
Varkensbiefstukjes en
schnitzels

R7K
Wf^J

Geldig tot en met
maandag
31 december 1979

SALADES kant en klaar
crabsalade - zalmsalade
garnalensalade - huzaren
salade - vleessalade

SCHNITZEL

GEVULDE VARKENS

LENDE
500 GRAM

SNACKS EN

APART KLEIN VLEES

Forse stukken lende,
mager - zonder vlies of
gelardeerde stukken lende
of haas. Gevulde kalfs
borst Zigeunerbraadstuk
(braadvlees omwikkeld
met gerookt ontbijtspek)
Blanke frikando Gevulde
en ongevulde varkenslende

HAMSALADE

ONZE KEURSLAGER
SPECIAL VOOR KERSTMIS

CORDON NOËL

100 GRAM

in weinig boter in 20 min.
bruin braden. De braad
boter uit de pan. Giet er
een lepel cognac op en
flambeer het. Als het vuur
uitgebrand is, blust u de
panbodem met bouillon.
Afmaken met room en
een eierdooier.
100GRAM

235

met
(een nieuwtje van de
Keurslager)
1 1C

198

100 GRAM

l 3

—VOOR EEN FEESTELIJKE SOEP
ossestaart - camelot - kalfssoep en ragoutvlees
mager soepvlees - poulet

KALFS

POULET
-KERST-VLEESWAREN-

KEURSLAGER

VLOGMAN

Ons reeds grote assortiment, feestelijk verrijkt'/
met buitenlandse ham en salami, met een
extra assortiment gebraden vlees o.a. kalfs
rollade. Een goede leverworst, Hausmacher,,
boeremetworst of Coburger ham, voor de
begeleiding een pittig glas.

Zutphenseweg, Vorden

Gekookte ham
Pekelvlees
Gekookte worst

100 gram 119
100 gram 135
(stuk) 250 gram 249

MAANDAG 31 DECEMBER

Voor Oud en Nieuw . . .

volop vuurwerk

OLIEBOLLEN
APPELBEICNETS

knal- en siervuurwerk.

APPELMANDJES
APPELCARREE'S
APPELBOLLEN
STOLLEN MET SPIJS

Verkoop vanaf 's morgens 8 uur

Bazar Sueters

KRANENBURG

SAUCIJZENBROODJES

Met de Kerst zo'n heerlijke
Bestellingen gaarne tijdig bij

„'t Winkeltje

KERSTKRANS OF
TULBAND
natuurlijk van uw

Warme bakker OPLAAT

IN BROOD EN BANKET

Telefoon 1373
VAN DE ECHTE WARME BAKKER A. G. SCHURINK
Burg. Galleéstraat 22, Vorden, telefoon 1877
P. S.

In ons winkeltje ligt de bestellijst voor u klaar

U KUNT NOG 4 GULDEN VERDIENEN
ALS U VOOR 1 JANUARI

zo mooi kan alléén
puur handwerk zijn!
Toegegeven . . . het Makkumer aardewerk
en Hindeloper houtwerk kost wel wat
meer. Maar 't is dan ook puur handwerk,
dat door de jaren heen zijn waarde behoudt. Kastvazen, wandborden en dienbladen . . . we hebben een pracht kollektie
Makkumer werk in huis, persoonlijk gehaald in Friesland. En wie iets heel bijzonders zoekt, zal met plezier een keus doen uit
de met Hindeloper motieven beschilderde
gebruiksvoorwerpen, die een lust zijn voor
het oog. Kom 's kijken naar al dat moois bij

barendsen

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDI N
TELEFOON 1261

HET ABONNEMENTSGELD BETAALD

SPECIALE AANBIEDING

herenschoenen
in bruin en naturel leer (ook binnenwerk) met sterke rubberzooi.

Deze week slechts..

44

Feestdagen: Tastbare momenten
ihuis

19EHHH
H'JflOIi
FASHION

Persoonlij'
m stijl en goede smaak

MODECENTRUM

Wullink

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, telefoon 1342

VORDEN - TEL (05752) 1381

KERSTKRANT

Tweede
blad
Contact
20 december 1979

Uitgave;
Drukkerij Wee vers B. V.

Kerstkruiswoord met uitspraak

troepen; 109. voorzetsel; 110. tegen- De oplossing van de kruiswoordpuzzel
over; 111. schoeisel; 112. heilige; 113. inzenden vóór woensdag 2 januari 1980
omgang; 114. bevel; 115. rund; 117. met vermelding in de linkerbovenhoek
spil; 118. pers. voornaamw.; 120.
van ,,Kruiswoordpuzzel" aan:
voertuig; 121. vordering; 123. zintuig;
,124. lokspijs; 126. huid; 130. het- Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12 te
zelfde; 132. noot; 134. deel van een Vorden, postbus 22.
etmaal; 135. boom; 136. boom; 137.
tocht; 139. zuidvrucht; 140. uitgave; Personeel en medewerkers van dit blad
141. niet even; 143. voorzetsel; 144. zijn uitgesloten van deelname.
vertrouwen; 145. vaartuig; 148. korf;
149. ter gedachtenis; 150. voorbeeld;
151. hetzelfde; 153. onder andere;
155. vervoersmij.; 156. toespraak;
158. open plek i.h. bos; 160. klinknageltje; 161. daar; 163. militair; 164. in- Ook aan de jeugdigen is gedacht. Voor
sekt; 166. Europeaan; 170. grond omjullie hebben we een prachtige kleurboerderij; 172. lor; 174. voorz.; 176. plaat. Laat jullie fantasie maar werken
opstootje; 178. advies; 179. bijbels
en maak er een kunststukje van.
figuur; 180. mak; 181. teerprodukt;
Wanneer jullie er mee klaar zijn doe hem
183. nauw; 185. mager; 187. rund;
189. Europese hoofdstad; 191. Euro- dan in een enveloppe met in de linkerpeaan; 193. de onbekende; 195. voor- bovenhoek de vermelding ,,Kleurplaat"
zetsel; 197. dwarshout; 199. trek; en stuur hem naar Drukkerij Weevers
200. lidwoord; 201. redeloos wezen; BV, Nieuwstad .12, Vorden, postbus 22.
206. titel; 207. heen en weer; 208.
eens; 209. bolgewas; 212. aardrijks- Vergeet vooral niet je naam, adres en
kundige aanduiding; 213. boom; 214. leeftijd in te vullen. Veel sukses?
arbeid verrichten; 216. voorzetsel;
217. langs; 218. bloem; 220. verbinf 10,ding; 222. verlichting; 223. vertegen- 1e prijs
f 7,50
woordiger; 224. grappenmaker; 226. 2e prijs
maat; 227. noot; 228. deel van een 3e prijs
f 5,OO
fornuis; 231. rivier in Italië; 233. per10
troostprijzen
van.
f
2,50
soonlijk voornaamw.; 234. telwoord;
237. kleur; 239. watering;^WO. nummer; 241. bloeiwijze; 241^pel; 243. Over de uitslag kan niet gekorrespondierengeluid; 244. verbrandingspro- deerd worden.
dukt.

WIE KLEURT MEE?

De prijzen die te winnen zijn:
1e prijs
^/ 25,2e prijs
W 2O,3e prijs
f 15,4e t/m 10e prijs
f 1O,-

LOS het kruiswoordraadsel op en vul
daarna de in het oplossingsformulier
gevraagde letters in. Die uitspraak is
de oplossing.
HORIZONTAAL: 1. winterfeest; 5.
hemellichaam; 8. ontstekingskoord;
12. kerstboomtop; 16. weinig van gewicht; 21. deel van een schip; 22.
ontsloten; 23. jaargetijde; 25. zwak;
27. rustpauze; 28. keer; 29. vogel; 30.
duin; 32. telwoord; 34. vaartuig; 36.
dierengeluid; 37. voorzetsel; 38. man
van stand; 40. dit is; 42. wereldkampioenschap; 43. onbedekt; 46.
evenzo; 48. stroompje; 49. soort
onderwijs; 51. troep; 53. teer; 54.
vogel; 56. alleenzang; 58. preekstoel;
60. bar; 62. maat; 63. uniek; 64.
getuigenis; 65. kerel; 66. pas; 68.
vogel; 69. lidwoord; 70. roem; 71.
regeringsreglement;'73. massa waterdamp; 75. hert; 76. stel; 78. noot; 79.
meisje; 82. bijbels figuur; 83. rund; 85.
grafsteen; 86. kledingstuk; 88. bergplaats; 90.'Stop. 91. schel; 92. numero;
94. redelijk wezen; 96. op grote afstand; 99. geluidloos; 101. voorz.; 102.
Eur. hoofdstad; 103. vaartuig; 104.
kern; 105. het Romeinse rijk; 106. in
het jaar onzes Heren; 107. godin; 108.
voegwoord; 110. scheepstouw; 112.
sprakeloos; 113. dundoek; 115. militair; 116. compagnon; 118. voorschrift; 119. water in Drente; 122.

vervoersmaatschappij; 123. familielid;
125. daar; 127. slot; 128. mythologisch figuur; 129. deel van een schip;
131. klaar; 133. vluchtige stof; 135.
eekhoorn; 138. pi. o.d. Veluwe; 140.
water in Friesl.; 142. noot; 144. knaagdier; 146. maat; 147. visgerei; 149.
eender; 151. voorz.; 152. Europeaan;
154. man. kenmerk; 157. heilige; 159.
vervoermiddel; 162. kleur; 165. waterhoogte; 167. verwonding; 168.
noot; 169. inwendig orgaan; 171.
noot; 173. soort onderwijs; 175. wild
varken; 177. de dato; 178. dwarshout;
179. nobel; 180. deel van een trap;
181. rivier in Italië; 182. deel van een
fornuis; 184. koor; 186. bijbels figuur;
188. heen en weer; 189. zonder moed;
190. zangstuk; 192. voegwoord; 194.
Europeaan; 196. bloeiwijze; 198. telwoord; 200. ongeletterd; 202. maanstand; 203. op een zekere plaats; 204.
plaats in Zuid-Holland; 205. plaats in
Noord-Brabant; 207. telwoord; 210.
vaartuig; 211. Engelse havenstad;
213. vogelprodukt; 214. bron; 215.
tocht; 217. heidemeer; 219. voorzetsel; 221. vreemde titel; 222. metselspecie; 224. familielid; 225. naar; 227.
fout; 229. maat; 230. kleur; 232. deel
van een vis; 235. numero; 236. heilige;
238. eerstkomend; 239. reep stof;
242. pijn; 243. betrekking; 245. roemen; 246. christelijk feest.

VERTIKAAL: 1. gebogen; 2. en omstreken; 3. opstootje; 4. de oudere; 5.
spetter; 6. kort ogenblik; 7. voegwoord; 8. vers; 9. gewicht; 10. deel
van de bijbel; 11. kolenwagen, 13.
hetzelfde; 14. gelofte; 15. pit; 17.
vorm van zijn; 18. gevangenis; 19.
inhoudsmaat; 20. meel; 22. onder
andere; 23. pers. voornaamw.; 24.
vogel; 26. het Romeinse rijk; 28.
vervaardigen; 29. meer dan anderen;
31. laatstleden; 33. man van adel; 35.
vlug; 36. dierengeluid; 37. motorrace;
38. water in Friesland; 39. vuur; 41.
voorzetsel; 42. arbeid; 44. telwoord;
45. metalen wasbak; 46. hetzelfde;
47. insekt; 48. woud; 50. niet even;
51. alp; 52. lidwoord; 53. Europeaan;
55. niet genoemde; 57. Frans lidwoord; 58. vogel; 59. heilige; 61.
opening; 63. plaats in Drente; 64.
vlaktemaat; 67. naaigerei; 69. noot;
70. gelijk; 72. dwarshout; 73. persoonlijk voornaamw.; 74. godshuis;
75. regeringsreglement; 76. vreemde
titel; 77. Rijksoverheid; 78. dwarshout; 80. eerstkomend; 81. naschrift;
82. laatstleden; 84. heilige; 85. hemellichaam; 87. telwrd.; 89. loot; 90. gevogelte; 91. vogel; 93. nakomelingen;
94. fout; 95. bijbelse pi.; 96. insekt; 97.
levenslucht; 98. familielid; 99. loopstok; 100. deel van de mond; 103.
iooppad; 106. voertuig; 107. aanvoer-

Naam
Adres
Woonplaats
Leeftijd

Advent
De mens, Heer, is op drift geraakt
en is zijn zekerheden kwijt,
heeft zelf zijn plannen opgemaakt
naar eigen inzicht en beleid;
hij klampt zich aan een waarheid vast
die blijkt geen waarheid meer te zijn;
opnieuw loopt men weer op de tast
een weg die blijkt geen weg te zijn.
Zo zonder toekomst, zonder hoop
spoedt men zich naar het einde toe.
Waar eindigt deze trieste loop,
wat is het doel, 't waarom, het hoe?
Eén antwoord steeds op deze vraag
die klinkt de eeuwen nu al door;
voor velen klinkt zij nog maar vaag,
voor anderen ging ze zelfs teloor:
"Ik ben de Waarheid en de Weg,
het Leven dat voor eeuwig duurt,
Ik neem de onzekerheden weg
wanneer je uit mijn wijsheid puurt
en eenmaal veilig aangeland,
dwars door de chaos en pijn,, .
omsloten door Mijn sterke hand,
zul je eindeloos gelukkig zijn^
Luister alleen toch naar Mijn stem:
Ik heb je lief, 'K wil je geluk;
daarom kwam Ik in Bethlehem
en droeg met jou hetzelfde juk,
maar Ik overwon al 't menselijk leed
en leef nu in het Goddelijk Licht,
opdat ook jij in 't schone kleed
zult heffen 't stralende gezicht
en met het engelenkoor jouw stem
zich paren zal: 'Lof zij het Lam...'
dat ook voor mij in Bethlehem
als Redder op de wereld kwam.
Elly Meezen

Administratiekantoor
Vorden B.V.

700 m 2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

Dir. B.H.J. de Regt

9*6»

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

Op maandag 24 december
en maandag 31 december
a.s. zal ons kantoor
gesloten zijn
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volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km
TOYOTA Corolla Coupé
TOYOTA Corona 2000 de Luxe
TOYOTA Cressida de Luxe
TOYOTA Corolla 1200E
TOYOTA Corolla 30 de Luxe
TOYOTA Carina
SIMCA Horizon GLS
SIMCA 1102 LX Special
SIMCA 1308 GT
FIAT 128
FORD 1600L
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd
OPEL KADETT City

1974
1978
1978
1978
1977
1976/1978
1978
1978
1977
2x1975
1977
1976
nov. 1978

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G),
Vorden, Ruurlo en Zieuwent
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Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

h

Bermie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle

H
:

:
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>
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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reisbureaus

Attentie
J.L. HARREN

maandag 24 en
maandag si december
de gehele dag gesloten

Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING „DE GRAAFSCHAP ZUID"
Van 24 tot en met 31 december 1979
zijn onze bijkantoren gesloten.
In Vorden, Ruurlo, Steenderen en
Zelhem is dus op die dagen

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN

GEEN SPREEKUUR

Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

Op ons hoofdkantoor in Hengelo (G) zullen enige
leidsters gezinsverzorging en bejaardenhulp aanwezig zijn.
Zij zijn telefonisch te bereiken van 8.30— 10.00 uur
onder telefoonnummer 05753-2345

Te koop:
APPELS
goudreinetten ƒ 0,65
per kilo
Golden Delicious
ƒ 0,50 per kilo

HOTEL RESTAURANT

BAKKER
VORDEN

Verder alle soorten en lengten
SCHROOTJES
ƒ 10,— per m2

Alle soorten
BALKHOUT
B. WAENINK

Tapijt . . . tapijt . . . tapijt uit voorraad
nu geld verdienen
Tapijt uit de kollektie Home-Decor

Diner-dansant
op 1e en 2e Kerstdag aanvang 17.00 uur in
de nieuwe zaal.

KRETA
400 cm breed, geschikt voor ieder vertrek
gratis gelegd 69,— per strekkende meter
zelf leggen - verdien per meter

Regelinkstraat 13, Hengelo G
J.A.G. REINTJES
verzekeringen /financieringen
wenst allen prettige
feestdagen
en voorspoedig 1980
Te koop: volbl. M.R.IJ.
vaarskalf prod. M 2.0 j. 4613 SS
kg 4,32 V 301 d 3,55 E.
ft
T. Ruiterkamp, Wiersserbroekweg 6, Vorden
Te koop: Ford Escort 1300
Sport t.e.a.b.
B. Stokkink, Julianalaan 10,
Vorden, tel. 05752-2694

Tevens wensen wij u allen
prettige feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

KOUD EN WARM BUFFET

hoogpolig, gratis gelegd 229,—
zelf leggen - verdien per meter
BAGDAD
met wol, prachtige woonkamerkwaliteit
gratis gelegd 249,— zelf leggen - verdien per meter.

Wooncentrum

wij laten u de keuze maken uit een reeks van koude en warme gerechten, met zorg door onze koks bereid.
Kosten f 50,— p.p. al-in, kinderen f 25,— p.p.
Voor reserveringen voor het diner-dansant 05752-1312

In ons restaurant kunt u beide Kerstdagen vanaf 12.00 uur a
la carte eten. Reservering is hiervoor niet noodzakelijk.

Ruurlo
Donderdag 19 december tot 9 uur open

20,-

mooi vuurwerk b.j barendsen!
een schitterende kollektie om uw keus te kunnen bepalen, is beschikbaar
aflevering en verkoop uit voorraad: alléén op maandag 31 december a.s.

vroeg bestellen is verstandig
vanaf 7 tot 17 uur

KliRSTVOORDE

Meubelstudio Lochem

N

MAN! ELS
PAKJ
JAPONNEN
K9NDERMAN1 ELS
ROKJES
JURKJ

de speciaalzaak voor het goede eiken meubel

Tinneroy pantalons
Speciale aanbieding in corduroy pantalons
Modecentrum

Ruurlo
Donderdag 19 december koopavond tot 9 uur - Vrijdags koopavond tot 9
uur - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten - Gratis lekkere kop
koffie!

maandag tot en met zaterdag
vrijdags koopavond tot 9 uur
Kwink^erd
k^er 10b-10c, 7241 CW Lochem
Telefo^r05730-4630
(Industrieterrein)
o^r05
Volop parkeergelegenheid

Wij zijn met vakantie
van 24 december tot 3 januari
Prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1980

Uitschieter van de week

Litorama lijsten

Wij kochten een partij

Insulindelaan 4, Vorden

RUITROKKEN
Wij bieden ze u aan voor de speciale
Kerstprijs van

29,50

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1980

Adverteren
in het
plaatselijke blad
Contact

All* soorten
bouwmaterialen in
•teen. kunststof etc.
Grot* kollektie
kt»ukenlnrlchtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.
tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gip*. pvc.
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonrooster:
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich- '
tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

KOM
KEUKENS

SANITAIR
KIJKEN BIJ
Geopend dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo

Modecentrum

bouwmaterialen bv

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

Koop nu voor de oude prijs
24 en 31 december gesloten

^

l
l
l
l

3 dagen meubel- en
tapijtshow
GEZAMEUJK INKOPEN MAAKT STEEDS DE
SCHERPSTE PRIJZEN MOGELIJK DAT IS DE
KRACKT VAN MEUBELGROEP WOONVISIE.

l
Tijdens de
show
l
Ankersmit 10% korting l
bij woninginrichting

GROENLOSEWEG 9, RUURLO, TELEFOON 05753-1239

f

ADMINISTRATIEKANTOOR VORDENB.V.
Ruurloseweg 21,
Vorden,
tel. 05752-1485

Wij wensen u in alle opzichten een voorspoedig nieuwjaar
B. H. J. de Regt en medewerkers

KREATIEF CENTRUM

tt

KERKEPAD"
Het juiste adres voor uw wol, handwerken, borduurpakkttten, macra
me en vele andere hobby-artikelen.

Maandag 24 december de gehele dag
gesloten.
Donderdag 27 december open van 9-12.30
en van 13.30-17.00 uur.

Een kleinvak-standaard met o.a. ritsen, knopen,
band, kant, ceintuurs geven uw kreatieve hobby
een geweldig resultaat.

Vrijdag 28 december open van 9-12.30 en
van 13.30-17.00 uur.

AHC

Vergeet vooral het inlijsten niet, ook
dit wordt door ons verzorgd.

Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00
uur.

Speciaal voor de aankomende
feestdagen diverse pakketten voor
uw kerststukje en kaarten voor het
versturen van de allerbeste wensen.

Zaterdagmorgen 29 december van 9-12.30
uur.

23 december:

Eveningstars

DORPSSTRAAT 8 VORDEN TELEFOON 05752-1921

Maandag 31 december de gehele dag
gesloten.

26 december:

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

Life

10 verschillende soorten

30 december

Cate-Restaurant

l
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Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)Tel. 05753-2121
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Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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H. BARENDSEN «
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261
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"En dan wens ik jullie allemaal een héél
prettige vakantie" zei de rector, maar
zijn stem ging verloren onder druk
geschuifel van stoelen en opgewonden
kreten: "Hoera, vakantie ...!". Met een
oorverdovend lawaai stortte de schare
zich naar buiten, elkaar met tassen
bekogelend en duwend om zo vlug
mogelijk buiten te zijn.
"Hé, hé", probeerde de conciërge,
"kalm an een beetje, 't is hier geen
arena ...". "Nee meneer, ja meneer,
dag meneer, prettige Kerst meneer",
waagde één van de eerste klassers overmoedig. Anders was hij vervuld met
diepe eerbied voor de man die zo'n
belangrijke plaats in hun schoolbestaan
innam. Geert liep op met Joost en
Peter, wat rustiger, zich bewust van de
'laatste jaars zijn' en dan moet je wel je
stand ophouden tegenover dat 'grut'.
Hij had een flinke griep te pakken en liep
huiverig met opgetrokken schouders in
de hem donker omhullende middagnevel.
"Je hoest niet slecht", zei Peter, "ik zou
er maar inkruipen als ik jou was".
"Nogal gezellig", bromde Geert, "eerst
werk je je 't apezuur om dat rapport op
te vijzelen en dan mag je met Kerst in
bed ...".
Joost brouwde een reclamespot na:
"Hoesten? Neem Dr. Jansen's hoestsiroop, schat! En ...?? volkomen over na
enkele minuten en je hoeft het maar één
keer te nemen". Baldadig trok Joost
een heel vies gezicht, terwijl hij deed of
hij een teug uit een denkbeeldige fles
nam.
"Nou, ik moet hier af", zei Geert, "tot
kijk dan...".
De beide jongens liepen samen verder.
"Wat ziet die er belabberd uit", zei
Peter, "hij is al lang zo humeurig, wat
dfe heeft?". "Och", antwoordde Joost,
"misschien heibel thuis, je weet het
nooit, die pa lijkt me ook niet zo
gemakkelijk ...". Hij heeft tenminste
nog een pa waar hij tegenaan kan
praten ... sinds moeder alleen is, is er
veel veranderd bij ons, niet helemaal
ongunstig, maar toch ..., er ontbreekt
gewoon wat ... tja, hoe zal ik dat
zeggen?", zei Peter.
"Is je vader al lang geleden gestorven?"
vroeg Joost. "Gestorven? ... maar wist
je dan niet dat ... nou ja ... dat 'ie 'em
gesmeerd is? Het is al vijf jaar geleden
nu, maar moeder komt er gewoon niet
overheen!".
"Sorry", zei Joost, "dat wist ik niet,
wat rot, zeg ... ook voor jou. Kan je
moeder niet eens gaan praten met
iemand die haar er overheen helpt, een
dominee of zo?".
"O, dat is al zo vaak gebeurd, 't ligt
echt niet aan die predikant, fijne man is
dat ... maar 't is net of moeder dat
verdriet niet los wil laten, het koestert.
Laatst had ik een goed boekje te leen;
daarin stond dat al die negatieve
gedachten van wrok, misplaatste trots,
zelfmedelijden etcetera, de depressie
oproepen, wat dan ook weer fysieke
storingen opwekt. Er stond verder dat
als je nu al die nare dingen maar bij de
Heer kunt achterlaten en, ja, 't lijkt
stom, ook echt gaat danken omdat Hij
alles ten goede zal keren, juist door alles

wat je overkomt, je weer echt blij kunt
worden, zelfs ondanks gemis, 't Heeft
mij echt geholpen, dat boekje."
Joost moest nu een andere kant op:
"Zeg, bedankt voor je vertrouwen, ik
ben er blij mee enne ... tóch een goeie
Kerst hè!"
Intussen
was
Geert
bij
huis
aangekomen en liep achterom, 't Huis
lag in 't donker van de tuin. "Niemand
thuis ... gezellig, hoor", dacht Geert
somber.
Dat gebeurde nogal eens sinds moeder
die weer lessen gaf, en waarvoor
eigenlijk: nog mooier huis en pa een
duurdere car. 't Was er niet gezelliger
op geworden. Hè wat kon Geert
verlangen naar hun oude gezelli^^uis
met die mieterse zolderkamer wlw hij
zoveel geknutseld had of zo maar zat te
fantaseren in de oude leunstoel ... Nu
hadden ze een 'hobbyroom' waakseen
kip ooit kwam. Niemand schee^Veer
tijd te hebben ... hij zelf ook niet ... had
zich rot gewerkt om die onvoldoendes
weg te werken; pa was niet mals
geweest bij het voorlaatste rapport:
"Ploeter ik daérvoor, dat jij met zulke
cijfers durft thuis te komen, terwijl ik me
afbeul om jou te laten leren! Nu wil ik
resultaten zien!"
"'t Zat hem nog altijd dwars dat hij zelf
niet had kunnen doorstuderen", dacht
Geert.
Hij had ook niet uit kunnen leggen dat
hij juist in dfe tijd zo boordevol
problemen had gezeten ... hoe hij met
twijfel in de kerk naar de preek zat te
luisteren, ... wat was er waar van die
evolutieleer en wat moest je met die
schunnige boeken die je verplicht was
te lezen voor Nederlands ...?
Vroeger had hij zulke dingen aan vader
kunnen vragen als ze eens gingen
stappen, of onder 't afdrogen aan
moeder, maar pa had nu de kerkeraadsvergaderingen of bestuursfunkties en
huisbezoeken en sinds de afwasmachine er was, waren er geen
vertrouwelijke gesprekken in de keuken
meer, want moeder moest lessen voorbereiden en vaak ook nog weg. Geen
wonder dat ze zo'n last met z'n zus van
vijftien hadden; die ging gewoon de
straat op nadat ze haar werk had
afgeraffeld voor school.
Op tafel lag een briefje, dat de thee in de
muts stond en of hij alvast de tafel wilde
dekken en de oven aansteken om half
zes.
De thee was bitter en lauw; hij had er
ook geen zin in, was vreselijk dorstig en
nam frisdrank. Ellendig, die griep; zijn
hoofd bonsde en tussen zijn schouders
had hij akelige pijn.
Lusteloos ging hij op de bank liggen
soezen tot hij een autoportier hoorde
dichtslaan
en
moeder
gejaagd
binnenkwam: "Dag ... hè, heb je de
tafel nog niet gedekt, en is Loes weer
niet thuis ... ach, wil je me even helpen
de kerstspullen uit de auto te halen, wél
voorzichtig hoor, 't is zo breekbaar!"
Net toen hij beladen met pakjes binnenkwam, botste hij tegen vader op: "Ha,
die Geert, speel jij voor kerstman?
Kunnen we vlug eten, want ik moet snel
weer weg, er is overwerk op de zaak en
nog een spoedkerkeraadsvergaderinq."

Aan tafel sprak vader een kort beiden onze verantwoordelijkheden te
dankgebed uit, gehaast. "Ook al geen licht genomen, dit moet anders in het
tijd voor de Lieve Heer", dacht Geert vervolg ...". Hun blikken troffen elkaar
spottend. Hij vertikte het om zelf over in wederzijds begrip. "Ja", zei moeder,
zijn mooie rapport te praten. Loes had "onze verantwoordelijkheden tegenover
het hoogste woord, moeder was God en onze kinderen en onszelf."
duidelijk aan 't eind van haar Latijn en
vader zat zichtbaar met zijn hoofd vol Geert lag nu met een hoogrode kleur in
de kussens; zijn blik die rusteloos door
zorgen over de zaak.
"Geert, geef me de Bijbel eens aan!"' de kamer dwaalde, zag niemand in het
aanwezig.
Een
haastig
Geert schrok op, zag dat z'n bord nog vertrek
aangelegd
infuus
was
stevig
bevestigd,
vol was, hij had geen trek ook. Moeder
keek plotseling bezorgd: "Waarom eet want zijn handen bewogen rusteloos
je niet, je wordt toch niet ziek hoop ik? over de dekens.
Dat zou wel heel slecht uitkomen nu". De jongen zag vreemde beelden die
hem bang maakten en hij had zo'n pijn;
Ja, dat was 't belangrijkst!
Vader las met zijn zware stem: "En Zijn zijn adem ging stokkend en erg moeilijk.
naam is Wonderbare Raadsman, Sterke Moeder pakte zijn hand: "Geert, jongen
..., Geert, ik ben bij je ..." Even leek het
God, Vredevorst...".
Plotseling was Geert gepakt: als dat zo of de jongen haar herkende, maar de
was, als Hij echt een Raadsman was, blik zwierf weer weg ... waar was hij
sterk, en vrede geven kon, o dan ... nu? '" hij liep tussen vader en moeder in
Tranen verstikten zijn keel: "Jezus, o naar de kerk ... en daar was de juffrouw
Jezus ...". Hij wilde alleen zijn, trok zijn van de zondagschool. Zij vertelde hoe
jas aan en slenterde naar buiten, de boos Jezus was op de discipelen, toen
helverlichte stad in waar haastige zij de kinderen wilden wegsturen. Oh!
mensen hem passeerden en de massa ... en nu was hij op een groot groen
hem opslokte. Doelloos slenterde hij grasveld en in de verte speelde Jezus
door de straten, zag geen etalages, tot met de kinderen en Hij vertelde hen ...
plots twee jongens van school hem Maar daar moest hij bij zijn ... Hij wilde
riepen, Lex en Jan. Ze waren zijn type er naar toe rennen, maar een grote
niet, lagen veel in bar's en werden ervan lelijke man met een akelige gezichtsverdacht drugs te gebruiken, 't Rapport uitdrukking in zijn ogen hield hem vast.
was er dan ook wel naar. Hoe kwam hij "Laat me los ... ga weg ... ik moet naar
Jezus!", schreeuwde Geert. De man
van ze af?
"Joh", begon Lex, "ga mee, we weten keek plagend: "Jezus ... wie is dat, wat
een gezellige tent waar je jezelf eens moet je^|u met Jezus?" "Help ...
kunt zijn, je ziet er uit of je wel een -löader ...^Fp me toch!", snikte Geert,
"ik moet naar Jezus!" Geschrokken
opkikkertje kunt gebruiken."
Ach ja, waarom eirenliik niet, 't was boog vader zich voorover, dicht bij de
buiten koud en hij héd dorst. Hij jongen. Wat zei hij nou, verstond hij het
schuifelde achter hen aan een gribus- goed? "Ik moet naar Jezus ...".
donkeroverheersende bar binnen, waar "O, Vad^k de hemel", bad vader, "dit
de jongens zich helemaal thuis schenen niet Hee^^niet dit ... o, vraag niet dit
offer van me!" Hij legde zijn hand op
te voelen.
"Nou", dacht Geert, "gezellig is anders, het voorhoofd van de jongen, het
maar 't is er warm in elk geval; maar of voelde kil aan en Geert zag héél bleek;
hij hier op zou knappen?" ... hij voelde hij scheen bewusteloos te raken. De
de pols en keek heel
zich miserabel.
»jyoelde
' •'
tig: "Dé dfug is uitgewerkt, maar
De jongens namen bier, Geert vro
Seven-up. "Zeg joh", zei Lex, "je bent de toestand is kritiek", zei ze.
toch niet hier gekomen voor dat Zacht ging de deur van de kamer open
onnozele glaasje prik? Wacht, ik bestel en de predikant kwam binnen. Zwijgend
wat voor je griep!" Hij fluisterde wat drukte hij de ouders de hand en keek
met Jan en de ober, die iets mixte in een naar Geert. Hij was zich, door veel
glas en Lex liet er stiekem een wit ervaring, bewust van de ernst van de
toestand.
poeder ing lijden.
Geert had zijn glas half leeg gedronken; "Wij hebben een machtige Heiland", zei
hij wilde niet kinderachtig doen, maar hij, "we hebben op de kerkeraadsverwerd plotseling zo akelig dat het zweet gadering voor Geert gebeden, we zullen
hem uitbrak; felle flitsen in allerlei het ook nu doen". Hij legde zijn hand op
kleuren schitterden voor zijn ogen. Hij Geert's hoofd en bad in Jezus'naam om
strompelde naar buiten, een ondraag- herstel: "Gij toch zijt de Wonderbare
Raadsman, Sterkte en Heelmeester".
lijke pijn in zijn borst deed hem in elkaar
een prachtig
zakken op straat. Vaag hoorde hij: Wat zag Geert nu ...
"Ambulance, ... ouders waarschuwen heuvellandschap en de zon streelde, zo
..." en iemand die snerend zei: "Weer mooi . . . zo licht. . . bloemen geurden,
zo'n drugverslaafde, daar heb ik geen alles was doortrokken van zo'n
meelijk mee ...". Toen werd alles zwart blijdschap, zo'n vrede . . . Geert had
en zakte Geert weg in een totale zoiets nog nooit ervaren . . . hier zou hij
wel willen blijven . . . en wie komt daar?
bewusteloosheid.
. . . een man loopt langzaam naar Geert
Zakelijk nam een agent de leiding; Lex
moest mee voor een verklaring op het toe met uitgestrekte handen, in zijn
ogen een oneindige tederheid . . .
bureau en daar vertelde hij wat L.S.D.
Jezus, o Jezus!
in Geert's drank gedaan te hebben.
Een diepe snik welt op uit Geert's hart:
"Weet je", beet de agent hem toe, "dat
,,u bent het ... U bent het ... het is
als die jongen doodgaat, jij schuldig
dus toch waar. . . Vredevorst!"
bent!" Plots realiseerde Lex zich, hoe
Een stem: ,,Geert, Geert, lieve jongen,
ver hij gekomen was en dat hij er éf
kom terug . . . jongen, we houden van
moest, koste wat kost, en Jan ook, hij
moest hem waarschuwen ..., o, als je, kom. Geert!! Langzaam slaatGeert
de ogen op en herkent . . . vader . . .
Geert ...: "Alstublieft Heer, ik ... o
moeder . . . en wat doet de dominee
Heer, vergeef ... geef me een nieuwe
hier, waar is hij?
kans."
De pijn is minder nu, maar hij is zo moe,
Intussen was Geert naar een kamer
maar zó gelukkig . . . Jezus . . . hij weet
het nu zeker . . . altijd zal Hij bij hem
gebracht in het ziekenhuis waar de
blijven . . . altijd.
dokter longontsteking met complicatie
door gebruik van drugs constateerde.
Een uur later zegt de dokter dat de crisis
"Dat wordt een harde dobber", zei hij
voorbij is en dat tot zijn grote
even later tegen de dodelijk verschrikte
verwondering die plotselinge ommekeer
ouders. Moeder barstte in huilen uit: "'t
is gekomen.
Is alles mijn schuld", snikte ze, "ik had
,,Komt, verwondert u hier mensen",
kunnen weten dat hij ziek was en heb
zegt
de dominee eerbiedig. In grote
hem zomaar de deur uit laten gaan ... hij
dank knielen vader, moeder en Loes die
was al lang nietgoe, hij piekerde ..."
avond voor Kerstmis en weten dat alles
Vader, die weggeroepen was van de
nieuw zal worden.
kerkeraadsvergadering, legde een arm
Elly Heesen
om haar schouders: "Ida, we hebben

HENKIE
Henkie zong veel en graag.
Hij deed het niet mooi en van de
meeste versjes kende hij maar een
paar woorden, want Henkie was
geestelijk onvolwaardig zoals wij dat
op z'n zondags zeggen.
Gekke Henkie dus.
Een kind waar zijn ouders veel
tranen om gelaten hebben. Verdriet
dat allengs voor een groot deel overging in vreugde, want Henkie groeide
op tot een groot, aanhankelijk en vrolijk kind wiens zonovergoten levenswijze een bemoediging inhield voor
allen die dagelijks de kleine en grote
teleurstellingen van het leven moesten verwerken. Het leven van Henk
was tot nu toe een aaneenschakeling van fijne dingen geweest. Hij
werd niet opgejaagd door ambities,
eerzucht of hebzucht en dagelijks
ontmoette hij op zijn wandelingen
aardige mensen die hem spontaan
en luidruchtig reeds uit de verte
begroetten of even voor een praatje
stil bleven staan. Als hij zong, wat hij
meestal deed als hij op straat liep,
plantte hij zijn grote voeten stevig op
de grond en stapte precies op de
maat van zijn eigen muziek, want
maatgevoel had hij. De bruggetjes in
het plantsoen wisten er van mee te
praten.
Nieuwe versjes leerde hij altijd van
de buurvrouw. Die kende er zo veel
en ze werd niet moe de liedjes telkens weer vóór te zingen en omdat
het bijna Kerstfeest was probeerde
ze Henk nu wat Kerstversjes bij te
brengen. Ze had ook verteld waarom
de mensen het feest vierden en hij
had met open mond geluisterd naar
het verhaal van het Kind in de kribbe.
Hij begreep er lang niet alles van,
maar het beeld van het Kind dat alle
mensen gelukkig wilde maken bleef
haken in zijn eenvoudige ziel. De
vonk van liefde sprong over op zijn
gevoelig gemoed en zoals altijd als
iemand liet merken dat hij van hem
hield, moest hij dat uiten in gezang.
Gelukkig hadden de'Kerstliederen
vrolijke wijsjes zodat Henkie zijn
vreugde volop kwijt kon.
Zo had de buurvrouw ook verteld
dat in een naburig dorp een Kerstnachtdienst gehouden zou worden
met heel veel zang. En natuurlijk
wilde hij daar dolgraag heen. De
dagen die er aan voorafgingen leefde
hij helemaal naar zijn feest toe. Zijn
gedachten waren hiervan zo vervuld
dat hij aldoor delen van Kerstversjes
voor zich uit liep te neuriën, alsof hij
oefende voor het grote gebeuren.
Het was een donkere avond en
Henkie fietste stevig door. Spanning
voor het feest ontlaadde zich in een
hijgerig „Stille Nacht". Nog even en
hij passeerde iemand die met een ongelukkig, gezicht naast zijn fiets
stond. "Hallo Henk, waar ga jij naar
toe?"
Het was de organist.
„Ik ga naar jou luisteren", antwoordde Henkie en stapte af.
Toen vertelde de organist dat zijn
fietsketting gebroken was en dat hij
nu veel te laat zou komen.
Zonder een moment aan zichzelf te
denken liep Henk om zijn fiets heen,
drukte die de organist in de hand en
zei: „Rijen! Ik ga wel lopen."
Als de jongen een uur later bij de
kerk aankomt zingen de kerkgangers
juist de laatste regels van de engelenzang „Ere zij God".
De overgang van het langdurige
duister naar de feestelijk verlichte
kerkzaal grijpt Henkie sterk aan. Als
in trance loopt hij door het middenpad naar de prachtig versierde kerstboom en als hij bij de kribbe komt,
ziet hij alleen nog het kindje. Voorzichtig als gold het een porceleinen
vaas haalt hij het er uit. Het orgelspel
houdt op en de kerk verstilt. Dan
begint hij te zingen: „Ere zij God, in
den hoge!"
Meer woorden kent hij niet, maar
hij herhaalt ze. Ook als de organist
het lied overneemt en iedereen, eerst
aarzelend, opnieuw het „Ere zij God"
aanheft en het aanzwelt tot een
machtig koor.
Alsof ze het nooit eerder gezongen
hadden.......
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groot vlees
ROSBIEF, LENDE,
FRIKANDO, VARKENSHAAS

rollade
«IM^M

naar keuze

specialiteiten'

Telefoon 1750

vele SALADES, SAUZEN en
buitenlandse vleeswaren
ZOJUIST ONTVANGEN

leuke avondtassen

klein vlees

(klein model) in zwart skai en
zwart suède.
Prijzen vanaf

BIEFSTUK, BLINDE VINKEN,
SCHNITZELS, CORDON BLEU,
KIPFILET

Wullink

PEPER-PATÉ, CHAMPIGNONPATÉ

vo^ruwzelfge- w.,
maakte kerstsoep

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, telefoon 1342

HAM,

^ A^^l GEGRILDE ACHTERHAM,
GEBR. ROSBIEF, GEBR. ROLLADE,
GEBR. FRIKANDO

najaarsmode '79

OSSESTAART, SOEPVLEES, POULET
SCHENKEL,

Modieuze winterjapon in bouclette stof met
actuele details zoals: satijnen biesje in contrast'kleur, bolknoopjes op de A - symmetrische
sluiting en de manchetten. Het opstaande kraagje
en de schouder-accenten volmaken deze elegante
creatie.

Aterv [

DE ECHTE SLAGER
JAN KRIJT Dorpsstraat 32, Vorden
voor ai uw loodgietermaterialen

Vorden ('t Medler) Houtwal 1 hoek
Onsteinseweg. Nieuwe bungalow

naar de vakman, met gratis advies.

Wegens inventarisatie óp woensdag
2 januari en op donderdag 3 januari
gesloten

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK

bevattende: parterre: entree, woon- "V
eetkamer met deur naar terras, keuken,
3 slaapkamers, badkamer en toilet;
boven: overloop, 2 kamers en toilet.

Het Hoge 20 - Vorden

Voorzien van hete lucht c.v., ruime stenen garage, solide bouw, dubbele beglazing, grondoppervlak ± 725 m2.
Koopprijs f 318.958,40 kosten koper.

RESTAURANT

„De Rotonde

it

Naast 'n paar speciale Kerstmenu's kunt u keus maken uit
de normale kaart.

1*5,-

VORDEN

HELMINK

ZUTPHENSEWEG

TEL. 05752-1514

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

Alleen voor diegenen die in Vorden woonachtig zijn
of ekonomische binding aan Vorden hebben.

U bent niet verplicht te reserveren.

RESTAURANT „DE ROTONDE"
Vorden, telefoon 05752-1519

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

MODE VOOR HET HELE GEZIN

Waar de kok uw gastheer is.
U en uw kinderen zijn er van harte
welkom.

Beide Kerstdagen geopend

Wegens vakantie

van 24 december tot en
met 2 januari geen praktijk.

H.

QG imSPI chiropodist

Tevens wensen wij u prettige feestdagen

Inlichtingen:
MAKELAARSKANTOOR O.G.

HOOGENRAAD
lid N.B.M., Oosterwal 17, Lochem, telefoon 057302410, woonhuis 2839

Tweede deel
Donderdag 20 december 1979
41e jaargang nr. 41
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Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Bu'j al zowat 'n keer klaor, anders is 't de moeite neet meer weerd da'w
noggaot."
"Jao, jao, kalm maor an, wa'w bi'j 't Vennegat veurezet kriegt kö'w
tussen negen en tien uur nog makkeluk op."
Jan Willem en Dientjen van de Schiphors mossen op ni'jaorsvesite bi'j 't
Vennegat, eur eersten naober. Een van de eerste vesites die zee dizze
maond nog af zoll'n mott'n leggen. Jan Willem heel wel van die vesites, 't
wodd'n d'r dan 's aovunds wel us wat later deur maor now de melkbussen
afeschaft waarn stok 't um 's margens ok neet zo nauw meer of e d'r now
un ketier later uut was.
" 'k Gleuve da'w 'n hond maor metnemt, i'j wet nooit wat e zo allene in
huus anvenk." Zee hadd'n un goeie wekke trugge un ni'jen hond
ekregen, un wat groot uutevallen kruusing tussen un duitsen herder en un
bouvier. "Un lieven hond die gin mense kwaod dei, allene had e un hekkei
an katten", had de boer uut 't Reurlse broek ezeg, waor ze de hond
wegehaald hadd'n. Wat die katten betrof was e bi'j Jan Willem an 't goeie
adres want bi'j zien kanaries passen now eenmaol gin katten. Dientjen
von 't wel goed at e um metnom: "A'j um maor an de line hold."

Zie vooral tijdig onze etalages,
want nog nooit was de mode °
zo voordelig.

De grote kokken bi'j 't Vennegat zat al aardug vol too zee d'r
inkwamm'n. De vrouw was net met de koffie an 't ronddienen, wat dat
betrof waarn ze nog aardug op tied. "Hol den hond maor bi'j ow want de
katte is ok in de kokken", zei Geesken, de boerinne van 't Vennegat.
"Jao, 'k zal wel zorgen dat de hond neet bi'j de katte kan komm'n, ik heb
u m a n de line."
"Eerluk ezeg bun'k eerder bange veur 't umgekeerde. At onze katte
buuten löp blieft alle hunde uut de buurte in huus. Den hond van 't
Waanink hef e al zo te pakken ehad dat e now nog in 'n auto onder de
banke krup at ze hier veurhen ri'jt."
" 't Zal wel zo wean", menen Jan Willem, "maor laot de katte toch maor
an die kante van de taofel blieven, i'j wet nooit."
Pluto, zo heitten de hond, had de katte al metenen in de gaten, Hee lei de
veurbene vlak en krop zo wied veuruut dat de line strak ston. Jan Willem
heel um goed in de gaten en manen um dat e trugge mos komm'n. Hee
lussteren bes want hee ging metene naöst Jan Willem zien stoel zitt'n.
Maor de katte heel e wel in de gaten. Tied had e genog, hee mos jao toch
op zien baas wachten. Umdat Pluto zich zo röstug heel kreeg Jan Willem
hoo langer hoo meer vetrouwen in den hond. Zovölle zelfs dat e de line
wel us wat losser leet. Dat marken e zelf neet maor Pluto wel. Net too Jan
Willem zien borreltjen nao binnen wol sloeken nam Pluto zien kans waor.
Met 'n groten sprong oaver 'n bi'jzettaöfeltjen, waor un paar glazen af
knikkerden, was e bi'j de katte. Hee grep 't arme dierken in 't nekvel,
slakkerden 't un paar keer hen en weer en too was pieman dood. Van
veraltereerdheid veslok Jan Willem zich in 'n borrel en gong tekeer of e
d'r ok an mos, maor too dat achterweage was kon e zich weer met Pluto
bemuujen. Den lei ondertussen al onder zien stoel te slaopen, velost van
de zörge um de katte. Jan Willem beloaven eur un goeie moeze katte weer
en too krumm'ln ze maor op huus an, nao de Schiphors, argens bi'j ons in
'n Achterhook.

o

Tot 50% op de toonaangevende
heren-, dames- en kinderkollektie.
Snelle modekijkers worden bij
Van Lochem vlugge modekopers

H. Leestman

Bericht uit Malawi
Beste mensen,
Zoals beloofd deze keer een brief over
ons belangrijkste gewas, de tabak. Dit is
een ter discussie staand produkt in het
westen maar voor een aantal ontwikkelingslanden een grote bron van
inkomsten. Hier in Malawi is tabak het
voornaamste exportartikel. Vandaar dat
het zeer geschikt is als handelsgewas
voor de boeren hier ter plaatse. Het is
echter ook een zeer gecompliceerd
gewas en omdat wij hier blinden willen
leren hoe het geteeld moet worden,
hebben wij het van nabij leren kennen.
De teelt begint met het klaar maken van
zaaibedden, deze worden op alle grote
bedrijven ook ontsmet d.m.v. een
grondontsmetting, dit gebeurt onder
plastic. Na 48 uur kan het plastic weggehaald worden en kan het bed zaaiklaar gemaakt worden.
Tabakszaad is heel fijn en het wordt dan
ook in water gedaan en vervolgens met
behulp van gieters geplant. Aangezien
het planten aan het eind van de droge
tijd plaatsvindt, droogt de grond snel uit
en de kans dat het kiemende zaad zou
verbranden is groot. Daarom worden
alle bedden bedekt met een laag gras.
Om het vochtig te houden worden de
bedden in het begin drie maal per dag
besproeid met water. Als het zaad
gekiemd is en begint te groeien, wordt
het gras langzamerhand verwijderd en
het aantal keren water geven verminderd. Na zes tot acht weken zijn de
zaailingen groot genoeg om verplant te
worden. Dit uitplanten moet echter geschieden nadat er voldoende regen is gevallen en het weer in Malawi is net zo
ongeregeld als in Holland, dus je weet
nooit precies wanneer de eerste regens
gaan komen. Dit jaar was het helemaal
een probleem, er was al regen op 4
november (normaal is 3 december) en
eind november was er weer flink wat en
hebben we de eerste tabak uitgeplant;
nu, terwijl ik dit schrijf, heeft het drie
dagen niet meer geregend en wordt de
situatie kritiek.
Volgend jaar zullen we in staat zijn om
met grote verrijdbare tanks water te
geven maar dat kan dit jaar nog niet.
Als de tabaksplant hoog genoeg is,
wordt de top(bloem) eruit gehaald zodat
de bladeren groter zullen worden. Op
het moment dat de bladeren beginnen te

verkleuren moeten ze geplukt worden.
Na de pluk worden ze aan lange bamboe latten gebonden en opgehangen in
een open schuur waar de wind flink
door kan waaien, zodat de bladeren
kunnen drogen. Als de bladeren
voldoende droog zijn (de middennerf
mag niet breken) dan worden ze uit de
schuren gehaald en vervolgens moeten
ze op grootte en kleur gesorteerd
worden, dus blad voor blad moet
bekeken worden.Hierna worden ze in
balen gepakt en verstuurd naar de
veiling waar de fabrieken de tabak
opkopen. Dat dit alles veel werk geeft,
kunt u zich wel indenken, vooral als je,
net als op ons bedrijf, 15 hektare hebt
met 21.000 planten per hektare.
Hier op ons bedrijf gaan we werken met
het zogenaamde "tenat system",
pachters systeem zouden wij zeggen.
Dat betekent dat een aantal boeren van
ons een stukje land krijgen waarop ze
mais en tabak mogen verbouwen, de
mais kunnen ze zelf houden, dat is hun
eten, maar de tabak wordt aan ons geleverd. Naast land worden de boeren zaailingen verstrekt en kunstmest, terwijl
het sorteren ook weer centraal gebeurd.
De bedoeling van het projekt is nu dat
naast ziende "pachters" er ook een
aantal blinde pachters komen, die wij
zelf eerst opgeleid hebben. Deze blinden
die vrijgezel zijn kunnen dan wat geld
verdienen en dat maakt het voor hen gemakkelijker om een vrouw te vinden.
Als ze eenmaal getrouwd zijn, dan
komen ze in aanmerking voor een
regeringsprojekt en verhuizen daar naar
toe; terwijl wij weer een nieuwe jonge
blinde kunnen helpen.
Een lang verhaal dat hopelijk aanspreekt en laat zien dat gehandicapten
hier volledig kunnen worden opgenomen in het arbeidsproces.
Een
verheugend feit om even bij stil te staan
en wij denken daarbij ook aan Jezus die
altijd opkwam voor de achteruitgestelden in deze
maatschappij.
Hopelijk wordt aan dat aspect uit Zijn
leven niet voorbijgegaan in deze kersttijd.
Vanuit een zomers Malawi (25 graden
celcius) wensen wij u prettige kerstdagen
en een gelukkig 1980.
Ria, Jan, Arjanne en Erik Lenselink
postbus 2
Kasinje, Malawi
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maandagmorgens gesloten
woensdagmiddag* ook geopend
de opruiming begint
donderdag 17 januari

Programma s.v. Ratti
12-13 januari
Afd. zaterdag: s.v. Ratti l
F.C.
Overstege l, s.v. Ratti 2 - Wilhelmina
SSS 4, Erica '76 2 - s.v. Ratti 3.
Afd. jeugd: A.Z.C. Al - s.v. Ratti Al,
Socii BI - s.v. Ratti BI, KI. Dochteren
BI -s.v. Ratti B2.
Afd. zondag: Warnsveldse Boys l - s.v.
Ratti l, s.v. Ratti 2
Erica '76 8,
Zutphen 5 - s.v. Ratti 3, Oeken 4 - s.v.
Ratti 4.
Afd. dames: Epe l - s.v. Ratti l, s.v.
Ratti 2 - Baakse Boys l.

KNIPTIP
U kunt een kostbare fotokamera
verzekeren tegen
diefstal.

Ponyclub
"De Graafschap"
Een poos geleden hebben enkele leden
van de ponyclub "De Graafschap", in
het kader van de landelijke ruitersportweek laten zien wat "voltigeren" is.
Deze gymnastiek op een pony die aan
een lengeerlijn rondloopt, is bij uitstek
geschikt om jongelui zonder eigen pony
kennis te laten maken met het ponyrijden.
De ponyclub is thans voornemens om
voor deze jongelui een tiental lessen
voltige te geven in de binnenmanege aan
de Stationsweg. Sekretaris G. Vlogman
(tel. 2542) wil alle gewenste informatie
hierontrent geven.

Volvo-Peugeot garage geopend
Onder grote belangstelling is vrijdagmiddag de Volvo-Peugeot garage van de heren Deunk en Hendriksen aan de Nijverheidsstraat 3 geopend. De dochters van de twee eigenaren knipten een lint door en daarmee was de opening een feit
geworden. G. J. Hendriksen en J. H. Deunk gaan voorlopig met hun tweeën alle voorkomende werkzaamheden in het
bedrijf verrichten. „Misschien dat in de loop van het jaar een paar personeelsleden worden aangetrokken", aldus
Hendriksen.
Deunk en Hendriksen hebben, voordat ze hun bedrijf in Ruurlo openden, beiden zo'n tien jaar gewerkt bij een
Winterswijksegarage. Tot en met zaterdag 12 januari wordt "open huis" gehouden.

l Nu bij visser voor lage prijzen

i
i
i
i
»
i
i

Kaaskast

Bankstel

vitrinekast

geloogchmassief eiken

geloogd eiken

geloogd eiken met
wildieder kussens
van 6995,- nu

van 4225, — nu

4975,-

van 1550,— nu

Bankstel

tafel f 4 stoelen
massief eiken, stoelen met
leer bekleed
van2859, - nu

zwaar eiken met bloemstof

EXTRA ZWAAR EIKEN

van 3385, - nu

595, — nu

mahonie
bestaande uit: ledikant 140x200; 2 nachtkastjes;
toilettafel met spiegel en toiletbankje,
herencommode
van 2504, -nu

Slaapkamer

Een kleine greep uit onze tapijtcoupons

Desso tapijt

Zuiver scheerwol 3,60 m van 1170, — nu

zuiver scheerwol
400 cm breed in 4 kleuren
nu per meter

Zuiver scheerwol 2,90 m van 942, — nu

575,

Nylon tapijt 3,60 m van 471,60 nu

Kussens
35,OO

Dekbedden

Zware veren

2 stuks

6O,OO

Synthetisch dekbed 1-persoons nu

Veren

2 stuks

17,5O

Donsdekbedden

van 58,50 nu

vanaf

159,OO

van Vredestein SG 40 Soft kwaliteit
14 cm dik

29,75

alles per meter

diverse dessins

5,-

210 cm hoog van 22,40 nu

80x190 cm van 225, - nu

189,

90x190 cm van 253,- nu

209,
229,

90x200 cm van 278, - nu

11,95
13,95
15,951

150 cm hoog van 16,— nu
180 cm hoog van 19,20 nu

49,75

Polyether matras

49,75

Dekbedovertrekken al vanaf

Overgordijnen

«5,

Novilon Nova

219,-

2 stuks

1-persoons

2-deurs, half leg half lang
ongemonteerd
meeneemprijs

200 cm breed

Polyesther

per meter al vanaf

Linnenkast

geloogd massief eiken
ledikant 140x200; 2 nachtkastjes;
toilettafel met spiegel
f^ JB^^P"
van 3392,50 nu
&4S05f'

140x200 cm van 441, - nu

verder diverse restanten
matrassen

De opruiming begint 17 januari

Vordert, Tel (05752) 1381

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren

KARNAVALSVERENIGIMG

De Deurdreajers"

zaterdag 12 januari

Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844

met medewerking van:

PRONKZITTING
na afloop Deurdreajersbal

Donderdag 17 Januari start
onze grote

Prins Cerardo en gevolg
Tanzmarikes

Hofkapel/Hofliederentafel
2 Buutredners
Russisch ballet

RESIDENTIE ZAAL SCHOENAKER KRANENBURG
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur - na afloop rijdt de borrelbus

balans.

Zondagmiddag 13 januari om 14.00 uur zal in zaal Schoenaker voor de jeugd de kleurenfilm worden vertoond van:
TOM

& MUSETTE Tegen een kleine vergoeding kan de jeugd de avonturen van poes Tom meemaken.

Heeft u zich al opgegeven voor deelname aan de karnavalsoptocht 198O?
Opgave kan nog geschieden bij de bekende adressen van de optochtkommissie. Doe het zo snel mogelijk!!!

Wij ruimen al onze schoenen en laarzen
op tegen ongelofelijk lage prijzen, waarvan u verstelt zult staan . . .
V

f

Komt dit zien, u mag dit niet missen.

voorgoed
antiek
DE

verder 10 tot 10%
korting
op niet afgeprijsde artikelen

Schoenhandel

Hogevonder
RUURLO

Te koop: hooi en -&trp, Uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Ernmel-,
oord, Onderduikersweg 30c,i
N.O.P.,
tel. 05270-2701,
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618214.

KNIPTIP

"VELDTjOEK"

%

Een filmzon is een
welkome lichtbrenger
voor wie binnenshuis
wil filmen.

tu»en Doctinchemen Ruurlo
VeldhockKwcg n - i j
0*7»* -491

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

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

^

O

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend
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1979 bijna verleden tijd
Nog een paar weken en 1979 is voltooid verleden tijd. De meesten onder u zullen zeggen "wat ging het allemaal weer snel".
Vandaar onderstaand een kleine terugblik, waarbij wij er bij voorbaat op wijzen dat het een greep is uit tal van gebeurtenissen
die zich in ons achtkastelendorp hebben voorgedaan.
Burgemeester Vunderink kreeg begin januari al direkt een officiële daad te verrichten door de heer E.J. Vruggink de eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, op te spelden, omdat deze 40 jaar als huisbewaarder in dienst
was bij "De Wiersse".
Eind januari kreeg Vorden bezoek van de studenten van het Mc.Pherson College uit Amerika, waaraan de oud-Vordenaar dr.
Jan van Asselt als docent is verbonden.
Broeder Augustus van Berlo o.f.m. vertrok vanuit het klooster op de Kranenburg naar Weert.
Vordens Toneel herdacht 26 januari het zilveren jubileum. De ontwerp-sportnota kwam die maand ook uit, waaruit bleek dat
er de komende vijfjaren op sportgebied geen belangrijke verschuivingen in Vorden zullen plaatsvinden.

VORDEN. - Zaterdagmorgen
omstreeks kwart vo«f twaalf
kreeg oppet Gabriël >van de
rijkspolitie te Vorden Van een
voorbijganger uit Lochem een
melding, dat er in een sloot aan
de Kapelseweg in de Wildenborch een gewonde ree xou liggen. De opper ging poolshoogte
nemen en trof tegen de sloot wal
een jong bokje aan.
De opper postte al geruime tijd
met het oog op eventuele stropers. Toen niets daarop wees
vroeg en kreeg hij hulp van een
jagerscombinatie. Het diertje
was echter uit de sloot gekropen
en het bos ingegaan.
Het werd echter gevonden. Het
bleek een eenjarig bokje te zijn,
dat broodmager was. Per auto
bracht de opper het naar dierenarts Warringa in Vorden. Het
vermoeden was, dat het worm of
leverbotziekte had. Na behandeling werd het diertje bij een
jachtopzichter in Vorden ondergebracht. Zaterdagavond kreeg
de opper bericht, dat het reebokje alsnog gestorven was:
oorzaak leverbotziekte en stress.
Dat laatste kennelijk als gevolg
van het feit, dat het in mensenhanden was geweest.

Ledenvergadering
Nutsdepartement
Op woensdag 12 december j.l. hield het
plaatselijke Nutsdepartement een goed
bezochte ledenvergadering in het Dorpscentrum.
Het bestuur vroeg de leden, hun mening
te geven inzake de kwestie, hoe het verder moet met het Nut. De verschillende
avonden en kursussen die het bestuur de
laatste jaren heeft georganiseerd werden
steeds maar matig bezocht en het
bestuur vroeg zich dan ook af of het
nodig was hiermee door te gaan en wilde
van de leden een uitspraak hierover.
De aanwezige leden stemden unaniem
voor het doorgaan van Nutsaktiviteiten
en stelden voor om, waar mogelijk,
samen te werken met plaatselijke stichtingen en verenigingen. Omdat de grote
onkosten vaak de oorzaak zijn van het
niet doorgaan van aktiviteiten en evenementen, kan het Nut hier wellicht financiële steun verlenen.
Het bestuur zal kontakt opnemen met
plaatselijke organisaties om dit te bespreken en te komen tot een vorm van
samenwerking. Verder zal het bestuur
de plaatselijke Nuts afdelingen zoals
kleuterschool, floralia, blokfluitclub en
babysitcentrale, blijven steunen.
Het bestuur verwacht binnenkort
nieuwe aktiviteiten bekend te kunnen
maken.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer A. J.
Havenaar werkzaam bij loodgietersbedrijf Willink is geslaagd voor het
diploma Ie monteur installatie techniek.

v.l.n.r.: opperwachtmeester Gabriëls, dierenarts Warringa en een assistente.

HET EERSTVOLGENDE NUMMER
VAN CONTACT VERSCHIJNT
OP 3 JANUARI 1980

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Goat zitt'n, dan za'k Lammert effen roep'n", zei zien vrouw tegen
Toon van de Spitsmoes. "Hee hef zich effen op 'n divan in de veurkamer
egooid. Met dit hondeweer is 't met 't rondwandelen ok niks edaon".
"Vandaor dat ik ok hier komme, gewoonluk loop ik de kamp nog wel us
rond maor i'j vezoept d'r now zowat."
't Duurn maor effen of Lammert was op de bene. 't Ston um bes an dat t'r
ene kwam. Praoten, dat vezat de zinn'n nog 's.
"En Toon, wat gif 't ni'js zoal?"
"Och, neet volle besunders of 't mos wean
hondebelasting volgend jaor meschien in de tesse kont holl'n."
'' Ja, ja dat he'k eleazen. Dat was ieis van den schoolmeistei , maor den zal
zelf ok wel un hond hemm'n of hee kik wiet vguruut nao de volgende
vekiezingen. Um 't andere huus heb ze jao zo'r^Bg en a'j daor de helfte
van de stemmen van heb, dan bu'j al 'n heel ende.'
"Now, die vekiezingen vin'k wel wat wiet ezog. Die he'w trouwens ok nog
lange neet neudug, laot ze eers maor us zien dat ze 't now met mekare Hek
hold."
"Och, un betjen vedraagzaamheid tegenoaver mekare kan d'r al heel wat
an doene. Of 't dan van huus uut vordensen bunt of neet maakt mien ok
al niks uut, ze zit t'r veur de gemeente belangen en niet veur de partijbelangen, teminste zo heurt 't. At ze daor an denkt, kan 't bes goed
gaon."
"'t kan natuurluk ok van 't kasteel komm'n, meschien bunt daor nog
duustere krachten an 't wark die de boel uut mekare hold. Bi'j de
ambtenaren bunt t'r jao ok al geregeld wat zeek . ' '
"Dat van die duustere krachten geleuf i'j zelf natuurluk ok neet. Nee daor
lig 't an heel wat anders. De onderlinge vestandholding lot schienbaor
nogal te wensen oaver. Dan krie'j vanzelf un slechtere prestatie. Dan mot
t'r volk bi'jkomm'n en dan wod t'r nog meer zeek. De werksfeer
vebettern is 't eerste wat daor gebeurn mot. Dan kump 't wark ok wel
klaor, at ze 't maor met plezier doet."
"En wat duch ow van die ni'je mevrouw in de raod?"
"Och die mot nog volle learn. Van 't Staring instituut wet ze natuurluk
nog neet wat die allemaole veur de taal en historie van 'n Achterhook wilt
doen, anders hadden ze die subsidie vaste wel goedekeurd."
"Dus dom eholl'n?"
"Nee, da's te volle ezeg, eerder deur eur soortgenoten slech veurelicht.
Maor die hadd'n meschien wel gin tied of waarn druk met andere dinge
bi'j ons in 'n Achterhook."

Op 10 februari herdacht de schietvereniging "De Wildenborch" het 25 jarig bestaan. Jan Klein Brinke werd bij de "Graafschaprijders" motorsportman van het jaar.
"Toon" Mennink nam maandag 19 februari afscheid als voorzitter van de afdeling Vorden van de GmvL. Ruim 20 jaar
maakte hij zich verdienstelijk voor de landbouw in onze gemeente.
Op het landgoed "De Kiefskamp" overleed op 94-jarige leeftijd de oud-cavalerie officier W.A. v.d. Wall Bake. Onder meer
was hij oprichter van de rij vereniging "De Graafschap".
Op de Kranenburg barstte eind februari het karnaval in alle hevigheid los. De school "Het Hoge" werd schoolkampioen van
Oost-Gelderland en een week later zelfs Gelders kampioen.
l maart vierde de direkteur van het postkantoor, de heer G. J. Wolters, feest. Hij was die dag namelijk 40 jaar in dienst van de
PPT. De brandweer van Vorden werd deze maand in nieuwe uniformen gestoken.
Het Kerkepad stond in de maanden maart en april in het brandpunt van de belangstelling. Bij de VVV werd bekend gemaakt
dat de heer G.W. Eyerkamp burgemeester Vunderink als voorzitter zal gaan opvolgen.
Eind april, begin mei bestond de school "Het Hoge" 100 jaar. Dit ging gepaard met het organiseren van tal van evenementen.
De heer D.J. Walgemoed kreeg de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, aangezien hij 40 jaar als rentmeester aan het landgoed Hack fort was verbonden.
Ratti I afd. zaterdag werd in haar afdeling voetbalkampioen.
De Deurdreajers bewezen dat ze nog iets anders kunnen dan alleen pretmaken. Voor de Nederlandse Hartstichting zamelden
zij namelijk het lieve sommetje van ruim vierduizend gulden in.
Begin juni organiseerde de VVV een feestweek ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan. Arend-Jan Bargeman vierde een uniek
jubileum. Een halve eeuw leider aan de zondagsschool. Derk de Boer was die maand 25 jaar leider van de Nuts-blokfluit- en
melodicaclub.
De wielerronde van Vorden trok veel toeschouwers. Trouwen op het gemeentehuis, zo werd bekend gemaakt, kost op zaterdag
voor Vordenaren ƒ 525,— en voor niet-Vordenaren / 800,—.
Meester Joh. van Dijk werd in juni in het zonnetje gezet omdat hij 30 jaar lang de schooljeugd van de openbare lagere school
op de vierdaagse schoolreis had vergezeld.
De Achtkastelendarpers en de Knupduukskes maakten een succesvol uitstapje naar Oostenrijk.
Gerrit Groot Jebbink werd gehuldigd tijdens het jaarlijkse Medler-feest. Hij was namelijk 50 jaar mede-rijder op de dogcar bij
het ringsteken.
Ruim 900 personen waren eind juli op de Kranenburg aanwezig bij het jaarlijks achtkastelenweekend van de "Graafschaprijders". Veel succes voor de touwtrekkers uit Vorden die begin augustus met drie teams nationaal kampioen werden.
Feest bij de voetbalvereniging "Vorden". Het vijftigjarig bestaan werd met veel ophef gevierd. Vele toeschouwers bij de wedstrijd tegen F.C. Twente (toen had Twente de scheidsrechters nog niet tegen) en tweemaal een "volle bak" bij Graads, Moo,
Dikaen Hennik.
Eind augustus vierde Jong Gelre het 65 jarig bestaan met de opvoering van "En de bossen zingen hun lied". In deze maand
kwam wereldkampioen dammen Harm Wiersma vergezeld van oud-wereldkampioen Ton Sijbrands naar Vorden voor het
spelen van simultaan-wedstrijden.
Een "afgeladen" dorpscentrum nam op l september afscheid van het hoofd van de bijzondere school "Het Hoge",m de heer
A.J. Zeevalkink.
>^B
De door Jong Gelre georganiseerde fietsvierdaagse beleefde op 4 september een succesvolle start.
Tijdens een intiem diner herdacht de heer G.J. Bannink medio september het feit dat hij 40 jaar bij het onderwijs werkzaam
was.
In de maand oktober geen "schokkende" gebeurtenissen.
Zaterdag 3 november werd^^ieneer" Groot Wassink gehuldigd. Hij was namelijk een kwart eeuw als leraar aan de gymvereniging "Sparta" verborwPn.
Diezelfde dag werd Gerard rond in Vorden winnaar van de kampioensrit van de KNMV. Een rit waarvan de organisatie ten
deel was gevallen aan "De Graafschaprijders" uit Vorden en "Sport en Vriendschap" uit Lochem.
Marinus Menkhorst kreeg op 11 november eveneens een eremedaille op de revers gespeld toen hij het feit herdacht dat hij 40
jaar werkzaam was bij familie Thate op de Bramel. Op 10 november werd Gerardo de nieuwe prins van de Deurdreajers.
Dinsdag 11 december keurde de raad van Vorden na zeer langdurige debatten de begroting goed. Gelukkig voor Vorden nog
steeds met een voordelig saldo, hoewel wat dit laatste betreft de "vette" jaren voorbij lijken. Maar dat zien we volgend jaar
dan wel weer.
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Vriendschappelijk voetbal
Om gedurende de winterstop in vorm te
blijven speelt het eerste elftal van
Vorden zondag 23 december een oefenwedstrijd tegen Roda uit Deventer. De
reserveteams komen eveneens tegen
elkaar uit.

H. Leestman.

Kleindierenmanifestatie

Jaarvergadering
"de Knupduukskes

Op de 26e kleindierenmanifestatie
Oneto '79 te Enschede behaalden leden
van P.K. V. alhier mooie predikaten.
Afd. Grote Hoenders: H.J. Wassink,
Welsumer Haanjong G.

Op 12 december hield de folklore dansgroep "de Knupduukskes" haar jaarvergadering in het Pantoffeltje.

Afd. Dwerghoenders: G.W. Tragter,
Minorca zwart haan oud l ZG, Haan
jong l F idem 2ZG, hen jong 2 ZG.
Afd. Konijnen: H. v. Heerde, groot zilver lichtzwart ram jong l F, voedsterjong l ZG.

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

Voorzitter Pelgrum memoreerde het
afgelopen seizon waarin veel aktiviteiten
zijn geweest, o. a. bezoek
aan
Oostenrijk, Zwitserse dansgroep op
bezoek, Amelandse dansgroep en Belgische dansgroep. Dankzij de medewerking van diverse gastgezinnen is dit
mogelijk geweest.
In 1980 hoopt de dansgroep haar 35jarig jubileum te vieren.
Volgens het verslag van de secretaris
werd in het afgelopen jaar 30 keer opgetreden. Het financieel overzicht vermeldde een klein batig saldo.
De aftredende bestuursleden mevr. W.
Zweverink-Hogenhout en J. Sloot werden herkozen.

Dammen
Voor de onderlinge damcompetitie van
DVC werden de volgende wedstrijden
gespeeld.
Jeugd: A. Plijter-N. de Klerk 0-2; W.
Rietman-H. Dijk 2-0; H. v.d. Kamer-D.
Hoekman 1-1; J. Slütter-F. Rouwenhorst 0-2; E. te Velthuis-R. Bruinsma 20; G. Brinkman-J, v.d. Kamer 0-2; R.
Stügger-R. Lichtenberg 2-0; R. MullinkH. v. Langen 1-1; W. Hulshof-P. Besselink 2-0; M. Boerkamp-B. Masselink
2-0; M. v. Burk-R. de Beus 2-0; B.
Huetink-B. Nuesink 2-0; R. Slütter-H.
Berenpas 0-2; B. Masselink-J. kuin 0-2;
M. Boerkamp-B. Huetink 2-0; M. v.
Burk-R. Lichtenberg 2-0; R. de Beus-R.
Stugger 0-2; B. Nuesink-H. Berenpas 11; R. Slütter-R. Gr. Roessink 2-0; R.
Mullink-B. Masselink 0-2; B. HuetinkW. Hulshof 2-0; M. Boerkamp
-H. v. Langen 1-1; P. Besselink-R.
Stugger 0-2; R: de Beus-R. Gr' Roessink
2-0.
Senioren: Esselink-Ter Beest 0-2;
Hoenink-Lankheer 0-2; Wentink-Breuker 0-2; Sloëtjes-Wiersma 0-2; SlütterKl. Kranenburg 2-0.
Het derde vijftal van DCV speelde gelijk
tegen DIOS 5 uit Eibergen, terwijl het
vierde vijftal een paar dagen later verloor met 3-7 van die zelfde club.

DASH pakt de puntjes
Als laatste in de eerste rond van de competitie 1979/1980 ontmoette het eerste
damesteam van Dash de dames van
Wilp in de Vordense sportzaal. Dash
had tot dusver 14 punten verzameld in
11 wedstrijden, hetgeen een 6e plaats
opleverde, terwijl Wilp nog maar l punt
kon bemachtigen en aan de staart hing.
Toch zou het er nog om spannen. Blessures en ziekte maakten de Dash-ploeg
nog incompleet.
In de eerste twee sets ging de strijd
eigenlijk wel steeds gelijk op. De verdediging van Dash was beneden normaal hetgeen slechte passes en uiteraard
een slechte aanval opleverde. Mentaal
bleef Dash overeind en kon op de beslissende momenten toch doordrukken. Dit
betekende 15-13 en 15-12 voor Dash. In
de 3e set kwam Dash tamelijk snel op
achterstand en wel op 2-10. In die fase
maakte leneke Rietman een vreemde val
waardoor zij op het achterhoofd terecht
kwam en daardoor uitgeschakeld
raakte. Met een invalster, die het normale spelsysteem niet kende, ging Dash
verder. Dat leek hopeloos, maar mogelijk als gevolg van het andere
spelsysteem kon Dash oprukken. De opslagen gingen ook beter en tot slot kon
Dash ook hier de setzege pakken met
15-13. Dash blijft met nog een halve
competitie te spelen -11 wedstrijden- op
de 6e plaats.

Dames 5 periode-kampioen
In de Zutphense Hanzehal kwam de
Vordense damesploeg tegen het damesteam van Hercules (Warnsveld) in het
veld. Gezien de gedragingen waren de
zenuwen tot het uiterste gespannen.
Hercules had zelf met 24 punten geen
kans op de titel, maar Wilhelmina 7 had
net voor de aanvang van de wedstrijd er
3 punten bijgepakt en was op 29 punten
gekomen, terwijl Dash 7 er 28 had. Dus
moest Dash tenminste l set pakken.

Gezien de gespannen zenuwen en het
feit, dat een scheidsrechter van
Wilhelmina de wedstrijd leidde en
bovendien veel Wilhelmina-aanhang de
zijde van Hercules koos -bij verlies van
Dash waren zij immers kampioen- werd
het een spannende wedstrijd. Technisch
gezien werden er veel fouten gemaakt,
die bij Dash meer werden afgefloten dan
bij Hercules. Ondanks de zenuwen en
de vaak slechte balbehandeling kon
Dash de eerste set met 10-15 pakken.
Dat gaf morele steun. Hercules verzette
zich hevig en vocht voor elke punt,
zodat het in de 2e set 15-12 in het nadeel
van Dash werd.
De derde set moest voor Dash winst
opleveren. Het begon heel goed en er
werd een flinke voorsprong genomen
van 10-3, maar Hercules kwam terug en
flink in de knoei zittend liet Dash het tot
10-10 komen. Daarna keerden de
kansen steeds. Na 11-11 werd het 12-12,
13-13 en 14-14. Bij steeds wisselende
kansen kreeg Dash toch het laatste
woord en werd ook deze set met 14-16
voor Dash. Het periodekampioenschap
was behaald en dit betekent promotie
naar de 2e klas van het district.
Proficiat, dames!
Overige uitslagen
m.asp.: Sp. Dev.-Dash c 0-3 en 3-0,
Dash a-SVS d 2-1; m.jun.: Dash-V en K
0-3; j.asp.: Dash b-Isala 0-3, Dash aWilh. b 1-2; hr. Ie kl.: Hansa 4-Dash 3
3-0, Wik 2-Dash 2 1-2 (de eerste set Ireeg
Dash flink aan de broek, maar de 2e set
lukte het hen terug te komen. In de 3e
set liep Dash een achterstand op van 133 en leken de kansen op een overwinning verkeken, maar stug volhouden en
knokken leverde Dash op verrassende
wijze nog de wedstrijdzege met de setstand 15-13' Een knap staaltje); ds. 3e
kl.:Dash6-Wilh.51-2.
Voor de
volgende
week
geen
programma in verband met de Kerst.

Wij wensen onze cliënten, vrienden en
kennissen een prettige jaarwisseling toe
en hopen u in het nieuwe jaar ook weer
van dienst te kunnen zijn met hooi, stro
enz.

A BRANDENBARO & ZN
vee- en varkenstaande!

wenst zijn clientèle
een voorspoedig
nieuwjaar
N>odslachtingen tel. 05750215T0 b.g.g. 05752-1270

wenst alle kliënten
een voorspoedig
nieuwjaar
Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar
Schildersbedrijf en verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5, Vorden
telefoon 05752-1567

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig en gelukkig nieuwjaar

Een voorspoedig nieuwjaar
u allen toegewenst door

Kranenburg
KAPTEIN MORGENROOD B.V.

Zutphenseweg 15, Vorden

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

EN MEDEWERKERS

Wij wensen iedereen

Deldenseweg 13, Vorden

GRAMMOFOONPLATENHANDEL
Vorden - Telefoon 05752-1209

CAFE-RESTAURANT-LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. Th. Schoenaker

wenst al haar relaties een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Tel. 05750-13813

Klein Lebbink bv
ZUTPHENSEWEG 29

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Kluvers CV en
Kluvers Sport Totaal

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

KUYPERS

Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

WIJ wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Restaurant Tao Sing

FOTO DOLPHIJN

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

wenst u en de uwen een
vrolijk Kerstfeest en een
voorspoedig nieuwjaar
Dagelijks geopend, ook met de

De marktkooplieden
van Vorden

Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
U BENT VAN HARTE WELKOM

wensen iedereen
PRETTIGE KERSTDAGEN
en een
GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij

wensen

leden,

donateurs

en

oud-

papierleveranciers

W/J wensen u prettige Kerstdagen en 'n voorspoedig 1980

Loonbedrijf Haaring
Beunksteeg 2, Hengelo (G)

prettige Kerstdagen en een
goede jaarwisseling toe

Bakkerij Van Asselt

Jan

Krijt DE ECHTE SLAGER

wenst allen een voorspoedig
1980

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

43,50

wenst allen
prettige feestdagen en
voorspoedig 1980

UW ZAAK

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

Wij wensen u allen
prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 1980
VORDEN

Hierbij wensen wij alle clientèle, buren en kennissen

HELMINK

ZUTPHENSEWEG

Boekhandel
HIETBRINK

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Wij wensen u

prettige Kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

Wij wensen u een
voorspoedig nieuwjaar

BARINK

Nieuwstad 26 Vorden
wenst allen prettige
feestdagen en een
voorspoedig 1980
Uw Fongers toer-,
sport-, trim- of racefietsdealer
en voor uw reparaties

Voetbalver. Vorden

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon
Sigarenmagazijn
Fa. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist

DINY WOLSING

chiropodiste
voor uw algehele
voetverzorging

prettige feestdagen en een
voorspoedig 1980

HUVO VORDEN B.V.

„De Olde Meulle"

VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4, telefoon 1342

EN MEDEWERKERS

KerkhoflHcHi 1
Telefoon 05752 1309

JONG GELRE af d. Vorden
wenst de leden
PRETTIGE
KERSTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

in acryl fantasie, gebreid
in de kleuren paars, cyclaam en grijs

We wensen u

prettige Kerstdagen en een in
alle opzichten goed 1980

B. G. VL-OGMAN

Burg. Galleestraat 44, Vorden
telefoon 2999

Bestuur touwtrekvereniging

„VORDEN"

Wij wensen u allen

Folkloristische dansgroep
„DE KNUPDUUKSKES"

Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig Nieuwjaar
BEBIEHOEK „ELIENTJE"

Slagerfl

Varkens- en paardenhandel
G. H. VOSKAMP
wenst allen een
gelukkig en
voorspoedig
nieuwjaar toe

Ik wens al mijn vrienden,
kennissen en cliënten
prettige kerstdagen en
een voorspoedig
nieuwjaar toe
M. STOFFELS

wenst u

een voorspoedig nieuwjaar

H.K. van Gelreweg 4
Vorden

Poeliersbedrijf
W. ROSSEL

Eikenlaan 27
KAPSALON BEERNING
wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Dorpsstraat 28, Vorden

wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Damespullover

VAN ZEEBURG

Auto- en tweewielerbedrij
Shell tankstation

J. H. WILTINK

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

VORDEN TEL 05752 1971

B. F. LEBBINK

EN MEDEWERKERS

Schoenmakerij VISSER

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

ADMINISTRATIEKANTOOR

Een gelukkig nieuwjaar

Sigarenmagazijn
Boek- en kantoorboekhandel
„JAN HASSINK"
wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR
CONFECTIE EN MODE

Verhuur in geluidsinstallaties en
noodverlichting

f 15,—
f 20, —

De bekende toegangspasjes blijven van kracht

Ruurloseweg 64, Vorden

en medewerkers

wenst clientèle en
bekenden, een voorspoedig nieuwjaar

Kosten tot 16 jaar
16 jaar en ouder

prettige feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

Fa Gebr. KJKTTELERIJ

Transportbedrijf

Deze kaarten zijn vanaf heden in de
Jeugdsoos te verkrijgen.

Nijverheidsweg 2, Vorden

H. J. GROOT ENZERINK

Hoveniersbedrtjf

FIRMA GO8SELINK

Met ingang van 1 januari 1980 moeten
de

LEDENKAARTEN
VERLENGD WORDEN

wenst u

LOONBEDRIJF

Harmsen

wenst allen een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen onze
cliënten en kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar
FA SUETERS

Fa. Gebr. Barendsen

Doe-het-zelf,
Keuken- en tapijtcentrum

Wij wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar
GARAGE KURZ
Industrieweg 7
Burg. Galleestraat

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

wensen alle cliënten prettige
Kerstdagen en een
voorspoedig 1980

FOURAGEHANDEL
Emmeloord
Tel. 05270-2701

Fa. WOLSING
Gelukkig nieuwjaar
gewenst door

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

EGGINK

Timmer- en aannemerbedrij f
A. BOSCH
Schuttestraat 11

D. J. JANSEN'S B.V.
Vee en Vlees
en medewerkers

BOUWBEDRIJF

BONDSSPAARBANK
Vorden
Dorpsstraat 15

wenst al haar leden en donateurs

een voorspoedig en sportief
1980 toe

AUTO- EN TAXIBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN
Telefoon 05752-1256 b.g.g. 1961

TEL. 05752-1514

Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter
Marina Johanna

Inplaats van kaarten

De jaarlijkse Kerstzangdienst van de
Vordense koren

D. KLEIN BLEUMINK
en
B.J. KLEIN BLEUMINK-KUIJPERS

vindt plaats op zaterdag 22
december om 20.00 uur in
de Hervormde kerk te Vorden, toegang vrij.

hopen op donderdag 27 december a.s.
hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Wij noemen haar
MARIAN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.30 uur in zaal „Concordia", Raadhuisstraat 36 te Hengelo (gld.).

Gerrit en Bertha
Ruesink

7255 LE Hengelo (Gld.), december 1979
Vordenseweg 68

7255 KR Hengelo (G),
7 december 1979
Koningsweg 26
Voor de vele blijken van medeleven welke wij mochten
ondervinden tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze
lieve man, vader en opa

Voor de vele bloemen, kado's en felicitaties en vooral
uw overweldigende belangstelling bij de heropening
van onze zaak ondervonden, zeggen w i j u hartelijk
dank.

Ch r. Gem. Zangververeniging Excelsior
Vordens Dameskoor onder leiding van dirigent de
heer P.J.M. Rouwen.
Vordens Mannenkoor, dir. de heer Nijhof
Rudie van Straten, organist
Deklamatie ds. J. R. Zijlstra

Hervormde kerk te Vorden
De Gemeentelijke Zendings Commissie van de Hervormde kerk te Vorden nodigt u graag uit voor de

FAM. HELM1NK
EN MEDEWERKERS

JAN WILLEM HEIJENK

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

/

Vorden, december 1979

Fam. Heijenk
Vorden, december 1979
Rondweg l

Voor spoedgevallen zie weekenddiensten en voor 27 en 28
december tandarts Haccou,
telefoon 1908 voor diegenen
van wie de achternaam begint
met de letter A t/m K en tandarts Houtman, telefoon 2253
voor diegene van wie de achternaam begint met de letter L
t/m Z.
Iedereen Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar
gewenst.
Te koop gevraagd: houten
kinderstoel, autozitje en kampeerbedje. Telefoon 2411
Gevraagd: AOW-er of parttimer die genegen is regelmatig onderdelen of materiaal te
halen of te brengen naar klante of montage.
Het bezit van een auto en telefoon is hierbij noodzakelijk.
Voor inlichtingen kunt u bellen: Ten have produktie bv,
Vorden, telefoon 05752-2244
toestel 20
Te koop: 3 kachels keuken,
kamer, gevel. Het Wiemelink
19, Vorden

LIZA

Gevraagd: thuiswerk o.a.
type- of schrijfwerk of inpakwerk. Brieven onder nr. V-l
buro Contact

Na de kerkdienst kunt u kennis maken met Bert en Els
Kling (uit Dordrecht) in ,,de Voorde", Kerkstraat 15,
Vorden. U bent er welkom!

J.J. Dijkerman
G.J. Dijkerman-de Wilde
Janine

De kerkdienst zal worden gehouden op donderdag 20
december om 11.30 uur in de Hervormde kerk te Vorden, waarna de begrafenis om 12.30 uur op de Algemene Begraafplaats zal plaats hebben.

SCHOOL MET DE BIJBEL „HET HOGE"

Met oprechte deelneming berichten wij u het heengaan van

vrijdag 21 december a.s. hopen we
samen met alle schoolkinderen in
de Hervormde kerk bijeen te komen
voor de viering van het Kerstfeest.
Aanvang 10.30 uur.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom evenals de kinderen die volgend jaar op school hopen te komen.

LIZA DIJKERMAN
Wegens huwelijk van één onzer medewerkers

op de leeftijd van 6 jaar.

donderdag 20 december
gesloten.

Haar vrolijke karakter zal in onze herinnering blijven
Het personeel

Dikke

Te koop: mooie kerstbomen,
alle maten. Ze kunnen eventueel ook bezorgd worden.
J. Peppelman, Kerkhoflaan
3, Vorden

Zondag 30 december

10.00 uur Uitzend-dienst echtpaar Kling

Maandag 31 december
(Oudejaarsavond)

19.30 uur

Dinsdag l januari 1980
(nieuwjaarsdag)

10.30 uur
Na de korte dienst Nieuwjaarsbegroeting in
,,de Voorde"

Zondag 6 januari

10.00 uur
Bevestiging ambtsdragers

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 23 december
(4e Adventszondag)

:

10.00 uur

KLUBGEBOUW MEDLER
Dinsdag 25 december : 14.30 uur
(Ie Kerstdag)
Kerstfeest Zondagsschool Medler/Linde

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Vordense
Winkeliers Vereniging
Openingstijden winkels
DONDERDAG 20 DECEMBER
KOOPAVOND TOT 9 UUR

ZATERDAG 22 DECEMBER
TOT 4 UUR OPEN

dankt iedereen die het afgelopen jaar 1979 heeft meegewerkt aan het welslagen van het jubileumjaar en diverse akties.

Welkom op onze wekelijkse bijbelstudie, woensdag
19.30 uur.
. A. POStttia, Ruurloseweg 6

Wij wensen u allen een voorspoedig 1980.
Muziekvereniging Concordia

in goud of zilver zijn nu leuk in prijs.
Al vanaf 34,90 zijn ze te koop.
En nog leuke modellen ook.

Wullink

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, telefoon 1342

GEMEENTE VORDEN
OPGAVE KADAVERS

- Op de zondagen 23 en 30 december 1979
van 16.30 tot 17.30 uur
(kadavers worden dan 24 resp. 31 december opgehaald);
- Op de maandagen 24 en 31 december 1979
van 09.00 tot 10.00 uur
(kadavers worden dan 27 december 1979 resp.
2 januari 1980 opgehaald).
De kadavermelding dient te worden opgegeven aan
het slachthuis Zutphen, telefoon 05750-13941.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sekretaris,
J. Drijfhout

MAANDAG 24 DECEMBER
TOT 4 UUR OPEN
MAANDAG 31 DECEMBER IOUDEJAARSDAGJ
TOT 4 UUR OPEN

Feestelijke schoentjes

Burgemeester en wethouders maken bekend dat
i.v.m. de komende feestdagen, t.a.v. de melding van
kadavers, door het slachthuis de volgende regeling is
getroffen:

Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

10.00 uur Kerstdienst voor jong en oud
m.m.v. jeugdkoor „Inter Christ"
19.00 uur Kerstfeest Zondagsschool dorp

Muziekvereniging Concordia

Vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns
kruises.

WULLINK

Dinsdag 25 december
(Ie Kerstdag)

Met leedwezen vernamen wij het overlijden van

Jezus belooft geen vrede tussen de volkeren, maar
vrede tussen u en God!

bij ons steeds vlug klaar!!

23.00 uur Kerstnachtdienst
m.m.v. „Sursum Corda"

VRIJDAG 21 DECEMBER
KOOPAVOND TOT 9 UUR

vrede op aarde?

Schoenreparatie

Maandag 24 december
(Kerstavond)

Vorden

Te koop: mooie wengé salonkast. Stationsweg 15, Vorden,
telefoon 2825

»

10.00 uur
m.m.v. het Vordens Dameskoor

Loodgietersbedrijf WILTINK

Vorden, 16 december 1979

Te koop gevraagd: schilderij
en theekastje.
Telefoon 05750-19880

Zondag 23 december
(4e Adventszondag)

Vorden, 16 december 1979

Te koop: een prima oliehaard
Siegler. Th. Bijen, Julianalaan 26, Vorden

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.

DORPSKERK

Kerstviering

Gelegenheid tot condoleren woensdag 19 december
van 20.30 tot 21.00 uur in het rouwcentrum aan Het
Jebbink 4 te Vorden.

Bestuur en leidster Nutskleuterschool
,,De Kroezestulp", Vorden

Wegens omstandigheden te
koop: mooie zwarte Duitse
herder, l jaar oud, met stamboom.
G. Stokkink, De Boonk 33,
Vorden, telefoon 05752-2684

De Kerkeraad van de Hervormde gemeente te Vorden nodigt u graag uit
voor de volgende Kerkdiensten en Kerstfeest-vieringen in de

Vorden, Zutphenseweg 5

leerlinge van onze kleuterschool.

Te koop: antiek salontafeltje.
Telefoon 05752-2139

Ds. J. Veenendaal hoopt deze dienst te
leiden.

„Zij heeft ons geleerd wat aanvaarden is. "

LIZA DIJKERMAN

Gratis aangeboden:
drijf mest.
Krijt, Delden.

De heer en mevr. Kling worden verbonden als zending-werkers vanuit „Oegstgeest" aan de Classis Zutphen.

Op zondag 16 december 1979 is op 6-jarige leeftijd
overleden onze lieve

N.J. EDENS, landarts
geen praktijk op 24,
27, 28 en 31 december.

uitzend-dienst van de heer
en mevr. Kling naar de FIN
pijnen op zondag 30 december om 10 uur in de
Hervormde dorpskerk.

Kerstfeest 1979
Oud en Nieuw 1979/1980

de burgemeester,
Mr. M. Vunderink

RESTAURANT

„De Rotonde"
24 december Kerstavond
gesloten.
1e en 2e Kerstdag geopend
tot 8 uur 's avonds.
Maandag 31 december
Oudjaar snack-counter
geopend tot 6 uur.
Nieuwjaarsdag normaal
geopend.

Oudejaarsdag
zijn onze kantoren na 12 uur
voor het publiek gesloten
DE GEZAMENLIJKE BANKEN TE VORDEN

Wij zijn op woensdag 2 januari de gehele dag

gesloten
SLAGERIJ JAN KRIJT
SLAGERIJ B. G. VLOGMAN

Wij zijn 31 december geopend
en 2 januari gesloten

RESTAURANT„DE ROTONDE"
Vorden, telefoon 1519

P. S.,
Vergeet u niet voor de feestdagen zo'n heerlijke salade te bestellen?

BAKKERIJ VAN ASSELT
BAKKERIJ OPLAAT
BANKETBAKKERIJ WIEKART
T WINKELTJE SCHURINK

SCHOONHEIDSSALON

WAS- en TEXTIELVERZORGING

Vrolijke Kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar wenst u

Café Uenk

„beauty"
INSTALLATIE-

wenst haar clientèle
prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 1979 toe

Lakerveld

WENST U ALLEN
EEN SCHOON NIEUWJAAR
Wij wensen u een

Wij wensen u allen een
alleszins geslaagd
nieuwjaar!

Smederij H. van Ark

GOED UITEINDE

Autorijschool

Warme Bakker Oplaat

SLAGMAN EN ESSELINK B.V.
Het Hoge 35 - Vorden

en medewerkers

een geslaagd nieuwjaar

en een

prettige kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

GEACHTE KLANTEN

gelukkig nieuwjaar

50

50

LOONBEDRIJF

CHR.

MUZIEKVERENIGING

„Sursum Corda"
1930

hartelijk dank voor de leveranties van
het afgelopen jaar.

AANNEMERSBEDRIJF

Tevens wensen wij een ieder
VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 22

voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

1980

wenst een ieder een voorspoedig
en zeer feestelijk jaar toe

50

H. J. RUITERKAMP B.V.
wenst vrienden en bekenden in alle
opzichten een

Fa BONGERS-UENK
Vorden

Veilig Verkeer Nederland
50

afdeling Vorden
EEN HEEL JAAR LANG

en een

Wij wensen U allen een
voorspoedig nieuwjaar

DE EENDRACHT
Wenst allen

prettige kerstdagen

VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

wensen allen

Elektrotechnisch installatiebedrijf

wenst allen

Wenst u allen
PRETTIGE KERSTDAGEN

EN MEDEWERKERS

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij lessen in BMW en Volvo

wenst allen

EN MEDEWERKERS

- Telefoon 2122

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

BEEFTINK

Drikus Groot Jebbink

H.K. van Gelreweg 35-Vorden
Telefoon 05752-1753

Fa. G. BARGEMAN EN ZN,
METSEL- EN
TIMMERWERKEN

GARAGE

GOED NIEUWJAAR
DEKKER ELECTRO B.V.
Vorden

M.l. gediplomeerd

AANNEMERSBEDRIJF
EN MEDEWERKERS

en een

VAMOR RIJSCHOOL

G. BULTMAN
wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

siebefink vonden

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

De Bongerd 28, Vorden

WILLY DE VRIES-NIEUWLAND

Burg. Galleestraat 5, Vorden

wenst allen

EN SERVICEBEDRIJF

FAM. A. G. SCHURINK
Burg. Galleestraat -Vorden
wenst al haar kliëntèle en
kennissen een

wenst u voor het nieuwe jaar:

DE ALLERBESTE WENSEN

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst

VOOR ALLE MENSEN

Door Frans: u weet wel
FRANS KRUIP

FA KOERSELMAN

voorspoedig nieuwjaar

wenst allen

Ten Have Engineering

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Prettige Kerstdagen
en een

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

m

FA B. A. BORGONJEN
Kerkstraat 13

-

Vorde

Industrieweg - Vorden

Wij wensen

een gelukkig nieuwjaar

Café . Slytery

„'t Wapen van 't Medler"

LOONBEDRIJF

H.J. Groot Roessink

wenst u
Wapen- en sporthandel

Martens

FA GEBR. EYKELKAMP . Telefoon 6634

Een voorspoedig nieuwjaar
u allen toegewenst door

Vinotheek Smit

EDIG NIEUWJAAR

EEN VOOR

Telefoon 1385

Wenst allen

nze clientèle

voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

OUDEJAARSAVOND GESLOTEN

Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. Lammers

AUTO BOESVELD

meubel, tapijten en lederwaren

wenst u allen een

EN MEDEWERKERS

voorspoedig nieuwjaar

Vaalverinkdijk 1, Hengelo (G.), telefoon 1470 en 2786

BOUWBEDRIJF

RONDEEL
EN MEDEWERKERS
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479
wenst u allen

wenst allen een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen al onze kliëntèle,
vrienden en bekenden

een voorspoedig nieuwjaar

een voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen U een
PRETTIG KERSTFEEST
en een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Fa. OLDENKAMP
Vorden, telefoon 05752-2577

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

wenst iedereen
prettige kerstdagen
en
gelukkig nieuwjaar

Een gelukkig nieuwjaar
wordt u toegewenst door de

Fa. Ten Brinke

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN

ZUTPHENSEWEG

TEL. 05752 1514

Zutphenseweg, Vorden

EN MEDEWERKERS

Wij wensen u allen een
voorspoedig nieuwjaar
Loonbedrijf B. J. H. Seesink
Het Hoge 7 - Vorden

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar
INSTALLATIEBEDRIJF

W. WEULEN KRANENBARG

Wij wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

en medewerkers

Zelhem

Vee- en Varkenshandel
SCHILDERSBEDRIJF

J.M.'UITERWEERD

G. Weulen Kranenbarg
en medewerkers

EN MEDEWERKERS
wenst allen

prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1980

Het bestuur der sportvereniging

„Ratti"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
toto- en lottoleden
EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

CARNAVALSVERENIGING

MEENINK

Wij wensen u

Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

prettige kerstdagen

wenst vrienden, bekenden en kliëntèle

een voorspoedig nieuwjaar

Wenst leden en medewerkers
en alle carnavalsliefhebbers

een voorspoedig
en gelukkig nieuwjaar

voorspoedig nieuwjaar

Ziekenvervoer Wolsink

DE DEURDREAJERS
VORDENKRANENBURG

en een

Vordenseweg 3, Hengelo (Gld.)
SCHILDERSBEDRIJF

VAN DER WAL B.Y.
Het Hoge - Vorden

H. J. Berends
Landbouwwerktuigen en Stalinrichting . Linde

Wy wensen allen
wenst allen
EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Donderdag 20 december 1979
41e jaargang nr. 41

Vijfde blad CONTACT - VORDEN
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Helmink bv nu 3500 m verkoopruimte
Sluiting drukkerij
Onze drukkerij is gesloten op 24, 25, 26 en 31 december 1979 en
1 januari 1980.
Alleen rouwdrukwerk wordt in deze periode aangenomen. Wilt u
zich dan vervoegen aan het woonhuis van de fam. Weevers
Nieuwstad 12 te Vorden.
Het kantoor van de drukkerij is geopend op 24 en 31 december,
echter alleen voor het betalen van abonnementsgeld Contact.
Kantooruren: van 8.30—12.30 uur en van 13.00—17.00 uur.
Zaterdags is ook het kantoor gesloten.
Contact verschijnt weer op 3 januari 1980. Kopie voor dit nummer
kunt u inleveren uiterlijk tot 2 januari 10.00 uur.
Vorige week dinsdag was heffeest bij Helmink bv interieurverzorging en mode, aan de Zutphenseweg. Velen kwamen defam.
Helmink gelukwensen met de uitbreiding.
Wij hebben rondgedwaald in de enorme ruimte, wat een assortiment en keus, leuk gevonden was de slaapkamerafdeling op de
bovenste verdieping, doch ook de meubelafdeling heeft een ruim assortiment. De heer Helmink Sr. versterkt met zijn twee
zoons is van alle markten thuis en men kan rekenen op deskundige voorlichting en service. Ook de afdeling textiel is flink uitgebreid. Deze afdeling wordt hoofdzakelijk geleid door mevr. Helmink en mej. Giesen, de laatste beter bekend als Betsy,
welke al jaren bij de fa. Helmink in dienst is. Haar viel dan ook de eer te beurt om de officiële opening te verrichten, wat zeer
op prijs werd gesteld.
Onder genot van een hapje en een drankje, verzorgd door restaurant "de Herberg" kon een ieder dinsdagavond rustig rond
kijken. Woensdag startte de verkoop; als feestelijke openingsaanbieding gaf de fa. Helmink 10% korting. Op 22, 23, 27, 28,
29 en 30 december houdt de fa. Helmink een kerstmeubelshow; dus voor een ieder de gelegenheid om een keus te maken.
Wij wensen de familie Helmink veel sukses.

Kerstfeest
1979
"...Om ons op weg te helpen naar de
vrede..." Zo eindigt in de vertaling
"Groot nieuws voor u" de bekende
Lofzang van Zacharias, de vader van
Johannes de Doper.
"...Om onze voeten te richten op de
weg des vrédes...", zo lezen we het in de
vertaling van het Nederlands Bijbel
Genootschap, die we nog altijd de
nieuwe vertaling plegen te noemen.
(Lucasl:79)
Vrede - heelheid, gaafheid, gerechtigheid...is duidelijk een centraal woord in
het Kerst-evangelie.
Het is God te doen om vrede-op-aarde.
Het is dan ook vanzelfsprekend (positief
bedoeld) dat vanuit de kerken in Nederland (en niet in Nederland alleen; ook
de Conferentie van Europese Kerken,
het CEK heeft in een brief aan alle 112
aangesloten leden-kerken in Oost- en
West-Europa gevraagd: hun best te
doen opdat in Europa het niet komt tot
een nieuwe wapenwedloop) steeds meer
stemmen opgaan die vragen om vermindering van de kernbewapening en er op
aandringen zeker niet over te gaan tot
modernisering van het wapenarsenaal.
De Synode van de Gereformeerde
Kerken heeft er in een schrijven, gericht
aan de Tweede Kamer, op gewezen: dat
alle christenen zich dienen in te zetten,
zich dienen in te spannen voor het
afschaffen van middelen tot massavernietiging...
Ook de R.K. bisschoppen hebben in een
brief aan regering en parlement gewezen
op het gevaar van verdere bewapening
en gepleit voor een gemeenschappelijk
zoeken naar een rechtvaardige wereldorde.
Reeds eerder heeft de Synode van de
Nederlandse Hervormde Kerk en ook de
landelijke Raad van Kerken nee gezegd
tegen de te vrezen voortgaande
bewapeningswedloop, met alle risico's
van dien.
Nee, zingen van vrede-op-aarde tijdens
de komende Kerstdagen is niet genoeg.
Ja, we kunnen het beter laten als we niet
ook willen werken voor de vrede. En
ook dat brengt inderdaad risico's met
zich mee. Het Evangelie maakt mensen,
kan mensen tot dissidenten maken. En
dat te zijn is nergens gemakkelijk, niet
in Oost, niet in West.
We wensen u allen een goed Kerstfeest
toe, niet alleen in huiselijke kring, niet
alleen in de Kerkdiensten (ook dat),
maar veel meer nog in-het-omzien-naarelkaar, omdat God de Heer heeft
omgezien naar ons.
Inge Lievaart zegt in één van haar vele
gedichten vragender wijs tot de Heer,
die tot ons komt, naar ons omziet in het
Kind van Bethlehem:
Komt U de nacht verjagen,
wat boos is en verkeerd?
Dan willen wij U vragen
of U ons vrede leert...

Denk er bij uw keuze van het nagerecht
aan
dat
deze
moet
contrasteren met de hoofdschotel.

TIPS VOOR UW KERSTDINER
Bij alle recepten worden altijd afgestreken eetlepels bedoeld. Er zijn
setjes maatlepeltjes in de handel
van: 1 eetlepel, 1 dessertlepel, 1
theelepel en 1 theekopje aan een
ringetje.

Steek de vleesvork bij het voorsnijden niet in het vlees maar houdt hem
met de bolle kant op het vlees en gebruik een goed scherp mes.
Wild vlees moet goed bestorven zijn
dan is het mals en komt de wildsmaak het beste tot zijn recht. Koop
daarom wild bij een betrouwbare
poelier.

Wil men eieren voor garnering van tevoren koken en pellen, bewaar ze dan
onder water met wat zout.

Champignons blijven mooi wit als u
ze na het wassen meteen besprenkelt met wat citroensap.
Prik teentjes knoflook of andere kruiden die later uit het gerecht verwijderd moeten worden aan een houten
prikkertje, dan kunt u ze makkelijker
terugvinden.

Sausen inffTkjes of blik kunnen door
toevoeging van wijn, sherry, room,
eierdooier of wat kruiden een eigen
karakter krijgen.
Vóór een zwaar hoofdgerecht wordt
een lichte soep gegeven, vóór een
licht hoofdgerecht een wat krachtiger en voedzamere soep.

Rozijnen en andere vruchten zullen
minder zakken als u ze even door de
bloem heeft gerold.

Groenten mogen niet (pap) gaar gekookt worden ze zijn veel lekkerder
als ze nog wat knapperig zijn en u
houdt er meer vitamines in.

De soep wordt steeds na het koude
en vóór het warme voorgerecht opgediend.

Abrikozen, perziken, tomaten e.a.
stevige vruchten pelt u makkelijker
als u ze even in heet water heeft
gedompeld.

é

Houdt eiergerechten n o.
daar worden ze taai en o
van.

warm,
'akelijk

Glinsterster
BENODIGDHEDEN: rood, dik papier of karton en zilverkleurig papier, prikpen.
Teken een grote ster op het dikke rode
papier en een kleinere ster op het
zilverkleurige papier. Laat de kinderen
beide uitprikken. Plak de zilveren ster
op de rode ster en maak een gaatje in
een punt, waar u een gekleurd lintje
door doet. Hang hem in de kerstboom.

Direktie en
personeel
van
Drukkerij
Weevers b.
Vorden
wenst
allen een
gelukkig
Kerstfeest
en een
voorspoedig
nieuwjaar

Vuurwerk

Larderen is het doorrijgen van vlees
met reepjes vers vet spek. B.v. bij
droog wild.
Zorg bij fondue altijd dat het vlees
droog is anders gaat het spetteren.
Lever kunt u beter door de bloem
rollen.

l

l

Klokkenspel
BENODIGDHEDEN:
doorschijnend rood papier, dik geel papier
of karton, glittertjes in verschillende kleuren, prikpen en schaar.

Het laten schrikken van sommige
groenten is hoofdzakelijk voor het
mooi houden van de kleur.
Kappertjes worden op azijn geconserveerd en geven een pittige smaak
aan vele gerechten.

Teken een kerstklok op dik gekleurd
papier en laat de kinderen deze 2x
knippen. Teken in het midden met een
viltstift een sterretje en een kaarsje.
Laat deze uitprikken. Plak tegen de
ene kant van de kerstklok het doorzichtige papier en plak de andere kant
er tegenaan. Versier de klok met glittertjes.
Prik een gaatje boven in de klok en
doe er een touwtje door. Hang de klok
voor een lampje in de kerstboom.

Het voorgerecht moet zich van kleur
en smaak van het hoofdgerecht onderscheiden. Dus nooit een kipsalade voor een kippehoofdschotel.
De smaak van kip of jonge haantjes
komt het best tot zijn recht wanneer
bij het bakken of grillen niet te veel
scherpe kruiden zijn toegevoegd.

Laten we zacht zijn voor elkaar.
W

(ÉnvooronsitHX

'n Historisch vuurwerk...
leg het vast!

Heren l van Dash naar promotieklasse
Het heren-team van de volleybalvereniging Dash dat kampioen werd in hun afdeling en hiermee promoveert naar
de promotieklasse.

dit

Sinaasappellichtje
HAAL een kapje van de sinaasappel
en hol deze uit met behulp van een
grape-fruitmesje. Snijd nu voorzichtig
met een scherp mesje rondjes, driehoekjes en vierkantjes uit de schil.
Maak nu de onderkant van het lichtje
plat door er een klein plakje van af te
snijden. Nu plakt u met wat lijm het
sinaasappellichtje op een schoteltje.
Zet nu in de sinaasappel een waxinelichtje.
Het lichtje geeft juist als het brandt
een heerlijk geurtje. U moet er wel
rekening mee houden dat de lichtjes
niet te lang voor kerstmis gemaakt
kunnen worden omdat de schil beperkt houdbaar is.

Maak het gezellig op
oudejaarsavond
OUDEJAARSAVOND nadert. Het is
een gedenkavond, die wij Nederlanders bij voorkeur in de intieme huiselijke kring vieren. Een avond met een
bepaalde sfeer, die zich moeilijk laat
beschrijven. Een sfeer die niet gemaakt wordt door de oliebollen of het
vuurwerk om twaalf uur 's nachts;
waardoor dan wel?
Waarschijnlijk door het weten dat we
deze avond stil zullen staan bij het feit
dat er weer een jaar voorbij is wat
nooit meer terug komt. Dat de tijd
razend snel voorbijvliegt en dat we
moeten proberen wat goeds van ons
leven te maken omdat het de bedoeling niet kan zijn, dat men zich geen
ogenblik rekenschap geeft en maar
doorleeft.
We gaan niet de hele avond sentimenteel zitten doen, dat is ook niet
nodig. We maken het gezellig, doen
spelletjes en snoepen, kijken eens niet
naar het televisieprogramma en ontkomen er niet aan dat oudejaarsavond
een avond is die anders is dan alle
andere avonden.
BIJ MOEDER THUIS
WELK mens onthoudt niet zijn leven
lang hoe oudejaarsavond bij hem thuis
gevierd werd? Hoe moeder urenlang
oliebollen stond te bakken met de
keukendeur dicht en de ramen wijd
open?
En kwam ook niet elk jaar de sjoelbak
op tafel? Of deden we niet een heerlijk
gezelschapsspel? In elk geval iets,
waar we allemaal aan mee konden
doen. En opa, die trakteerde op appelbeignets.... Moeder zette gezellig alles klaar, dan hoefde ze niet elke keer
naar de keuken. Schalen met allerlei
heerlijks, die ze voor de hele avond
voor het grijpen zette, 'n Mandje met
noten, schaaltjes met zoutjes en heerlijk fruit stonden op het dressoir. Er
was punch, de eigenlijke oudejaarsavonddrank. Maar wie daar niet van
hield, kreeg heerlijke bowl of warme
chocolademelk.
En de kleintjes! Soms hadden ze 's
middags geslapen en mochten ze
opblijven. Een ander jaar werden ze in
bed gestopt en werd er met hen afgesproken dat ze om elf uur wakker
gemaakt zouden worden om de jaarwisseling mee te maken. En dat
gebeurde dan ook.
DIT JAAR
DAN de klok van twaalf.
Wij wensen elkaar spontaan veel
geluk en voorspoed voor het komende
jaar. Door onze gedachten flitsen debeelden van het voorbije, al het lief en
leed van 1979.
We nemen ons voor alles te doen wat
we kunnen om anderen een genoegen
te doen. Want als we ons inderdaad
serieus bezinnen, komen we vaak tot
de ontstellende ontdekking dat we
maar bedroevend weinig voor ande-

In het ziekenhuis de rollen omdraaien
ren zijn geweest. Hoe vaak reageerden we niet onvriendelijk, waardoor
een ander misschien lelijk in de put
raakte. En hoe vaak hebben we niets
gedaan, waar een heel klein beetje al
van de allergrootste betekenis had
kunnen zijn. Misschien hebben we
niet getroost uit vrees dat de ander
het 'gek' zou vinden en er iets achter

zou zoeken wat er niet was. Hoe
vaak?
Zo kunnen we urenlang doorgaan en
ons pijnlijk bewust worden van onze
tekortkomingen van dat éne jaar.
Maar we leven nu eenmaal met en
onder mensen. En als ieder voor zich
nu maar probeert een zo goed mogelijk mens te zijn, dan is dat een opgaaf
waarvan de vervulling
misschien
moeilijk, maar niet onmogelijk zal zijn.

altijd maar werken, omdat het bedrijf hun bedrijf zoals ze altijd trots zeggen
- een dienst is aan de gemeenschap,
die geen uitstel duldt. Zij zullen klaar
moeten blijven staan, zolang wij er
zijn, die het de gewoonste zaak van de
wereld vinden, dat we het knopje van
ons licht om kunnen draaien op deze
oudejaarsavond, dat we de melk
kunnen warmen voor het kopje slemp
dat bij deze oudejaarsavond past, of
de kraan kunnen openzetten voor het
afwaswater aan het eind van de lange
gezellige avond in de familiekring.
Zwijgen we dan nog maar over de
andere vanzelfsprekende werkzaamheden, die deze avond doorgaan als
op all^^ndere avonden en nachten.
Over^^iachtwakers die hun rondjes
lopen ooor stilverlaten straten, over
de soldaat die zijn wachtje klopt en de
uren die hem van de aflossing scheiden, over de taxichauffeur, die rekent
dat eliuist deze nacht waarschijnlijk
iets e^ki's te verdienen valt, over de

brandweerlieden in de grote steden, in
het zware uniform wachtend tot de
harde alarmschei hen - niet zelden op
zo'n oudejaarsavond - tot hun plicht
roept, over de mannen op zee en bij
de radio, en over alle eenzamen ter
wereld, voor wie deze avond geen
verstrooiing te vinden is en geen gezelligheid.
Als wij het straks weer gezellig maken
voor ons zelf in de warme kamer,
zouden wij dan niets kunnen doen
voor die plichtsgetrouwen en de eenzamen buiten?
Een aantal van hen kunnen we misschien wel bereiken. De buschauffeur
moet stoppen bij de halte, niet zo ver
van ons vandaan. De nachtwaker
komt op een vaste JH langs. We
kunnen hen verrassendst een warme
dronk en een oliebol. En in het
ziekenhuis kunnen de patiënten de
rollen eens omdraaien en de zorgzame
verpleegsters deze avond iets toestoppen.

Met een 'kerstmenu'
is uw taf el versiering compleet
WIJ zijn ieder jaar weer druk bezig met de voorbereiding van onze
kerstdis. We versieren de tafel met bloem stukjes, kaarsen, kleedjes,
lintjes en wat al niet meer. Maak uw feesttafel dit jaar compleet met
zelfgemaakte menukaarten.

dat moment van precies twaalf uur in de nacht van de 31e december
ts bijzonders. Al is 't dan het punt in de tijd tussen de zeventiger
van deze eeuw../het is een even "gewone" minuut als die u op
. Wat dat betreft is er niets bijzonders aan de hand.

Historische waarde
Toch kan die overgang van '79 naar '80
achteraf best een historisch moment
worden. Als de tachtiger jaren inderdaad duidelijk anders worden dan de
afgelopen tien jaar, dan heeft die
drempel wel degelijk een bepaalde
waarde en is dat vuurwerk in Nieuwjaarsnacht tot op zekere hoogte een
historisch vuurwerk, waar je best even
stil hij kunt staan.
Op de foto
Voor mensen, die zulke bijzondere
momenten graag in hun levensalbum
registreren, is er de mogelijkheid om het
vuurwerk te vereeuw-igen met behulp
van de kamera. Wat je ook van de
minder prettige kanten van dat
vuurwerk-festijn kunt zeggen: het is een
fascinerend gezicht. En als dat schouwspel er toch is, waarom zou je er dan
ook niet langer van genieten door het
via een foto of film voor altijd vast te
leggen. Daarom hierbij het "recept"
voor het maken van vuurwerkfoto's of
-films.

Vuurwerk fotograferen
Je kunt vuurwerk fotograferen met elke
kamera. Allen zijn de resultaten soms
wat pover: een opname van één vuurbol
of waaier is niet erg boeiend. Het
resultaat wordt pas echt leuk als u
beschikt over een kamera met een B bij
de belichtingstijden, wat betekent dat u
een tijdopname kunt maken. Zolang u
de ontspanknop of draadontspanner
van uw kamera ingedrukt houdt, zolang
blijft de lens openstaan.

De instelling
Uw kamera kan geladen worden met
een normaal filmpje van 19 of 21 DIN.
De "sterren" geven voldoende licht om
een goed resultaat te verkrijgen. Het
diafragma zet u op ƒ8 of als er symbooltjes op de kamera staan op bewolkt.
Opstellen en opname
Zet uw kamera op een hoog punt (bijv.
bij een zolderkamerraam) zodat u een
goed stuk van de hemel in beeld krijgt
waar u veel vuurwerk verwacht. Zet de
kamera op een statief of vensterbank.
Afstand instellen op oneindig en een
zwart kartonnetje bij de hand houden.
Daar stijgt de eerste vuurpijl op. U
drukt de knop in en blijft dat voorlopig

doen. Als de vuurpijl is uugedoot'd,
blijft de lens open, maar u schuift het
zwarte kartonnetje voor de lensopening.
Als er weer iets kleurigs in beeld zal
gaan komen: weg karton!... en ook dat
ligt vast. Het kartonnetje er weer voor
en na het maken van een derde opname
laat u de ontspanknop los. De opname
is klaar.
Enkele foto's
't Is verstandig op dezelfde manier nog
een paar foto's te maken. De serie zal
dan zeker een of enkele geslaagde vuurwerkfoto's opleveren, een schitterende
herinnering aan dat historische vuurwerk van Nieuwjaarsnacht 1979/1980.
En nu de film
Ook het filmen van vuurwerk is 'n
fascinerend werkje, want alles wat licht
geeft en beweegt is het waard te worden
gefilmd. Filmen van vuurwerk geeft
geen enkel probleem als u zich maar
niets aantrekt van het signaal van de
automatische belichtingsregeling, dat er
onvoldoende licht is om te filmen, 't Is
zelfs niet nodig om speciale film te
gebruiken; als u een XL-kamera heeft
kan vuurwerk gefilmd worden met een
normale film of een "snelle" film.
Weinig bewegen
Een belangrijk advies: probeer niet zo'n
snelle, omhooggaande vuurpijl van de
grond af te volgen, maar wacht hem als
't ware op bij het punt, waar hij zich zal
gaan ontplooien. Richt de kamera dus
op de lucht en zet de lens in groothoekstand. Alleen als de vuurpijl buiten
het beeld dreigt te komen, is het
verstandig hem te volgen, maar dan is
de snelheid al vertraagd. Bij het uiteenspatten van het licht moet de lichtbron
zo mogelijk midden in het beeld zitten.
Zet - als u deze hebt - de kamera op een
statief of hou hem in elk geval zo stil
mogelijk.
Fascinerend werkje
U zult het ontdekken: ook het filmen
van 't vuurwerk is een fascinerend werk.
En natuurlijk is het straks, als u in het
nieuwe jaar de film terug ontvangt van
de ontwikkelcentrale, een spannend
moment om te zien wat u hebt gevangen
in die Nieuw-jaarsnacht toen u een toch
wel wat historisch vuurwerk hebt vastgelegd om later te kunnen zien hoe het
was toen we met elkaar in de tachtiger
jaren zijn gestapt.

WAT HEEFT U NODIG?

EN BUITENSHUIS?
. VEEL moeders en vrouwen zijn die
avond met hun gedachten bij zonen
en mannen die ergens ver weg zijn. Er
zijn altijd veel mensen die de avond
van de 31ste december niet kunnen
vieren omdat ze die huiselijke kring,
het gezinsverband missen. Anderen
niet omdat ze 'onderweg' zijn. Hoe
vieren zij oudejaarsavond?
We weten dat bijvoorbeeld aan boord
van schepen gestreefd wordt naar
sfeer en gezelligheid om te voorkomen dat de mensen gaan piekeren
over thuis. Thuis, waarnaar vanzelfsprekend juist op dit soort dagen op
veraf gelegen plaatsen de gedachten
willen uitgaan. Omdat niemand belang heeft bij piekeren, worden de
zinnen verzet met wat onschuldig
vermaak, zoals men dat ook gedaan
zou hebben in de huiselijke kring.DOKTER ONDERWEG...
RING... Een telefoon ratelt. Een gejaagde stem klinkt schor in de hoorn
van het toestel. Of de dokter wel
onmiddellijk wil komen... Dokter is al
op weg. Inderhaast heeft hij zijn
instrumententas gegrepen. De rustig
zoemende motor van zijn auto overstemt zelfs het bronzen geluid van de
klokken, die het uur verkondigen dat
oud en nieuw aan elkaar klinkt....
En wij? We happen in de vette,
besuikerde oliebol, die moeder die
middag had staan bakken.... totdat ze
zelf 's avonds ze niet meer lustte. En
we denken er niet aan, dat er een
dokter is die bij een ernstige patiënt
geroepen wordt, dat er achter die
dokter een legertje verpleegsters staat
in ziekenhuizen en sanatoria, die verlichting willen helpen brengen in het
lijden, dat vele mensen hebben te
doorstaan, ook op deze oudejaarsavond.
En dan zijn er de buschauffeurs, de
politiemannen, de mensen van telefoon en energiebedrijven. Mannen in
roezige fabrieksruimten, die werken,

WAT HEEFT U NODIG: fotokarton,
schaar, lijm, papieren kerstkleedjes,
viltstiften, potlood en lineaal. Eventueel glittertjes en plaksterretjes. Handig
zijn de plakletters die u in de kantoorboekwinkel kunt kopen.
Neem per menu een stuk fotokarton
van 30x40 cm. Wij hebben op het
voorbeeld zwart genomen. Maar u
kiest natuurlijk de kleur die het mooiste past bij uw servies en tafelkleed.
Vouw het karton dubbel en maak een
scherpe vouw. Plak het woord
KERSTMENU op het karton. Knip
allerlei figuurtjes uit de papieren kerstkleedjes en versier hiermee de voorkant van de kaart.
De tekst van het menu zet u binnenin.

Om het helemaal professioneel te
laten lijken gebruikt u voor deze tekst
ook plakletters. We geven toe dat dit
een karwei is, maar het resultaat is
dan ook verbluffend. Trek eerst lijnen
met behulp van potlood en lineaal en
plak hierop de letters. Als u geen
lijnen trekt komt de tekst scheef op
het papier te staan. De potloodlijnen
kunt u later uitgommen. Versier de
binnenkant met glittertjes en plaksterretjes.
Uw kaart komt er natuurlijk heel
anders uit te zien dan ons voorbeeld.
Want als u bezig bent dan komen er
steeds weer andere ideeën naar voren. Wij wensen u een feestelijk en
gezellig kerstdiner toe.

Foto's maken van het "historische" vuurwerk van de Nieuwjaarsnacht 1979/1980 of er een film van maken... het is een leuk werkje. In bijgaand artikel wordt
verteld hoe de beste resultaten kunnen worden bereikt.

Uw
banketbakker
wenst u het
hele jaar door
alle goeds
/"

Wij wetwWptéttigeJvestïfógen
eneenüoofipoedig 1980

t Pantoffeltje
Maandag 24 december
gesloten.
Beide Kerstdagen geopend
vanaf 4 uur.

N

Maandag 31 december
Oudjaar gesloten.

't jaar afronden
met een oliebol

en/of

Nieuwjaarsdag vanaf 4 uur
geopend.

appelbeignets
appelflappen

appelbollen
sneeuwballen
berliner bollen

Goedkoop
stencilpapier

.
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CENTRUM VOOR DE BOUW

H.C.I

U.B.I

Wie bouwt kijkt eerst bij HCI
div. hartige
hapjes
en saucijzen

J. Wiekart

6,-

500 vel A4
exkl. btw. .

Drukkerij

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121.
Binnenweg 4, Ulft, Tel.: 08356-3141.

WEEVERS B .V.

Nieuwstad 12, Vorden

Telefoon 1750

administraties
verzekeringen

U KUNT NOG 4 GULDEN VERDIENEN
ALS U VOOR 1 JANUARI
Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.

: :::
il tl;

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

„De Olde Meulle"

Goeden niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 13,5O
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

•t è*n
•S («n

HET ABONNEMENTSGELD BETAALD

• verzekeringen
• boekhoudingen

„Stenderkasten "
een goede bolknak
50 stuks
17,50
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"

• automatische gegevens
verwerking
••V

• belastingzaken

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

• bedrijfsadviezen
Wij maken van oud
weer nieuw

HET EERSTVOLGENDE NUMMER

- staa'stralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

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

REPARATIE

VAN CONTACT VERSCHIJNT
OP 3 JANUARI 1980

Ook modellen naar eigen ontwerp worden door ons uitgevoerd

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 11/z jaar terugverdiend

Heeft u al zo'n heerlijke
Kerststol besteld?
Het kan nu nog, telefoon 1373

was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar

Landbouwmechanisatiebedrijf

WARME BAKKER

DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

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

OPLAAT

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"

Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

Wanneer is de Winterschilder
voor 't laatst bij u geweest?
Ga even na of 't weer eens tijd wordt.

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Trek in een premie die niet kinderachtig is?
Raakt de trap een tikje afgetrapt?
Nieuwe meubels gekocht, de laatste tijd?

Denkt u aan een ander huis, maar niet aan verhuizen?

Hij brengt weer een fikse
premie mee: 3O gulden per man per dag!
J*

REPARATIE

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

Premie vanaf 19 november 1979 tot en met 7 maart 1980

Schildersbedrijf J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDER N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523
ATTENTIE
Kerststukjes maken
Floralia

donderdag van 13.3.0 tot
15.30 uur in het jeugdhonk
van het Dorpscentrum

Industrieweg 2, Vorden
Telefoon 05759-2511
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BAKT HET VOOR U

pets*

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

CONTACT

Graag
gelezen!

Verf op kozijnen en deuren beschadigd?
Bij vrienden op originele ideeën gekomen?

Bijenhof'S FUNHOUT BEWERKING
Cesloten van 24 december
tot 2 Januari 1980

Beetje uitgekeken op uw keuken?
Was u tien jaar geleden een ander mens dan nu?

Losse verkoop:

Rustieke eiken meubelen
kasten, bankstellen en
eetkamerameublementen

In plaats van
kaarten...
, . . rond te s t u r e n . :
aanleiding van uw verloving, uw
huwelijk en de geboorte v, m
een wolk
by , kunt u
uw ftimilieleden. vnenden en
kennissen n a t u u i l n k
mi indeling op d<
Veel gemakkelijker en
stijlvoller is l n ' t echter hij ons te
kiezen uit de
Kennemer
Kaarten Kollektie.
Dan laat u zien dat u weet h< >e
het h

Drukkerij
WEEVERS
Vorden
Tel. 1404

avondje uit?

„Se Hertog"
CAFÉ-BAR-ZAAL

Dorpsstraat lOa, Vorden, telefoon 2243

Salades voor de feestdagen?
Wij verzoeken u vriendelijk bestellingen voor de Kerstdagen
uiterlijk 20 december op te geven.
Afhalen van de salade-schotels: maandag 24 december tot 17.00 uur.
Schotels voor Oudejaarsavond óf Nieuwjaarsdag gaarne uiterlijk
28 december bestellen.
Afhalen van salade-schotels: maandag 31 december tot 17.00 uur.
Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.
Wij zijn Ie en 2e Kerstdag gesloten.

Prettige feestdagen worden u toegewenst door
Eetcafé-bar-zaal

„Ie Herberg"

Spiegelenberg heeft volop Kerstbomen

Ruurloseweg 26, telefoon

De zomerproqramma's
11061(51161
voor het beste eruit is

Rabobank B
geld en goede raad

01.27

Openingsaanbiedingen

Neem iets lekkers in huis voor de Kerst

als u piekfijne
kerstversiering
zoekt

Stol met echte spijs
Krentebrood
Rozijnenbrood

Kerstkrans
Kersttaart

FLANELLEN
GERUITE WEEKENDERS
normaal 39,75

VAN UW ECHTIi BAKKER

nu

Kerstballen en pieken,
slingers en kaarsenhouders,
kandelaars en engelenhaar . . .
wat u ook zoekt om gezellige
kerstdagen nog sfeervoller
te maken

VAN ASSI LI

JORZOLINO THEEDOEKEN
leuke dessins
2 stuks

TEN CATE DAMESSLIPS

10,-

zowel heup als taille
2 stuks..

ft u nog iets nieuws voor de
a. s. feestdagen

„STAPP" KINDERKOUSJES

Wij hebben leuke

diverse modekleuren
2 paar

schoenen
laarzen
en tassen

9,75

HEREN SCHIPPERSTRUIEN
in zwart, marine en wijnrood
voor

,75

korting

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon 1261

voor echte feestprijzen

Schoenen

KK NK

Buiten de opruimingsaanbiedingen

10%

GA NAAR

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

vuurwerk
RUIME KEUS - VEILIG VERPAKT

In verband met de zeer beperkte verkooptijd

UW ZAAK

(alleen si decenber 1979)
verzoeken wij u nu te bestellen of een bestellijst te halen bij

Voor Oud en Nieuw
INTERIEURVERZORGING
EN MODE

VORDEN

OLIEBOLLEN
APPELBEICNETS
Wilt u s.v.p. vroegtijdig bestellen
telefoon 1373

HELMINK

ZUTPHENSEWEG

TEL. 05752-1514

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
ittedt

OPLAAI

JotltrtfltnJI

Zutphenseweg 9, Vorden

Spiegelenberg heeft volop Kerstbomen

Ruurloseweg 26, telefoon 1464

4

l

Neem voor de Kerst iets feestelijks
in huis

Voor de laatste keer in
1979

Wij verzorgen voor u:

roomboter amandelkransen/staven

roomboter kerstkransjes amandel
of suiker
kersttaarten
kerstgebak
saucijzenbroodfes
cake en tulbanden
appelgebak
kerststallen met spijs
krentebrood en rozijnenbrood met of
zonder spijs

l
l
l
l
l 't Winkeltje
l

Zie verder onze bestellijst, die in onze winkel voor u klaar ligt.

Kerstmarkt
op vrijdag 21 december
a.s. met speciale
a tt ra kt i es

«SS

die persoonlijk in ontvangst dienen te worden
genomen.
De prijzen zullen precies om 1 1 .00 uur worden
uitgereikt.

Zoals u weet wordt er op maandag 24 december normaal gebakken, dus ook alle broodsoorten zó vers uit de oven.

Welkom bij

IN BROOD EN BANKET VAN DE ECHTE WARME BAKKER
A. G. Schurink, Burg. Galleéstraat 22, Vorden, telefoon 1877

DU l lduidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

Naam:
Adres:
Woonplaats:

