
Donderdag 21 december 1978
40e jaargang nr. 42

Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 26,—
per jaar.

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

De dagen vóór kerst...

Deze week, de dagen vóór Kerst zijn
voor velen van ons gewoon drukke
dagen. Er moet nog veel gebeuren. In
bedrijven en winkels is het druk: er moet
heel wat gekocht (ingeslagen!) worden
voor de komende drie "zondagen". Ook
bij de kappers is het een komen en een
gaan. Vooral bij de dameskappers/
sters. Je wilt er toch verzorgd uitzien de
komende feestdagen. Het is ook druk
voor bestuursleden en leden van vere-
nigingen, koren, corpsen en clubs. Deze
week, de dagen vóór Kerst zijn er
immers ook al verschillende Kerst-
vieringen, voor ouderen en jongeren.
Ook de actieve Vrouwenverenigingen in
het Dorp, de Wildenborch, in Linde en
in Medler hebben één dezer dagen hun
Kerst-bijeenkomsten. Iedereen is geno-
digd en weet van eigen club of vereniging
plaats, dag en uur. Eén bijeenkomst
over-klinkt/Over-zingt ons hele dorp en
wijde omgeving: de Kerstzang Vordense
koren op donderdagavond 21 december
in de Hervormde dorpskerk te Vorden.
U weet er al wel van en u bent er zeer
welkom. Wat stiller misschien, maar
diep beleefd is ook de Kerstviering elk
jaar in de Vordense Verpleegtehuizen
Het Enzerinck - Villa Nuova. Deze
Kerstviering zal deze week vrijdagavond
22 december plaats vinden in de grote
/.aal van hui/e Villa Nuova.

De Kerst-dagen zélf...
ja, clan is er "natuurlijk' allereerst de
gezamenlijke Kerstnacht-dienst in de
Kerstnacht: zondagavond 24 december
om 11 uur in de Hervormde kerk te
Vorden. Ds. Zijlstra, Gereformeerd pre-
dikant nu te Vorden, hoopt deze Kerst-
nacht-dienst te leiden, die mede voor-
bereid werd door de Interkerkelijke
Evangelisatie Commissie. Ook de Chr.
niu/.iekvereniging "Sursum Corda"
heeft de medewerking toegezegd aan
deze Kerstdienst in de Kerstnacht. Op
de Ie Kerstdag, maandag 25 december,
is er in alle kerken de feestelijke Kerst-
dienst. Aan de Kerstdienst in de Herv.
dorpskerk hoopt mee te werken: Een
koper-ensemble van de Chr. Muziekver.
"Sursum Corda" en de organist Rudie
van Straten. De Kerstvieringen van de
/ondagsscholen vinden plaats ook op de
eerste Kerstdag, maandag 25 december.
In Medler/Linde 's middags, in het dorp
's avonds in de dorpskerk. (Zie ook de
advertentie). Dit jaar is er (om een
te-veel van het goede te voorkomen) géén
gezamenlijke Kerstdienst (Gereformeer-
de en Hervormde kerk) op de 2e Kerst-
dag.

Na de Kerst-dagen....

Na drie "/ondagen" moet je weer even
wennen aan de werkdag, de dag: woens-
dag. Veel gaan weer, moeten weer aan
de slag. Velen hebben (gelukkig) ook
nog wat vrije dagen. Scholieren en
leraren hebben Kerst-vakantie. De jaar-
wisseling staat voor de deur. "De tijd

gaat door..." Knallend gaan we (bij
leven en welzijn) de jaargrens over.
Knal-goed...! In menig opzicht. Eén
ding mogen we niet/hoeven we niet te
vergeten: we hebben veelvormig en veel-
kleurig Kerst = Christus-feest mogen
vieren. Dat is nooit weg. Het gaat met
ons mee; dag in, dag uit; jaar in, jaar
u i t .
Straks is het feest weer voorbij,
is het lied weer verklonken.
Verklonken? Voorbij?

Nee. nee,
wat diep in het hart is gezonken
raakt niet verloren,
gaat niet voorbij.
(Inge Lievaart)

Gezinsdienst in Kapel de Wildenborch.

De Kerkdienst in de Kapel de Wilden-
borch zal a.s. zondag 24 december (de
4e Adventszondag, vlak voor Kerst) een
ge/.insdienst zijn in die tijd van Advent
en Kerst. Aan deze Gezinsdienst, waar
jongeren en ouderen hartelijk welkom
zijn, hoopt mee te werken de Wilden-
borchse-school en het Interkerkelijk
Jeugdkoor uit Vorden "Inter Christ".
Liturgieën worden gestencild. Ds. Kra-
jenbrink hoopt deze gezinsdienst te
leiden.

Oud en Nieuw.

De oudejaars-dag valt dit jaa op zondag,
zondag 31 december. In de kerken is er
dan uiteraard 's morgens kerkdienst. De
Oudejaars-dienst zal in de Hervormde
kerk 's avonds gehouden worden en
begint (omdat het zondag is) om zeven
uur. Op de Nieuwjaars-morgen is er om
half elf een korte kerkdienst en daarna
een Nieuwjaars-begroeting in "de Voor-
de".

Kerstaktie Raad van Kerken

De vorige week gehouden collecte voor
< H i i i < < ( > kers*;i"~H<" v

kerken heeft tot nu toe ƒ 7580,79 opge-
bracht. Als alle lijsten ingeleverd zijn,
hopen we de ƒ 8000,- te benaderen. We
kunnen van dit geld weer erg veel
mensen een kerstgroet brengen. Namens
onze hoogbejaarde en ernstig zieke
dorpsgenoten willen we alle goede gevers
en geefsters heel hartelijk danken.

Kerstavond
Streekschool
Op woensdag 20 december a.s. heeft hè
oudercomité van de Streek-basisschool
Kranenburg een kerstavond belegd voor
de ouders en hun medehuisgenoten.
Samen met het onderwijzend personeel
zullen de kinderen van de basisschool
deze avond verzorgen met zang, decla-
matie, korte stukjes enz.

Kerstviering
"De Vordering"

Op vrijdag 22 december is het de laatste
schooldag van 1978 voor de leerlingen
van de R.K. basis- en kleuterschool "De
Vordering" aan het Jebbink. 's Avonds
wordt in de Christus Koningkerk een
kerstvièring gehouden, waaraan alle
kinderen - van kleinste kleuter tot en
met de zesde klas - zullen meewerken.
Het wordt geen gewone dienst; er wordt
gezongen en een kerstspel gespeeld.

1. Rattenbestrijding;
2. Ophalen huisvuil in het buitengebied;
3. Verzoek van de gladheidsbestrijders;
4. Sluiting gemeentehuis.

1. Rattenbestrgding:

In de week van 15 januari tot en met 19
januari a.s. zal de jaarlijkse aktie ter
bestrijding van de ratten gratis door de
gemeente worden uitgevoerd. Een ieder
die hiervoor in aanmerking wenst te
komen dient dit vóór 12 januari 1979 op
te geven bij Gemeentewerken, telefoon
2323.

2. Ophalen huisvuil in het Buitengebied:

In het buitengebied zal het huisvuil in
plaats van 26 december a.s. - tweede

Kerstdag - op donderdag 28 december
a.s. worden opgehaald.

Verzoek van de gladheidsbestryders:

De gladheidsbestrijders verzoeken u uw
auto zoveel mogelijk te parkeren in de
daartoe bestemde parkeerhavens, ten-
einde te voorkomen dat de strooiwagen
te veel en gevaarlijk moet manouvreren
om zijn toch al zo moeilijke weg te
vervolgen.

4. Sluiting gemeentehuis:

Het gemeentehuis zal op vrijdag 22
december a.s. vanaf 14.00 uur gesloten
zijn.
Het gemeente-bestuur wenst u prettige
kerstdagen en een voorspoedig 1979.

Na de viering in de kerk gaan de
kinderen naar de school. In de dan
sfeervol versierde gemeenschapsruimte
staan de kersttafels klaar. Eerst wordt
door een aantal kinderen nog een kerst-
spel opgevoerd, daarna volgt de kerst-
maaltijd: broodjes, krentebrood en war-
me chocolademelk.

Ingezonden
[Buiten verantwoording van de redaktiej

De maand december is begonnen en
wilden we u allen weer een brief sturen.
Zoals u misschien wel weet is de toestand(

hier niet al te rooskleurig en erg on-
zeker. Persoonlijk hebben wij gelukkig
geen nare ervaringen gehad en hebben
wij alle informatie van andere mensen.
Je weet natuurlijk nooit wat er nu
precies van waar is. Ter illustratie
hiervan het volgende verhaaltje: Een van
de schoolbussen was door • n groep
opgeschoten jongens gerede die met hun
boeken tegen de bus sloegen. De volgen-
de dag was het gebeuren zo aangedikt,
dat de bus was aangevallen en een
helicopter van het leger had moeten
ingrijpen om de jongens te verdrijven
door op ze te schieten. We hebben al
sinds ene paar weken geen Iraanse
Krant, dus langs die weg ook geen
informatie. Ze worden toch gecensu-
reerd, dus ook al niet betrouwbaar. De
televisie is helemaal in de war, /aak is er
helemaal geen uitzending of \*ordt zo-
maar midden in het programma afge-
broken, e elektriciteit doet mee met de
stakingen voor enkele uren per dag.
Winkels zijn erg vaak gesloten, wat soms
lastig kan zijn. We hadden gedacht dat
de hele situatie nadelig zou zijn voor het
blindenwerk omdat mensen bang zou-
den zijn om naar Isfahan te komen.
Gelukkig is gebleken dat dit niet voor
iedereen opgaat. In de laatste weken zijn
er nog weer drie blinde mannen
komen lopen op de boerderij en ook
gebleven voor training. Van een van
deze jongens kwam de vader op de
boerderij om eens te kijken hoe het ging
met zijn zoon. De jongen was op het
land aan het werd en de vader was stom-
verbaasd. Hij zei: Thuis wilde hij nooit
was doen en mi is hij echt aan het werk.
Dit is een hele goede reclame voor de
boerderij.

Een poosje terug was Jan op een boer-
derij in de omgeving van Isfahan om te
vragen of daar een blinde kon komen
werken. Er werd gepraat en thee gedron-
ken, zoals dat hoort, en toen begon de
man te praten over een blinde, waar hij
wel eens kippen van kocht en hoe
geweldig hij het vond dat die jongen dat
helemaal alleen deed, ondanks dat hij
blind was. Vol trots kon Jan zeggen, dat
die jongens op onze boerderij getraind
was. Dergelijke dingen zijn een enorme
stimulans om door te gaan met het werk.
Ondanks de vele moeilijkheden die er
blijven komen. Omdat de Iraanse scho-
len dicht zijn, verblijven de blinde kin-
deren de hele dagen in de instituten. Dit
is een enorme belasting voor de staf, en
dan willen de kinderen ook nog bezig
gehouden worden. Dit is nu al ongeveer
drie maanden zo en weten we niet hoe
lang dit nog vol te houden zal zijn voor
de stafleden. Waar-schijnlijk hebben ze
het hele jaar geen school meei maar
niets is hier ooit helemaal zeker. Geluk-
kig voor ons gaat de Amerikaanse school
zo veel mogelijk door. Tot nu toe hebben
de kinderen nog maar twee keer een
extra vrije dag gehad op advies van het
Amerikaanse Consulaat, omdat er moei-
lijkheden werden verwacht. Er gebeurde
niets. We zijn hier ook druk bezig met
de voorbereidingen voor het Kerstfeest
en proberen alles zo gewoon mogelijk
door te laten gaan. We willen u vanuit
Isfahan gezegende Kerstdagen toewen-
sen en een voorspoedig 1979.

Jan, Ria, Arjanne, Erik
Lenselink,

P.O.B. 12, Isfahan,
Iran.

Vogelvrienden naar
wereld-
kampioenschappen
Enkele leden van de vogelvereniging
"De Vogelvriend" zullen in januari a.s.
met een aantal inzendingen deelnemen

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gemeente Vorden
Nieuwjaarsontmoeting

Op 2 januari 1979, 's avonds van acht tot half tien, geeft het gemeente-
bestuur van Vorden gelegenheid elkaar te ontmoeten in de boerderij bij
het kasteel/raadhuis.
Een ieder is van harte welkom.

Nieuw bestuur CHU
In een onlangs gehouden ledenvergade-
ring van de Christelijk Historisch Kies-
vereniging afdeling Vorden, werden in
twee ontstane vacatures nieuwe be-
stuursleden gekoze,n. De samenstelling
van het bestuur is thans als volgt: G.
Bogchelman, voorzitter, mevr. I. Snoep-
Ja'ger, secretaresse, D. Norde, penning-
meester, A.J. Zeevalkink en Th. W. P.
Brinkman bestuursleden.

BURGERLIJKE...
STAND V

aan de Wereldkampioenschappen in het
"Turfschip" te Breda. De Vordense
vogelvrienden beschikken namelijk over
cakeie hoog gekuahticeerde vogels, die
op diverse tentoonstellinge in de prijzen
val len . Acht leden namen onlangs - met
plm. 40 vogels - deel aan de Gewestelijke
wedstrijd, die in schouwburg "De Ha-
gen" te Almelo door de "Edelzanger"
werden georganiseerd. Er waren plm.
2400 inzendingen. H. J. Schuerink won
een eerste prijs met S2 Lutino parkieten,
evenals H. L. Harmsen die eerste werd
met S4 Lutino parkieten. B. Horsting
kwam met zijn kanarie S2 res. wit in
aanmerking voor een derde prijs en werd
ook derde met kanarie enkeling geel-
ivoor. Enkele leden van de Vogelvriend
zullen op 12 en 13 januari a.s. deel-
nemen aan de bondskampioenschappen
die in de Zutphense Hanzehal worden
gehouden.

Op alle

jeans
en corduroybroeken

van de bekende merken

* 10f- BOBOS
KORTING LEVIS

ALTON
ENZ.

textiel en mode

schoolderman
raadhuisstraat -tel. 1367

vorden

Geboren: Gerrit Bram Groot Nuelend.
Gehuwd: H. E. Brink en M. A. W. van
Brandenburg; H. R. Ruitenbeek en B.
H. M. Wopereis.
Overleden: J. Groot Wassink, oud 86
jaar.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 24 december 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal; 23.00 uur Kerstnacht-
dienst, Ds. J. R. Zijlstra m.m.v. "Sur-
sum Corda"; maandag 25 december (Ie
Kerstdag) 10.00 uur Ds. J. C. Krajen-
brink, de Kerstdienst m.m.v. Korer-
ensemble "Sursum Corda". 14.30 uur
Kerstfeest Zondagsschool Medler, in
Clubgebouw Medler; 19.00 uur Kerst-
feest zondagsschool dorp in de Herv.
kerk; zondag 31 december 10.00 uur Ds.
R. van der Woude (Almen); 19.00 uur
Ds. J. C. Krajenbrink, Oudejaarsavond-
dienst; maandag l januari 1979, 10.30
uur Ds. J. Veenendaal, na de korte
dienst Nieuwjaars-begroeting in "de
Voorde".

KAPEL DE WILDENBORCH

zondag 24 december 10.00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink, gezinsdienst, m.m.v. Wil-
denborchse-school en Jeugdkoor Vor-
den.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

zondag 24 december 10.00 uur Ds. J. R.
Zijlstra, kindernevendienst; 23 uur Ds.
J. R. Zijlstra, kerstnachtdienst in de
N.H. kerk; maandag 25 december 10.00
uur Ds. J. R. Zijlstra; Ie Kerstdag 15.00
uur Kinderkerstfeest; dinsdag 26 de-
cember 10.00 uur nog niet bekend;
zondag 31 december 10.00 uur Ds. J. R.
Zijlstra, kindernevendienst; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra; maandag l januari
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra.

Betaling abonnementsgeld Contact
U kunt vanaf heden tot en met 31 december 1978 uw abon-
nementsgeld voor het jaar 1979 voldoen per Rabobank
nr. 36.64.02.374, Amrobank nr, 48.63.19.245 of per post-
giro nr. 12058671.n.v. Drukkerij Weevers b.v. Vorden.

Aan ons kantoor: Nieuwstad 12, Vorden
Kantooruren maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 17.00 uur.

Het abonnementsgeld bedraagt / 27, per jaar
Wordt U na l januari een kwitantie aangeboden, dan komt
er ƒ 4,- administratie- en inkassokosten bij en betaalt u ƒ 31,-

R. K. KERK VORDEN

23 december 17.30 uur Boeteviering; 24
december 21.00 uur Kerstavondviering;
25 december 10.30 uur Hoogfeest van
Kerstmis; 30 december 17.30 uur H.
Mis; 31 december 19.00 uur Oudejaars-
viering.

R.K. KERK KRANENBURG

23 december Boeteviering 19.00 uur; 24
december 23.00 uur Kerstnachtviering;
26 december 10.00 uur H. Mis; 30
december 19.00 uur H. Mis; 31 decem-
ber 9.00 uur H. Mis.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23 uur
Dr. Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s. v. p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.
Oud en nieuw 29 december Sterringa.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
'1961.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Van zaterdag 23 december 12.00 uur tot
zondag 24 december 23.00 uur Dr.
Wechgelaer; 24 dec. 23.00 uur tot
woensdagochtend 7.00 uur Dr. Warrin-
ga. Avond en nacht-dienst Dr. Wechge-
laer; zaterdag 30 december 12.00 uur tot
dinsdagochten 2 januari 7.00 uur Dr.
Wechgelaer. Avond- en nachtdienst Dr.
Wechgelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

Th. van Dijk, Gendringen, tel. 08356-
3445; C. L. Strategh, Barchem, tel.
05734-498; 25 en 26 december W.
Rossel, Doetinchem tel. 08340-23120;
C. L. Stratingh, Barchem, tel. 05734-
498; 30, 31 december en l januari J.
Hut, Doetinchem, tel. 08340-23207;
M.H. van Muiswinkel, Borculo, tel.
05457-1981.

TAFELTJE DEK-JE

De hele maand december mevr. Tak-
kenkamp, tel. 1422. Graag bellen tussen
8.00-9.00 uur.

NOODHULPDIENST

Tot l januari mevr. Brandenburg, tel.
2003; vanaf l januari mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoed-
gevallen.

BEGRAFENISDIENS l
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455• • •
OPENbAKH BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.
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Afwezig:
N. J. EDENS

tandarts
27, 28 en 29 december.
Voor spoedgevallen: Tandarts
H. Donker, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2191.

Tandarts
W. F. HACGOU

afwezig tot 8 januari.
Waarneming tandarts:
N. J. Edens, Vorden. tel. 1453
H. Donker, Hengelo, tel.
2191.

Te koop: oliekachel + vat. Te
bevragen bij Staringstraat 15,
Vorden.

Te koop: dressoir en grote uit-
schuiftafel. Samen ƒ 125,-.
Bromfiets Vespa met helm
ƒ 150,- en grote Luxaflex. Na
12.00 uur. Bus Molenweg 3,
Vorden. Tel. 2449.

Te koop: 2 gashaarden; l
keukenbijzetkachel. Nieuw-
stad 21, Vorden. Tel. 05752-
1638.

Gevraagd: een meisje van de
huishoudschool om zaterdag-
smiddags van 13.00 tot 16.00
uur auto's te wassen of andere
werkzaamheden te doen.
Persoonlijke aanmelding
Schildersbedrijf J. M. Uiter-
weerd, Ruurloseweg 35, Vor-
den.

Te koop gevraagd: woonhuis
evt. met achterstallig onder-
houd, tel. 05752-1564.

Te koop: Puch Maxi. Insulin-
delaan 12, Vorden.

Te koop: 2 propaan-gas gevel-
kachels 2000 + 3000; l
elektroplaatradiator 1500
Watt; l aardgaskomfoor 4
pits; l Philips platenspeler.
B. Bargeman, Raadhuisstraat
21, Vorden. tel. 1990.

Te koop:
verse Kerstbomen

met of zonder kluit
L. A. Wolsing, 't Hoge 15

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

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

Dinsdag 2 januari begint weer
de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.

Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg4, Vorden
Telefoon 2367.

OMORIKA,
een aparte kerstboom
(in beperkte voorraad)

Boomkwekerijen
M. G. Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26. Tel. 05752-
1464

SICARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

Beleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

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

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

Te koop: mooie kerstbomen,
alle maten. Bestellingen kun-
nen eventueel thuis bezorgd
worden. Peppelman, Kerk-
hoflaan 3, Vorden. Tel.
05752-2728.

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop:
verse Kerstbomen

met of zonder kluit
L. A. Wolsing, 't Hoge 15

Inplaats van kaarten

WIM VAN TIL
en
ANS OORTGIESEN

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen om in het huwelijk te treden.
De voltrekking vindt plaats op vrijdag
22 december a.s. om 13.15 uur in het
gemeentehuis,,Kasteel Vorden".

Kerkelijke bevestiging en huwelijksinze-
gening om 14.15 uur in de Ned. Herv.
kerk te Vorden, door de Weieerwaarde
Heer Ds. H. J. Oortgiesen.

Vierakker, Waardmanshofstede
Vorden, 't Wiemelink
December 1978

Toekomstig adres: Hoetinkhof 65, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in het
Wapen van Vorden (F. P. Smit) Dorps-
straat te Vorden.

9

Wij willen U allen hartelijk danken voor
de belangstelling en vele attenties die wij
van u mochten ontvangen bij de opening
van onze nieuwe slagerij.

FAM. B. VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Tel. 1321

Voor de vele blijken van belangstelling, bloemen en
kadoos, ontvangen bij de opening van onze zaak, zeg-
gen wij u onze hartelijke dank.

FAM. BOERSMA
SIGARENMAGAZIJN „'T CENTRUM"

Vorden, december 1978
Dorpsstraat 6

Heden overleed na een geduldig gedragen ziekte mijn
lieve onvergetelijke zorgzame man, onze vader,
schoonvader, grootvader en pleegvader

Drs. G. W. VAN DER ZWALM
geboren te Rotterdam 29 april 1905

Vorden: A. J. van der Zwalm-Lourens

Den Haag: D. van Dijk-van der Zwalm
R. van Dijk
Birgitta
Sabine

Gouda: M. de Haan-van der Zwalm
R. M. de Haan
Allard
Merel
Tirza
Charlotte

Leusden: P. van Holst Pellekaan-van der Zwalm
H. van Holst Pellekaan
Max
Karima

Ridderkerk: W. van der Zwalm
S. van der Zwalm-van Welsenis
Marco
Mireille

Beugen: A. van Haaren-Wervenbos
J. van Haaren
Toon
Bart
Amanda

Vorden, 19 december 1978
Bekmansdij k l

Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 22 december
a.s. 12.00 uur in het rouwcentrum aan Het Jebbink 4
te Vorden, hierna vindt de teraardebestelling te 13.00
uur plaats op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Wegens huwelijk
van één van onze

medewerksters zijn wij

gesloten
vrijdag 22 december

na 18.00 uur

textiel en mode

/choolclermciA
t t»L 1J67 vorden

Wij zijn weer ruim gesorteerd in

Kerst- en
nieuwjaarskaarten

Sigarenmagazijn ,,'t Centrum''
D. BOERSMA - Dorpsstraat 6, Vorden

Hervormde kerk
te Vorden
Graag nodigen we u uit voor de Kerk-
diensten en Kerstvieringen op Kerst J
1978 en bij de Jaarwisseling:
Zondag 24 december
(4e Adventszondag)

10.00 uur Kerkdienst, 4e Advent
10.00 uur Kapel de Wildenborch

Gezinsdienst.
23.00 uur Kerstnacht - dienst

wwwevf*^

f KERSTPRIJZEN: f
f* A

Maandag 25 december
(Ie Kerstdag)

10.00 uur Kerkdienst
14.30 uur Kerstfeest Zondagsschool

in Medler. (Clubgebouw)
19.00 uur Kerstfeest Zondagsschool

dorp (in de kerk)

Zondag 31 december
10.00 uur Kerkdienst
19.00 uur De Oudejaars-avond

kerkdienst
Maandag l januari

10.30 uur Kerkdienst,
daarna Nieuwjaars-
begroeting in ,,de Voor-
de"

„HET HOGE"
SCHOOL MET DE BIJBEL

Kerstfeest-
viering
met alle kinderen
op vrijdag 22 december
in de Hervormde Kerk.
Aanvang 10.00 uur.

De kleintjes, die volgend jaar op school hopen te
komen, worden ook verwacht.

Ouders en belangstellenden eveneens hartelijk wel-
kom.

Kerstnachtdienst
ZONDAG 24 DECEMBER
's avonds 23.00 uur

Voorganger:
Ds. J. Zijlstra,
Geref. pred. te Vorden

Medewerking
Chr. muziekvereniging
„SURSUM CORDA"

De evangelisatiecommissie
PARKEREN kan ook op de speelplaats openbare L.
School achter de kerk.

Koth. Kleuter -
"D£ VORDERING"

de doy nadert, voorop
u* kind f jaar Vordt. komt u
voor de belangrijke keuze te
staan : ive/A& school?

"Z)e VORO&XIHG" k leuter-
baj/sschoo/ méé een
team, probeert een

. doorgaande tyn te
von kleuterklassen tot het eind
von de Aasitschoo/.

Wilt u nadere informatie
dan ligt er een achoolg/dsje voor
u klaar.

Stap gerust onze school
eens binnen; tot 5 uur zj/n olie,
leerkrachten elke dag aanwezig.

Informatie en/ofoon/neld/ng
voo kleuter^ en leerlingen kan
ook per telefoon-~ 2*4so. Onze.
school staat ook open voor niet-
katholieken.

Het jebkink s

Juist voor Kerstmis heeft Wullink

leuke prijzen in laarzen.

Leren laarzen ai vanaf. 80,-

TT U J-jJ l̂iil JV Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1 342
r

Tevens wensen wij U prettige feestdagen
en een voorspoedig 1979

&aWISWW&^W

voor mooie spullen
in de kerstl
en leuke geschenken
onder de Teerst
VOOR „KERSTGEZELLIG" WINKELEN
BENT U WELKOM BIJ

ZUTPHLNSHWHG 15 - V O R D K N 1 1 1 l TOON 1261

l

l
l
l

l
l
l
l

Erkend dealer voor Vorden en omgeving

TRAGTER Ook Uw fietsen-specialist

2 januari 1979 zijn

Bakkerij vanAsselt
Oplaat
Wiekart
't Winkeltje

de gehele dag gesloten

DE WINTERSCHILDER
VOOR HET BETERE WERK
Als U écht handig bent, belt U de vakman met z'n premie
Als U tot en met 9 maart 1979 binnenschilder- of behangwerk
laat uitvoeren dat minstens 3 mandagen vergt heeft het
Bedrijfschap Schildersbedrijf weer een aantrekkelijke
premie voor u

van maar liefst 30 GULDEN per man, per dag!

Als vakman geven wij U graag alle inlichtingen over de premie

Schildersbedrijf J. M. Uiterweerd
Meester-schilder Ruurloseweg 35, Vorden - Tel. 05752-1523



NAAR BARENDSEN Begin het nieuwe jaar met feestelijk vuurwerk. U kunt het bestellen bij ons
in de zaak meteen na de Kerst. Aflevering en direkte verkoop uitsluitend
vrijdag 29 en zaterdag 30 december vanaf 8 uur. ZUTPHENSEWEG15-VORDEN

VIVO : i '

IVO SniDSSTRRRT CL

Woraf.

Supermarkt

Na een leU lagere, tyd va h Voor-
bereid!̂  dom we zelf qjedacKt KaololeK,
Icurweh wy UKU meedeleh, dal de over.
olracki vah or£ bedryp per \ Januari
I979 plaats zal tfiholen.
Met ante harbelijke dahk voor kek
jarehlomqe Vertrouwen , dat wy

taochfcen qehielerv, stellen Wy
orvte collega , de Keer 'fö.Oorvk

Ckvehter) aan U voor

Graoicj bevestigen wy
a de overname per^J. Jc<n. a.^.

aansluitend een r
liopen Wy U in een kernieuwde
VI VO- supermarkt Volop Van dienst

te zyn en Uw Vertrouwen met kwal l -
teit en laqe (oryzen te winnen

Hoo^acKtend •vo

Vuurwerk
j VERKOOP

7/1 f l'll . ü\ 29 en 30 DECEMBER
X y

sleede doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden

Vakwerk
is nu voordeliger

tot 9 maart ƒ 30,- per dag
per man op het binnenwerk

Voor al uw
- SCHILDER-,
- GLAS-,

— EN BEHANGWERK

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28,
Vierakker. Tel. 05754-361

;KI ;NV ;RVOI;R
WO I.SI N K Telefoon 05753 -1493

. BOOMKWEKERI JEN

. G. SPIEGELENBERG B.V

in INGENIEURS
ONTWERPEN ELEKTRONICA

VOOR SATELLIETEN,
MAAROOK PERFECTE
GELUIDSAPPARATUUR.

Veel van de talloze satellieten
die om de aarde cirkelen doen hun
werk dank zij de inventiviteit van
ITT ingenieurs.

Diezelfde geavanceerde ITT
technologie komt tot uiting in het
nieuwe HiFi 80 Music System.
Een subliem HiFi-stereo-programma.
Fraai van vormgeving. Luisterrijk
qua weergave. Bescheiden in prijs.

Bij uw ITT dealer hoort u er alles
over.

ITTWERELD-TECHNOLOGIE
TECHNISCH VERNUFT IN SUPERIEURE WEERGAVE.
Off. ITT-dealer voor Vorden en omgeving

DRAAYER'S SHOP-CENTRUM
RAADHUISSTRAAT 2 - TELEFOON 05752-2124 - RUIME PARKEERGELEGENHEID

Voor uw

schaatsen en sleeën
het oude alom bekende adres:

Henk van Ark
Burg. Galleestraat, Vorden - Tel. 1554

Gratis eerste
inleg voor elke

nieuwe spaarder
VORDEN,

Makelaars- en Assurrantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31
Tel. 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Na de Kerstdagen volop

sensationeel
< N /
v<" . ///

«

'i
VUUR

WERK

'•',.
/

met vele NIEUWE
soorten bij

\

DOE-HET ZELF CENTRUM

BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo (Gld.)

Droog vuurwerk verkoop vanaf 27 DECEMBER

NU SIERVUURWERK ENORM UITGEBREID!!

Wij wensen allen prettige feestdagen
en een voorspoedig 1979 toe

Ruurloseweg 26, Vorden - TELEFOON 05752-1464

KERSTBOMEN
VAN l TOT 4 METER — OOK MET KLUIT -

Bij iedere kerstboom een leuke BALPOINT KADO
VOOR KERSTBOMEN DE GEHELE WEEK GEOPEND!
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CDA fraktie:
"Gaarne uitbreiding van de sportzaal aan
het lebbink"

Gemeenteraad Vorden stelde begroting vast

De fraktie van het CDA zegt in haar
beschouwing over de gemeentebegroting
blij te zijn met de belangstelling van de
Vordense sportbeoefenaars voor wat be-
treft het gebruik van de sportzaal, maar
heeft zorg over de noodzakelijke verhui-
zing van enkele groepen naar het Dorps-
centrum. Wij zijn van mening dat dat
een verkeerde ontwikkeling is voor wat
betreft de funktie van het dorpscentrum,
waa we liever aktiviteiten zien in de
sociaal-culturele sektor van het welzijn.
Het komt de CDA fraktie gewenst voor
dat er plannen worden gemaakt tot
uitbreiding van de sportzaal aan het
Jebbink.

B&W worden verder verzocht de kunst-
werken van de plaatselijke kunstenaars
meer onder de aandacht van de bevol-
king te brengen. Ook wordt geïnfor-
meerd hoe het beleid van de gemeente
Vorden zal zijn ten aanzien van W.S.V.
objekten. Ten aanzien van het weizijns-
plan zegt de CDA fraktie dat hiervoor
een ambtenaar moet worden vrij ge-
maakt en dat er binnen enkele maanden
een nota op tafel moet komen zodat
instellingen, bevolking, groepen samen
met de raad en college een begin kunnen
maken met de realisering van een wei-

zij nsplan. Met betrekking tot het gewest
Midden IJssel en wat daar allemaal mee
samen hangt wil de CDA fraktie gaarne
weten waar de grens verzorging eindigt
en waar de grens van ordenend begint?

Lof heeft het CDA voor de public
relations die de gemeente voert, maar
zou toch gaarne zien dat deze "relatie"
wordt uitgebreid naar de plaatselijke
scholen. Naar aanleiding van het wo-
ningprobleem verzoekt de fraktie van hè
CDA de lijst van woningzoekenden te
splitsen in categorieën eenpersoons,
tweepersoons huishouden, bejaarden-
woningen, gezinswoningen van drie of
meer leden, waarbij aangegeven de
urgentie, huur of koophuis. Inzake het
terrein aan de Stationsweg (coöperatie)
verzoekt de CDA fraktie aan B&W om
zo spoedig mogelijk kontakt op te
nemen met de projektontwikkelaar die
een panklaar plan voor deze gronden
heeft. Het wegtrace Ruurloseweg-Dorps-
straat-Zutphenseweg dient naar de me-
ning van de CDA fraktie verbeterd te
worden. Ook wordt aandacht gevraagd
voor een fietspad langs de Ruurloseweg
naar de Kranenburg. Tevens wordt de
mening van het college gevraagd over
een fietspadenplan voor Vorden.

Het CDA wijst erop dat rampen zich niet
alleen beperken tot brand of verkeers-
ongevallen, maar ook kunnen gijzelin-
gen worden verwacht in dorpen (Groen-
lo, Brummen). In dit verband infor-
meert de fraktie hoe het college over de
opstelling van een rampenplan denkt.

Met betrekking tot de daling van het
geboortecijfer wijst het CDA erop dat de
gevolgen voor het kleuteronderwijs niet
zullen uitblijven. Dit betekent dat t.z.t.
een lokaal vrij zal komen. B&W worden
verzocht nu reeds kontakt op te nemen
met het schoolbestuur om een oplossing
te zoeken. De instruktieruimte in de
sportzaal die nu gebruikt wordt voor de
peuterspeelzaal zou dan weer vrij komen
voor de sport. De CDA fraktie zou
gaarne een prioriteitenlijst ontvangen
waarin de werken, investeringen etc. zijn
opgenomen met een raming van de
kosten. Het CDA meent dat de wég-
verbetering in Delden bovenaan de lijst
dient te worden geplaatst, gevolgd door
de Oude Zutphenseweg vanaf Lettink
naar het zwembad. Deze weg wordt
i .v.m. het voetbalveld en het zwembad
intensief gebruikt. De breedte is onvol-
doende.

Party
van de Arbeid: Meer inspraak bevolking en openbaarheid

kommissie vergaderingen gewenst"

De fraktie van de Partij van de Arbeid
stelt in haar beschouwing op de ge-
meentebegroting voor om een werk-
groepje uit de verschillende frakties
(eventueel met ambtelijke ondersteu-
ning) te vormen met als taak een onder-
zoek in te stellen naar mogelijkheden
van openheid, openbaarheid van kom-
missievergaderingen en voor inspraak
van de bevolking bij zaken als het kom-
plan en verkeersvoorzieningen. Deze
werkgroep dient tevens te onderzoeken
welke regels daarbij moeten worden
opgesteld om één en ander in de praktijk
ook goed te laten funktioneren. Het gaat
daarbij niet om theoretische beschouw-
ingen, maar om praktische regels en om
praktische zaken.

De fraktie van de P. v.d. A. meent dat

op het gebied van welzijnsplanning er
binnen enkele jaren tot een bepaalde
vorm van inspraak moet worden geko-
men, anders loopt men de kans bepaal-
de subsidies te missen. De fraktie van de
P.v.d.A. is van mening dat de indivi-
duele burger op een bepaalde wens vaak
nooit of te laat antwoord krijgt. "Niets
werkt zo frustrerend als juist dit soort
/aken, dit gevoel tegen onzichtbare
muren en een onbekende "men" aan te
lopen. Vele afleveringen in Gemeente-
nieuws kunnen dat gevoel nooit kom-
penseren!

De P.v.dA. fraktie wil verder van B&W
vernemen hoe zij denkt over het instellen
van een kommissie voor bezwaarschrif-
ten en op welke termijn één en ander
kan worden gerealiseerd. Voorts wordt

in de beschouwing geïnformeerd naar
het komplan, terwijl op het gebied van
sport en welzijn aandacht wordt ge-
vraagd voor op korte termijn aanpak van
zaken zoals sportakkomodaties, zwem-
bad, jeugdaangelegenheden etc. Mocht
de fraktie van de P.v.d.A. tijdens de
beantwoording van de vragen op het
gebied van de verkeersaangelegenheden
niet voldoende aan haar trekken komen,
dan zal een motie worden ingediend,
waarin de gemeenteraad zal worden ge-
vraagd zicht uit te spreken voor een
verkeersplan. Met betrekking tot de
gemeentelijke verkoopwaarden bij aan-
koop door partikulieren van bouwgrond
meent de P.v.d.A. dat deze verkoop-
waarden moeten worden aangepast. De
fraktie verwacht van B&W voorstellen in
die richting.

WD fraktie:
"Lijst prioriteiten biedt in
aanbiedingsbrief minder houvast ten
opzichte van vorig jaar"

Tijdens de beschouwing op de gemeente-
begroting merkt de fraktie van de VVD
op dat de lijst met prioriteiten dit jaar
minder houvast dan het jaar daarvoor.
Als oorzaak wordt aangegeven dat ver-
schillende nu geopperde verlangens nog
te weinig zijn gekonkretiseerd om al een
kostenindikatie te geven. Bovendien, zo
meent de VVD, zijn er in deze begroting
nog veel onzekerheden en mogelijke
(waarschijnlijke) tegenvallers zoals sub-
sidie dorpscentrum; subsidie zwembad,
bijdrage bibliotheek-leeszaal. Onzeker-
heid over de kosten van de WSW arbei-
ders in de gemeente;

onzekerheid over de kosten
die het welzijnsbeleid voor de gemeente
Vorden met zich zullen brengen; terwijl
er ook enige zorg bestaat over de
ontwikkeling van de kosten van ver-
schillende zaken, die in samenwerkings-
verband binnen het gewest Midden-
IJssel worden behandeld. "Het gewest

funktioneerd, dachten wij, goed, docht
werk wel duur. Oplettendheid is hier
geboden, aldus de fraktie van de VVD.
Wat betreft de lijst van kapitaalsuitga-
ven merkt de VVD op, dat de lijst wel
een vrij groot aantal objekten bevat,
maar nog slechts zeer weinig inlichtin-
gen over de financiële konsekwenties.
Toch zal er een keuze gemaakt moeten
worden en aan de hand van urgentie,
kosten en mogelijkheden zal een priori-
teitsschema wenselijk zijn. "Ons lijkt
het wenselijk om in gezamenlijk overleg
tot een globaal programma voor de
komende zittingsperiode te komen, ook
al omdat bij de samenstelling van het
college van B&W geen program is
opgesteld. Ook de partijen die niet in het
college vertegenwoordigd zijn, zouden
bij de opstelling van dit programma
nauw betrokken moeten zijn", aldus de
VVD fraktie die er op wijst dat op de
l i j s t de overname door de gemeente van

het onderhoud door particulieren van
openbare zandwegen ontbreekt en de
akkomodatie (buitenmanege) voor de
ruitersport. Beide lang gekoesterde wen-
sen van de fraktie.

De VVD meent dat bij alles wat in
Vorden tot stand is gebracht de aller-
belangrijkste voorziening, de woningbe-
hoefte, volstrekt is achtergebleven. Het
college kan op de steun van onze fraktie
rekenen voor alle maatregelen die be-
ogen hierin te voorzien. Tenslotte is de
fraktie van de VVD van mening dat een
overleg op gang moet worden gebracht
inzake de openbaarheid van kommissie
vergaderingen. De schijn moet namelijk
worden vermeden dat alle belangrijke
zaken in de beslotenheid van de kom-
missies tevoren zijn geregeld, zo meent
de VVD fraktie. Wat betreft de behan-
deling van bouwvergunningen vraagt de
VVD of de afdoende thans sneller gaat.

Karnavalsoptochten
1979
Op zaterdag 24 februari a.s. zal traditie-
getrouw het 4 dagen durende karnavals-
geweld van narren en narrinnen binnen
onze Vordense gemeenschap losbarsten.
Dit gebeuren wordt geopend met een
grote karnavalsoptocht te Vorden, en
een dag later ter opluistering van de
kindermiddag op de Kranenburg. De
optochtcommissie is een commissie bin-
nen het Deurdreajersrijk dat reeds ge-
ruime tijd bezig is met de voorbereidin-
gen hiervan. Er zijn al aanmeldingen
binnen gekomen, en blijkt de belangstel-
ling hiervoor weer buitengewoon goed te
zijn, zodat men binnen de optocht-
commissie, goede en hoopvolle verwach-
tingen koestert. Inmiddels zijn door

deze commissie aan alle verenigingen,
groeperingen e.d. die de afgelopen
optochten of in het verleden reeds aan
dit evenement hebben deelgenomen, een
stencil toegezonden met gegevens hier-
omtrent.

Het is best mogelijk dat uw vereniging of
groepering hiervan geen bericht heeft
gekregen, maar er blijkt wel binnen uw
vereniging of groepering belangstelling
hiervoor te bestaan wat dan? Dan kunt u
de optochtcommissieleden bellen die
vermeld staan in de advertentie elders in
dit blad voor nadere inlichtingen e.d.

Hoe kan men deelnemen, en wie mogen
deelnemen? Op de eerste plaats kan
iedereen deelnemen, en wij wijzen er in
dit verband op, dat men niet alleen kan
deelnemen indien men geen wagen
bouwt, maar dat men ook als groep of

individueel kan deelnemen, het gaat
erom dat iedereen aan de optocht kan
deelnemen die meent hieraan op een
positieve wijze te kunnen bijdragen, en
binnen het kader der eigen mogelijk-
heden. Deelname aan deze optochten
/.ijn kosteloos, en men ontvangt een
startgeld welke is aangepast in de
categorie waarin men uitkomt, terwijl er
naast diverse prijzen, een geldbedrag ter
beschikking is. Tot slot staat de optocht-
commissie het doel voor ogen om te
komen tot een totale presentatie van de
gemeenschap Vorden tijdens het karna-
val binnen onze regio, en willen dan op
karnavaleske wijze besluiten met het
motto denk er is oaver noa? en do d'r
wat an, want wat argens anders kan,
mot hier ok kunnen.

Voor nadere inlichtingen en informatie
zie onze advertentie.

GEMEENTE VORDEN
HOOPT VOLGEND JAAR
OP MEER WONINGEN

SPORTNOTA VERSCHIJNT
BEGIN JANUARI

De raad van de gemeente Vorden heeft dinsdagavond de begroting voor het
komende jaar goedgekeurd. Het college werd het by de algemene beschouwing niet
erg moeilijk gemaakt. De verschillende raadsfrakties beperkten zich tot wat
kanttekeningen en toonden waardering met het door B&W gevoerde en nog te
voeren beleid.

Naar aanleiding van vragen uit de
verschillende frakties deelde Brug.
Vunderink mede dat de gemeente mo-
menteel in bespreking is met de provin-
cie om meer woningen toegewezen te
krijgen voor het komende jaar. Gehoopt
wordt op een aantal tussen de 40 en 50.
Burg. Vunderink sprak tevens de hoop
uit dat het kontingent in zijn totaliteit
zal worden verhoogd.
In tegenstelling tot wat de heer Geerken
betoogde was de heer Vunderink van
mening dat de 30 woningen die een
projektontwikkelaar wil bouwen aan de
Stationsstraat (terrein coöperatie) toch
wel derdege inhoudt dat dit aantal van
de contingentering voor de komende
jaren wordt afgetrokken. Overigens is
het nog niet zover dat hier gebouwd zal
worden. In het kader van het komplan
wil de gemeente op dit terrein sociale
woningbouw plegen. Mocht dit niet
haalbaar zijn, dan wil het college best
verder overleggen, maar dan eerst in de
commissie algemeen bestuur.
Met betrekking tot het verstrekken van
een zogenaamde prioriteitenlijst, deelde
de heer Vunderink mede dat het college
hiermee bezig is. Het konsept ligt er. In
februari zal het aan de raadscommissies
worden voorgelegd. "Gezamenlijk zul-
len we dan moeten bekijken, welke
investeringen er de komende jaren ge-
daan moeten worden".
Het college toonde zich genegen meer
voorlichting te geven aan de bevolking.
Voorlichting aan scholen zag de heer
Vunderink niet zo zitten. "Hoe populair
je het ook brengt, het zal voor de meeste
leerlingen op de basisscholen toch een
moeilijke materie blijken".
B&W zullen nogmaals kontakt met
Rijkswaterstaat opnemen teneinde een
fietspad langs de Ruurloseweg te realise-
ren. De heer Vunderink wees erop dat

dit afhangt van het beschikbaar komen
van gelden Rijkswaterstaat.
In verband met een vraag om te komen
tot een fietspadenplan, was de heer
Vunderink de mening toegedaan dat dit
in regionaal verband bekeken moet
worden.
Wat betreft het verkeersplan deelde hij
mede dat de raad in januari aanstaande
hieromtrent een voorstel kan verwach-
ten. Het plan op zich kan binnen zes
maanden worden gerealiseerd. Kosten
circa 25 a 30.000 gulden.
Wanneer aanwonenden de gronden be-
schikbaar willen stellen dan bestaat de
mogelijkheid tot het aanleggen van
trottoirs langs de Zutphenseweg vanaf
Villa Nuova tot aan de familie Snoep.
Het Rijk wil dan voor 50 procent in de
kosten bijdragen, zo deelde Brug. Vun-
derink mede.
Op de vraag of de gemeente Vorden
reeds een rampenplan heeft, antwoord-
de hij bevestigend.
Over drie maanden zal de raad een
voorstel bereiken om te komen tot een
bezwarencommissie, door de voorzitter
aangeduid als een commissie ad hoc.
Tevens zal er vanuit de verschillende
raadsfrakties een dergelijke commissie
worden aangewezen die zal onderzoeken
in hoeverre commissievergaderingen o-
penbaar kunnen worden gemaakt. De
heer Vunderink toonde er zich voorstan-
der van dat de voorzitter van een
dergelijke commissie zal beoordelen wat
wel en wat niet in het openbaar behan-
delt dient te worden.
Over de behoefde die er leeft om tot een
modernere manier van besturen te ko-
men zie Burg. Vunderink dat dit proces
geleidelijk moet lopen. "Idereen moet
hierin zijn weg vinden". Voor de burgers
is het niet altijd even gemakkelijk om
"in te spreken", aldus de heer Vunde-

rink. Over de bouwaanvragen zei de
heer Vunderink dat 70 procent van alle
bouwaanvragen binnen drie tot vier
weken worden afgehandeld.
Met betrekking tot het veranderen van
de gemeentelijke verkoopwaarden zou
de heer Vunderink gaarne zien dat de
raad initiatieven zal ontwikkelen. Bin-
nenkort zal de raad een voorstel berei-
ken.
Wethouder Lichtenberg deelde mede
dat de sportnota in de eerste week van
januari verschijnt. Hierin zal o.m. aan-
dacht worden geschonken aan de huidi-
ge sportzaal (te klein), terwijl ook een
indicatie zal worden gegeven over de
Oude Zutphenseweg, die door enkele
frakties als zeer gevaarlijk werd om-
schreven. Een voorstel vanuit de raad
om deze weg gedeeltelijk voor auto's af
tesluiten zal t.z.t. nader worden bespro-
ken.
Nogmaals terugkomend op het woning-
probleem deelde voorzitter Vunderink
mede dat er in 1979 in totaal 35
woningen worden afgebouwd in de
gemeente Vorden. Lijst woningzoeken-
den bestaat dan nog uit 109 personen,
waarvan tweederde langer dan één jaar
staat ingeschreven.
Om de plaatselijke kunstenaars meer
onder de aandacht van het publiek te
brengen vindt het college een goede
/aak.
Het wel/ijnsonderzoek is nog niet afge-
sloten. Eerste helft volgend jaar wordt
hierover een nota samengesteld. Voorlo-
pig dus nog geen extra, zo meent het
college.
Wat de gevolgen voor het kleuteronder-
wi js met bestrekking tot de daling van
het geboorte cijfer zullen zijn kon op dit
moment nog niet worden gezegd.
Overwogen zal worden om het kasteel op
bepaalde tijden voor het publiek open te
stellen.
Wat betreft de buitenmanege voor de
ruitersport. Hierover zei Burg. Vunde-
rink: "In principe gaan we er vanuit dat
de ruitervereniging /.elf voor de akkomo-
datie zorgt".

Slagerij Vlogman in een nieuw pand

Slager B. Vlogman heeft vorige week woensdag zijn nieuwe slagerij in het voormalige pand van sigarenmaga-
zijn Eijerkamp geopend.
Het was voor de heer Vlogman een hele stap, want pas 4 jaar geleden had hij zijn zaak op de Nieuwstad geheel
verbouwd. Nu kreeg hij de kans op zich midden in Vorden's centrum te vestigen. Om de winkelinventaris dus
nog pas nieuw was kon deze in zijn geheel overgeplaats worden in deze nieuwe zaak. Alleen de werkplaats is
helemaal nieuw gebouwd. Hierin zijn op hun gebied de modernste apparaten en machines geplaatst. Zoals een
heel ruime koeling, een rookinstallatie, een machine om alles vacuüm in te verpakken, een grote diepvrieskist
etc. Het moet voor de heer Vlogman, zijn zoon en personeel een plezier zijn aan deze handige werkbanken de
arbeid te verrichten.
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Buitengewone
ledenvergadering

AGENDA:
1. Opening
2. Behandeling statuten
3. Sluiting

Namens het bestuur
J. Jansen (secr.)

Karnavalsoptochten te
Vorden-Kranenburg 1979
Op zaterdag 24 februari en zondag 25
februari a.s. zal worden georganiseerd
door de optochtcommissie .der Karna-
valsvereniging ,,De Deurdreajers".

Opgave en inlichtingen bij de
optochtcommissie:
M. J. Westerik, Oude Zutphenseweg 9, tel.2254
G. Wolbers, Van Vollenhovenlaan 2, tel. 2172
F. Kruip, Het Hoge 52, tel. 1420
J. Huitink, Ruurloseweg 60, Kranenburg
G. Lubbers, Brinkerhof 6-8.

Zondag 24 en 31 december zijn wij
om 19.00 uur

gesloten
CAFÉ-RESTAURANT
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Th. Schoenaker
Wij wensen iedereen

prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar toe

2 januari 1979
wegens inventarisatie

de gehele dag

gesloten

toKÜcl en mode

/chooldermon
raadhuisstraat 1*11367 vcxxfen

Smakelijk eten met de kerstdagen
begint bij Slagerij Vlogman
VARKENSROLLADE
500 gram - vanaf

RUNDERROLLADE
500 gram - vanaf

BIEFSTUK
250 gram

RIBLAPPEIM
500 gram

SCHENKEL
500 gram

AJUINBURGERS
Per stuk

FILET AMERICAN
100 gram

5,98
5,98
4,98
6,98
4,75
1,10
1,62

VOOR DE BOTERHAM:

GEKOOKTE HAM
100 gram

GEBRADEN ROLLADE
100 gram

PEKELVLEES
100 gram

BOTERHAMWORST
100 gram

KOOKWORST
(stuk) 250 gram

1,35
1,79
1,25
0,80
2,49

ALLES EIGEN FABRIKAAT

Wilt u s.v.p. uw rollade vroegtijdig bestellen

Slagerij Vlogman
Zutphenseweg 16
Vorden
Telefoon 05752-1321

Prijzenregen!
KERSTMARKT
VRIJDAG 22 DEC. 1978

Op de vrijdag a. s. te houden Kerstmarkt vindt u een uitge-
breide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en de bon ingevuld met
hun naam, adres en woonplaats in de bus deponeren,
dingen mee naar één van de waardevolle prijzen, beschik-
baar gesteld voor de bezoekers van deze markt.
De prijzen zullen precies om 10.30 uur v. m. worden uitge-
reikt.

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
PERSOONLIJK IN ONTVANGST
TE WORDEN GENOMEN

ATTENTIE: per abonné van Contact wordt slechts één prijs uitgereikt! !

duidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponerenIS UU

l Naam:

Adres:

Woonplaats:

De Vordense markt... altijd een bezoek waard ! ! !

•̂•••̂ •̂ •••••••̂ •̂•̂ •••••••••••̂ •M^̂ MMHMH

Voor de jaarwisseling
OLIEBOLLEN
SAUCIJZEBROODJES
APPELBEIGNETS
APPELFLAPPEN
APPELBOLLEN
APPELCARREE'S

Bestellingen gaarne

„'t WINKELTJE" m
A. G. SCHURINK - Burg. Galleestraat 22, Vorden - Tel. 1877 FEESTDAGEN

PROFITEER NU - PROFITEER NU - PROFITEER NU - PROFITEER NU - P

Wij zijn aan het veranderen en dat brengt heel
wat stof en overlast met zich mee, zowel voor U
als koper en voor ons om in te werken

LU
LU

o
cc

Daarom geven wij t/m zaterdag 6 januari 1979
op ALLE ARTIKELEN zowel werk- als vrijetijds-
kleding en werkschoenen, groene werklaarzen
KORTOM OP ALLES een

ONGEMAKSKORTING
VAN 20%

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

LOIS BROEK van 69,- .................................. nu 55,20
LOVE BROEK van 69,- ..... . ........................... nu 55,20
LOIS CORDUROY BROEK van 66, .................... nu 52,80
LEVI'S SPIJKERBROEK van 69, ...................... nu 55,20
TEXHIDE, zowel corduroy als spijker van 55,- ........ nu 44,00
WERKKLEDING, overalls, zware kwaliteit, merk Havep
van 45,- ................................................ nu 36,00

STOFJASSEN van 39,50 ............................... nu 31,60

Naast deze extra kortingen ook nog enkele aanbiedingen:

Dames imitatie nappa jassen ......................... 59,00
Kinderlaarzen in zwart en naturel - maten 27 t/m 39 ......... 39,00

WeStem laarzen in roest en naturel - maten 41 t/m 45 ...... 69,00

Kinder parka's met capuchon . 45,00
OC AA

Kinder nylon jacks GEVOERD .......................... 25,00

Kinderparka's GROEN - MET BORG GEVOERD ........... 39,00
Originele leren jacks ................................ 1 69,00
Love overhemden .................................... 29,50

Dames panty's per paar .................................. 0,50

Verkoop uitsluitend a contant

m

l
-o

l
-o

-o
DO

DERKSEN

GOEDERENHAL
SPALSTRAAT - HENGELO (GLD.)

d - fiN aaaiidoad - DN aaaiidoud - DN umidoud - DN umidou'd

i



SPECIALE
KERSTAANBIEDING:

Herenpantalons v a n a f . . . . 42,50
Damesjaponnen v a n a f . . . . 45,00

tcHtiel en mode

schoolclermctA
raadhuisstraat UU367 vocwi

Speciaal voor de Kerst:
Meisjesjurken

98t/m 122-vanaf

ƒ59,-

tt

Woningbouwvereniging

„THUIS BEST
Hiermede brengen wij onder de aandacht van
belanghebbenden dat de woningadviescommis-
sie Vorden op maandag 1-1-1979

geen spreekuur
zal houden.

Het eerstvolgende spreekuur zal zijn op
maandag 5 februari 1979.

Het Bestuur

In verband met de voorbereiding voor
de verbouwing zijn we 2 januari

gesloten.
Daarna zijn we in onze tijdelijk verkleinde
winkel weer tot uw dienst.

CONFECTIE EN MODE

«Xlflïf

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Hiermede wil ik de overdracht van mijn
apotheek bekend maken.

Per l januari 1979 wordt de
Vordense Apotheek
voortgezet door
Dhr. B. VEEN, apotheker

Ondertekend,
H. M. van der Woude-van Gerven,
apotheker

administraties
verzekeringen

• < * •* »•• > •* »•

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

schaatsen voor
krullenmakers en kampioenen
Houdt u van kunstschaatsen? Of doet u mee aan
schaatswedstrijden? Of schaatst u zomaar wat voor
uw plezier? Voor iedere schaatser heeft Barendsen
de goede schaats. De ouderwetse Friese doorlopers
van Zandstra in Sneek. De snelle Noren van Ving.
En sierlijke kunstschaatsen. Kom nu de kollektie
nog kompleet is even kijken. En kies voor vele
winters schaatsplezier bij

ZUTPHENSEWK, 15 - V O K D t N - I h L h F O O N 1261

DIEPVRIESCENTRUM

"HULS-VORST"
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1666 of 2436

Maak voor de feestdagen
zelf uw slaatje!!
Heerlijke huzarensalade
Per kilo-bus •

Per2kilo f

Per emmertje a 5 kilo EXTRA VOORDELIG

VOOR EEN HARTIG HAPJE!!
VLEESKROKETTEN a 65 gram
1 doos a 40 stuks

BITTERBALLEN a 20 gram
1 doos a 100 stuks.

HIERBIJ GRATIS een roomijstaart voor 8 personen,
en dat alles gratis bij U thuis bezorgd.
Bel 05753-1666 of 2436!!

van , ,de Rotonde' '
maken met de
feestdagen graag
zo n

heerlijke koude schotel
voor U.
Dat is makkelijk en.
LEKKER!!

ANWB-BONDSRESTAURANT

„DE ROTONDE"
KERKSTRAAT — VORDEN — TELEFOON 1519

onze
sportieve
pakken
trekken
veel t
belang-
stelling

Omdat wij daarin een
grote keuze hebben.
Met onze opvattingen
over sportieve mode
staan wij geheel aan
uw kant.
Met de prijskaartjes
trouwens ook.
Sportief hè ?

•• '.

-i uo VAN DE - i-ï- ĵ .?**!?

CA mede
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Kerst
Uw adres voor alle maten

Kerstbomen
met kluit.

Verder: Kerstbakjes
Wand- en grafstukjes
Hulst
Cyclamen
Kerststerren enz.

Verkoop in de verlichte bloemenkas op 20, 21 en 22
december 's avonds tot 9 uur. (zaterdag 23 december
om 4 uur gesloten)
— Uw bestelling gaarne vroegtijdig

Fa. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64, Vorden. Tel. 1508 b.g.g. 2054

Wat is tien cent?
y 4,40 op 40 liter tikt aan
bij

KEU N K
Nijverheidsweg4, Vorden.

KK.KN MKRK SIGARKN
Door vakmensen gemaakt.
„DeOldeMeulle"
Ciocd en niet duur.
Vanaf 50 s tuks voor . . ƒ 12,50
SIGARENMAGAZIJN
„DKOLDEMEULLK"
l a . Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Wij wensen U
prettige feestdagen
en een
voorspoedig 1979

^AGROOTKORMELINK
^horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27 — Hengelo Tel. 05753-1771

De reisprogramma's liggen voor u klaar!
Kom dus nu naar de Rabobank en boek D ah A h ank

voor het beste eruit is l M 11 l
geld en goede raad

Gratie en
verrassing gaan
hand in hand.
Origineel en
elegant collier met
horloge, heide van
x.ilver. Het horloge
gaat schuil onder
de snaren van een
zilveren 'tennis-
racket'.

f269-
FA.

Kohier Wissink
Horlogerie-goud-zilver-optiek

Spalstraat 15
Tel. 1374-Hengelo Gld.

cibu



WIJNBERGEN
Kerkstraat 6, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1473

Een greep uit onze aanbiedingen:
30 MANDARIJNEN 9 Q(-
(zonder pit) Z,f «JD

Clementine MANDARIJNEI
20stuks-HONINGZOET..

:N3,00
16 SINAASAPPELEN n nn
Lekker en sappig Of UU

ELKE DAG VERSE AANVOER VAN
GROENTE EN FRUIT

Tevens in onze Verkoop-Bloemenkas,
grote sorteringen

KERSTBAKJES
KERSTTAKKEN
KERSTSTERREN
CYCLAMEN
BEGONIA's enz. enz.A

DIT ALLES TEGEN
REDELIJKE PRIJZEN!

Kom, kijk en ziet,
wat WIJNBERGEN U biedt.

VOLOP MOOIE

kerstbomen
- Wij zijn woensdag tot 6 uur geopend
- donderdag en vrijdag, koopavond tot 9 uur
- zaterdag tot 4 uur geopend
- RUIME PARKEERGELEGENHEID

W/J wensen U prettige feestdagen toe.

Twaalfuurtje
met Brood

o

Thuis op tafel of in 't trommeltje op het
werk: brood is een heerlijk middagmaal.
Mits
Mits u de moeite neemt naar een goede
bakker te stappen en minder soortvast
broodschappen te doen. Dus gewoon bij
uw Echte Bakker een keus doen uit al
die tientallen soorten brood, vandaag 'ns
dit en morgen dat. Er is zóveel te avon-
turieren bij een Echte Bakker

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

zareska handwerken
voor t pure plezier.

Een enorme keuze uit de schitterende Zareska
handwerken vindt u bij

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Oliebollen
Appelflappen
Appelbeignets
Hartige hapjes a

BA NKETBA KKERIJ

Burg. Galleestraat - Vorden - Tel. 1750

SPECIALITEIT:
ZWANENHALZEN &

Speciale Kerst-
aanbiedingen
8 grote NavelsinaasappelsZ98

Bakgoudreinetten 3 kilo 198

Witlofikiio 285

5 Rode Grape Fruits 198

BL OEMAANBIEDING:
Apeldoorn tulpen 1 bos 475
Volop leuke

KERSTSTUKJES

Grote keus in

bloeiende planten

Dinsdag 2 januari gehele dag

GESLOTEN

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Dit jaar nog een grotere sortering

&ii ,
werk

U kent het adres

Bazar H. J. Sueters
KRANENBURG

Verkoop 29 en 30 december

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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 omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Wat dacht U van deze
geselekteerde modetopper?

Dit
spencervest
kost 47,50
en is
verkrijgbaar
in de kleuren
bordeaux
groen
en zwart.

Uw zaak

Een GRUNDIG kleurentelevisie
type Super Color 6230 met
comfortabele draadloze
afstandsbediening en briljante
kleuren, met als bijzonderheid
dat deze Super Color
automatisch kleur en geluid
optimaal voor u instelt, zodra

het apparaat
wordt inge-
schakeld Dat
is een gran-
dioze hoofd-
prijs t.w.v

f 2.264,-

GRUnDIG
56 cm inline beeldbuis
infrarood afstandsbediening
8 programma's
automatische zenderzoeker
exclusieve vormgeving in
notenkleur

Ter beschikking gesteld door:
Handelmaatschappi)
J. N J Sieverding B.V. te
Amsterdam, officieel GRUNDIG
Importeur voor de Benelux

26x

IDEENS
DONSDEKBED
MET COUVERTURE
winkelwaarde
f 464,- per stel.

Iedereen kent de vele primeurs van Ideens op het gebied van
de inmiddels ook in Nederland zeer geliefde donsdekken. Na
donsdekken, beddegoed en licht-gewicht binnenvering-matras-
sen een nieuwe primeur van Ideens uit Denemarken: Idee-
katoen, een unieke collectie allround woon- en leefstoffen.

oCentertex b.v.
Karolusstraat 12
Postbus 153 Oosterhout (NB)

HAAL GAUW EEN PUZZELSPELEN MAGAZINE IN HUIS:
• POSTKANTOREN • AMRO-BANKEN • OVERAL WAAR TIJDSCHRIFTEN VERKOCHT WORDEN •

TELEFONISCH: TIJDENS KANTOORUREN: 070-469595 - 's-AVONDS en in 't WEEKEND: 070-50 1381 of 688450.

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ16,50

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

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

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkru iden

Te koop: z.g.o.h. Simca 1100
Special. Bouwjaar 1975. Km-
stand 60.000. Teubenweg 12.
Keijenborg. Tel. 05753-2522.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERI.I

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Te koop: Slachtkippen.
H. J. Stokkink, Lochemse-
weg 32a, Warnsveld. Tel.
05751-387.

Dokter van Tongeren

IS AFWEZIG
van 27 tot 30 december.

Patiënten wiens achternaam begint met de let-
ters A t/m K naar dokter Vaneker, Zutphense-
weg 58, tel. 2432
Patiënten wiens achternaam begint met de let-
ters L t/m Z naar dokter Sterringa, Schoolstraat
9. tel. 1255.

27,28,29 en 30 december zijn wij
wegens vakantie

gesloten
RADIO TV3PECIAALZAAK

Oldenkamp
Stationsweg 1, Vorden

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur .

ƒ 2,85 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

Bij aankoop van een
KERSTBOOM

een leuke
BALPOINT kado

Boomkwekerijen
M. G. Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26. Tel. 05752-
1464.

INTERIEURVERZORGING

HELMIIMK B.V,

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

FRUITVERKOOP
Handappels
Hand- en stoofperen
Elke zaterdag 9 tot 12 uur l

HUITINK
Ruurloseweg 60, Kranenburg-
Vorden.
Tevens wensen wij U prettige
feestdagen en een voorspoedig
1979.

KUNSTHANDEL

LITORAMA
Vorden - Dorpsstraat 8

Tel. 05752-2675

Na het succes in galerie
VAN WANING
te Rotterdam.

Nu ook binnen Uw bereik
Een map met vier etsen
van de onvergetelijke

kunstenaar
MARTIN VAN WANING
plus het bijbehorende boek
voor de KERSTPRIJS van

ƒ150,-
Maak alsnog het oude

jaar goed.
Geef u w zelf of uw

vriendin dit
waardevol kado.



Donderdag 21 december 1978
40e jaargang nr. 42 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
Nieuw stuk van
Krato
De toneelvereniging Krato heeft een
nieuw stuk in studie genomen, getiteld
"Een huis vol verrassingen". Het is een
drie-bedrijvige klucht geschreven door
Jan Blaaser. De première van het stuk is
op zaterdag 6 januari a.s in zaal
Schoenaker. Ook op de feestavond van
de buurtvereniging Kranenburgs Belang
zal Krato met een toneelspel voor het
voetlicht treden. Dit is omstreeks medio
maart; hiervoor neemt men een geheel
nieuw stuk in studie.

'De Knupduukskes'
Onder voorzitterschap van R. Pelgrum
hield de dansgroep 'De Knupduukskes'
haar jaarvergadering in 't Pantoffeltje:
spreker memoreerde dat het afgelopen
jaar gekenmerkt werd door internatio-
nale activiteiten; o.a. de reis naar Schale
en het bezoek aan Horb (Dld). Voorts de
zeer geslaagde folklore middag bij het
gemeente huis "Kasteel Vorden". Vol-
gens het jaarverslag van de secretaris
werd er 31 x opgetreden, o.a. boeren-
bruiloft, braderie, bejaardencentra, ver-
pleegtehuizen, diverse bruiloften, e.d.
Wat het a.s. seizoen betreft vermeld het
programma. Reis naar Burgdorff (Zw)
tussen kerst en nieuwjaar. Bezoek an
Ameland zomer 1979, Sint Margarethen
Oostenrijk. Het financieel overzicht van
de penningmeesteresse vermeldde een
klein batig saldo. Het bestuur niet er
thans als volgt uit. R. Pelgrum (voor-
zitter), J. Sloot (secretaris), mevr. G. te
Velthuis - ten Have (penningmeesteres-
se), mevr. Zweverink - Hooghout, mevr.
Velhorst - Voskamp.

Aktiviteiten

Sv. Ratti
Sv. Ratti wil haar leden door veel
aktiviteiten in de wintermaanden plezie-
rig bezig houden. Zo hebben zij al
enkele klaverjasavonden gehouden en
deze zijn zeer goed geslaagd er zullen
nog meer van deze avonden komen
deelname is voor iedereen mogelijk. Op
vri jdag 12 januari 1979 houdt Sv. Ratti
voor iedereen weer haar jaarlijkse drop-
ping, zoals voorgaande jaren belooft dit
weer een prachtige wandeltocht te wor-
den hiervoor bestaat weer een enorme
belangstelling.

Ook staat er een sterrit voor auto's en
bromfietsers op het programma deze zal
worden gehouden op vrijdag 2-3-1979
ook hiervoor rekenen wij op een enorme
belangstelling. Omdat dit voor de eerste
maal is dat Sv. Ratti dit organiseert zal
het worden gehouden allen bij voldoende
deelname.

Ledenvergadering Voetbalvereniging
"Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden" belegt
op een toch wel, voor velen ongunstig
ti jdst ip, een ledenvergadering. Deze is
namelijk gepland op vrijdagavond 22
december. Het te behandelen agenda-
punt op deze buitengewone ledenverga-
dering is het vast te stellen van de
statuten (zie advertentie).

Volleybal
Zowel de dames ais de heren laten
punten liggen.

De dames van Dash hebben het de
afgelopen zaterdag in de Sportzaal van
Vorden het een beetje af laten weten. Als
excuus moge dienen, dat er enkele
blessures waren waardoor de ploeg vanaf
het begin al gehandicapt was en dat
enkele goede speelsters de voorafgaande
dagen vanwege de griep het bed moesten
prefereren boven het normale werk. De
Nijmeegse ploeg, de tegenstandster van
die dag, kwam geladen in het veld met
de wil en de noodzaak een aantal punten
in de wacht te slepen. De eerste set was
meteen al een zege voor Nijmegen. De
dames van Dash hadden geen antwoordt
op het gevarieerde aanvalsspel, er heer-
ste onzekerheid en de aanvalskracht was
te gering. Het spelen met invalsters is
altijd al een nadeel. In de tweede set
kwam Dash met enige overtuiging terug
en leken de kansen zich te keren. Deze
set was voor Dash met duidelijke cijfers.
De volgende sets gaf ongeveer hetzelfde
beeld als de eerste set. Bovendien ging

de slechte conditie (griep) bij enkelen
een rol spelen. Bertine Rouwenhorst
mag bij wijze van uitzondering hier wel
genoemd worden als goede invalster.
Deze speelster heeft haar lengte dus-
danig mee, dat zij bijzonder gevaarlijk
aan het net kan zijn zowel aanvallend als
verdedigend. Haar techniek behoeft bij-
schaving en vooral zal haar durf bijge-
bracht moeten worden. Nijmegen nam
de kansen waar en boekte uiteindelijk
een 3-1 zege in Vorden. De prestaties
van de scheidsrechter hebben de wed-
strijd niet nadelig beïnvloed.

De heren kwamen de afgelopen week
tweemaal in de strijd. Op donderdag 14
dec. tegen Salvo 1: een uitwedstrijd.
Salvo is een directe rivaal omdat deze
ploeg net boven Dash op de ranglijst
staat. Salvo is in huis evenwel een lastige
tegenstander. Dash kon om verschillen-
de redenen niet in het eigen spel komen.
Salvo was taktisch en technisch in de
wedstrijd een beetje beter en dat kwam
in de einduitslag ook tot uitdrukking
door een 3-0 zege. De thuiswedstrijd van
maandagavond in Vorden tegen WIK l
(Steenderen) gaf in zekere zin hetzelfde
beeld. WIK bezit in de figuur van van
Strien een uitstekend veldheer en een
allround speler. Dash moest de eerste set
aan WIK laten. In de tweede set liet
WIK verscheidene steken vallen en dat
gaf Dash moed en de mogelijkheid een
eigen aanvalsspel te ontwikkelen. Dash
pakte deze set met 15-5. Voor WIK was
dit aanleiding tot bezinning. Dash
kwam onder druk te staan. Men rea-
geerde te laat, er werd te weinig geanti-
cipeerd op de aanvallen van WIK, die
heel aardig varieerde in dat opzicht. De
opstelling was van Dash-zijde daarom
dikwijls niet goed, maar bovendien was
de opvang in het achterveld niet altijd
juist: niet voldoende stoppend en men
liet ballen lopen op nog geen meter
afstand van een speler. Onder druk
spelend werden er technische fouten
gemaakt. Ook bij deze ploeg van Dash
speelde een opkomende griep enkele
spelers parten. De scheidsrechter floot
een goede partij. De Dash-ploeg zal
vooral de oorzaak bij zichzelf moeten
/.oeken en de trainer al op de tekort-
komingen in moeten spelen om de ploeg
meer overwinningskansen te geven. De
helft van de competitie zit er nu onge-
veer op zodat geconcludeerd moet wor-
den, dat alle kansen nog niet zijn
verkeken.

Overige uitslagen: meisjes jun. Salvo
- Dash 1-2; jongens asp. SVS b - Dash b
3-0; Wilh. a - Dash a 1-2; meisjes asp.
SVS a - Dash a 3-0; Dash c -Harfsen a
2-1; dames 3e kl. Hansa 6 - Dash 5 1-2
dames 2e kl. Valto 2 - Dash 3 3-0; Dash
6 - Bruvoc 4 0-3; Dash 4 - Almen 2 2-1.
Porgramma 21 december: Twello: meis-
jes asp. SVS h - Dash d.
i .v .m. de Kerst verder geen wedstrijden.

Touwtrekken
TC Twente en Beltrumse Bisons win-
naars, Bekveld tweede in 720 kg.

In de manege te Voorst zijn de touw-
trekkers, die zijn aangesloten bij de
Nederlandse Touwtrekkers Bond, zater-
dagavond gestart met het eerste indoor-
toernooi van het winterseizoen. Een zeer
groot aantal achttallen - vijf in de 720
kg. klasse, acht in de 640 A en acht in de
640 B, kg. klasse - namen deel aan deze
première. Ook was er een grote publieke
belangstelling. Namens de organiseren-
de verenigingen de TTV EHTC uit Hall-
Eerbeek en de TTV Bussloo uit Voorst,
sprak EHTC-voorzitter H. Vervelde een
kort openings- en welkomstwoord.
Twente superteam

In de 720 kg. klasse ontspon zich een
felle s t r i jd , waarbij de TC Twente uit
Almelo er in slaagde om het sterke team
van het Hengelose Bekveld op de knieën
te krijgen. De Twentenaren werden
algeheel winnaar met vijf punten, op de
voet gevolgd door Bekveld met vier.
Noordijk uit Neede kon twee punten
bijeen trekken en werd derde. Het uit
Noord-Holland gekomen Oude Jans
werd vierde en Hofboys uit Harbrink-
hoek sloot de rij met O punten.

Bisons winnaar in 640 kg. klasse

Door de grote deelname in de 640 kg.
klasse werd deze in een A- en B-poule
gesplitst. In de A-afdeling wist Sport-
zicht uit Aalsmeer zich na enorme
inspanningen naar een eerste plaats te
trekken, met in haar kielzog het achttal
van Erichem en Bathem.
Eindstand 640 A-klasse: Sportzicht
Aalsmeer 8 p.; 2. Erichem 7 p.; 3.
Bathmen 6 p.; 4. Bussloo 5 p.; 5. Te.
Twente, Almelo 4 p.; 5. Okia Holten
4p.; 7. EHTC Eerbeek 2 p.; 8. Oos-
terwijk, Zelhem l p.
In de 640 B-klasse waren de Beltrumse
Bisons weer helemaal "terug", na een
enerverende strijd wisten zijn hun grote

rivaal Sportzicht 2 te verslaan en plaats-
sten zich als eerste. Om de derde plaats
moest een beslissing gespeeld worden
tussen EHTC 2 en Erichem 2, Waarbij
de Eerbeekse reserves aan het langste
eind trokken. Verdere uitslagen: 4.
Hrichem 2, 5 punt (na beslissing); 5.
Bussloo 2, Voorst 4 p.; 6 Noordijk,
Neede 3 p; 7. Okia 2, Holten 2 p; 8.
Bathmen 2, 2 punt.

Finales.

Uit elke poule in de 640 kg. klasse
gingen de drie hoogst geplaatsten over
naar de finale te weten: Sportzicht l,
Erichem l en Bathmen (uit de A-klasse)
en Bisons, Sportzicht 2 en EHTC 2 uit
de B-klasse. Na enorme krachtexplosies
werden de Beltrumse Bisons tenslotte
algeheel winnaar uit de 640 kg. klasse,
gevolgd door Sportzicht 1. Drie ploegen
eindigden gelijk als derde met 2 punten.
Na beslissingen werd Sportzicht 2 derde.
Totaal eindstand finales: 1. Bisons,
Beltrum 5 p; 2. Sportzicht l. Aalsmeer 4
p; 3. Sportzicht 2, 2 p; 4. Bathmen l,
2p; 5. EHTC 2, Hall-Eerbeek. O p. De
heren bondsarbiters A. Steenblik, Alb.
Weenk, B. Olminkhof en H. Ellenkamp
hadden deze avond geen gemakkelijke
taak in verband met de vele beslissings-
wedstrijden. EHTC-voorzitter H. Ver-
velde reikte met een toepasselijk woord
de prijzen uit te weten een beker voor
alle deelnemende ploegen in de 720 kg.
en de finalisten in de 640 kg. klasse. Op
zaterdag 20 januari zal de TTV Ooster-
wijk in Zelhem het tweede indoortoer-
nooi van deze wintercompetitie organi-
seren.

Tafeltennis
Willy Obbink dameskampioen 1978,
Zwier Heyink, Warnsveld herenkam-
pioen.

Uitgaande van de ring Berkelstreek van
Jong Gelre werden vrijdagavond in zaal
Schoenaker de finales gehouden van de
tafeltenniscompetitie seizoen 1978.
Hieraan namen deel de finalisten uit
elke aangesloten afdelen te weten: Al-
men, Laren, Lochem, Vorden en
Warnsveld. Per afdeling een dame en
twee heren, benevens de kampioenen
1977 - bij de dames Willy Obbink
Vorden, bij de heren Gerrit Eggink uit
Laren. De elf finalisten bij de heren
speelden aan vier tafels in totaal 55
wedstrijden. Het werd een spannende
strijd waarbij Gerrit Eggink zijn titel
kwijtraakte aan Zwier Heyink van de
afdeling Warnsveld. De nieuwe kam-
pioen was buitengewoon op dreef en
haalde het maximum aantal punten: 20
totaal. De verdere uitslag bij de heren
was: 2. Henk Groot Roessink, Warns-
veld 16 p.; 3. Fons Haverkamp, Vorden
14 p.; Gerrit Eggink Laren (kamp '77)
13 p. 5. Jan Schepers, Laren 12 p.; 6.
Herman Ilbrink Almen 11 p.; 7. Bertus
Prins, Laren 9 p.; 8. Harry Lichtenbarg,
Lochem 7 p.; 9. Harry Makkink, Almen
6 p.; 10. Dinand Nijkamp Lochem en
Wim Berenpas Vorden met elk l punt.

Bij de dames wist Willy Obbink uit
Vorden haar titel te prolongeren en
speelde zich na felle strijd met acht
punten naar de overwinning. Verdere
uitslag: 2. Hendrike ter Welle, Laren
5p.; 3. Dinie Ilbrink, Almen 3 p.; óbeter
setgemiddelde); 3. Ria Haverkamp,
Lochem 3 p.; 5. Ria Fokkink, Vorden l
p. : Annie Gosselink uit Warnsveld kon
wegens ziekte niet deelnemen. De or-
ganisatie was bij de sportcommissie van
de Ring Berkelstreek in uitstekende
handen. Jo Blankenberg uit Laren reikte
met een toepasselijk woord de wissel-
bekers uit aan de nieuwe kampioenen,
benevens de verdere prijzen. Zij dankte
voor hun sportieve strijd.

Dammen

M. Bulten 2-0; R. Bruinsma - E.
Brummelman 0-2; R. Bulten - R.
Brummelman 0-2; M. Bulten - R.
Bruinsma 1-1; W. Rietman - N. de
Klerk 2-0; J. Dijk - P. Eckringa 2-0; H.
v.d. Kamer - G. Brummelman 0-2; E.
Jansen - R. Brummelman 0-2; H. Dijk -
L. Stokkers 2-0; E. Bruinsma - E. te
Velthuis 0-2; G. Brinkman - A. Plijter
0-2; H. Hoekman - B. de Jonge 2-0.

Waterpolo
Nederlaag voor Vordense polodames

De dames van Vorden hebben de laatste
competitie in dit jaar met 2-3 verloren
van Roderlo uit Ruurlo. Deze ont-
moeting die in Eefde werd gespeeld had
een gelijkopgaand verloop, waarbij de
dames uit Ruurlo zich iets schotvaar-
diger toonden. De eerste periode werd
met gelijke stand afgesloten, de beslis-
sende treffer viel in de laatste- speel-
periode. De Vordense doelpunten wer-
den gescoor door Jet Smit en Anneke
Sikkens.

Vordense dammers schover er lustig op
los
Voor de onderlinge competitie van de
damclub D.C.V. zijn de volgende wed-
strijden gespeeld: Wansink - Slütter 1-1;
Nijenhuis - Wiersma 1-1; Hoenink -
Lammers 0-2; Lankhaar - Esselink 1-1;
ter Beest - Hulshof 2-0; Wentink -
Masselink 0-2M Wesselink - Ruesink
afgebr. Krajenbrink - Hiddink 2-0;
Bruinsma - H. Graaskamp 0-2; Russel -
Dimmendaal 1-1; Slütter- Krajenbrink
1-1.

Jeugd: G. Brummelman - H. Dijk 2-0;
E. Jansen - A. Plijter 0-2; W. Rietman -
J. Dijk 2-0; L. Stokkers - B. de Jonge
2-0; H. Hoekman - R. Brummelman
2-0; R. Jansen - E. Brummelman 0-2; H.
v.d. Kamer - G. Brinkman 1-1; P.
Eckringa - R. Bruinsma 2-0; H. Vree-
man - J. v.d. Kamer 2-0; B. Voortman -
N. de Klerk 0-2; R. Bulten - E. te
Velthuis 0-2; L. Stokkers - B. de Jonge
2-0; E. Bruinsma - A. Plijter 2-0; H.
Dijk - H. Hoekman 0-2; N. de Klerk -

Zeven
cocktails

U heeft allemaal weieens uw
drankje vermengd met een lepel-
tje citroen of een scheutje bitter.
En omdat we iets minder alcohol
willen drinken gebruiken we vaak
bronwater en vruchtensappen in
onze cocktails.
Hieronder geven wij u een aantal
recepten voor drankjes die u zul-
len helpen de feestdagen weer
gezellig door te komen. Het is
even wat werk, maar de smaak is
zo verrukkelijk dat ze de tongen en
de lachspieren wat losser zullen
maken.

Cocktail Fontana
U doet 2 cl Campari, 1 cl Grand Mar-
nier, 1 cl Cointreau en 2 cl sinaas-
appelsap in een shaker met ijs, goed
schudden. Dan schenkt u de cocktail
in het glas en vult het aan met droge
mouserende wijn. Met een citroen-
schil gameren.

Margarita
MAAK een randje aan het glas, zoals
bij de tips beschreven, maar in plaats
van suiker gebruikt u zout. U doet 3 cl
Tequila met 1 cl Curacao Triple Sec en
1 cl limette- of citroensap in de
shaker. Doe er ijs bij en schud goed.
Dan de cocktail in de glazen schen-
ken.

Bestuurders
cocktail

DOE 1 liter rode druivesap in een pan.
Doe daarbij 150 gram honing en een
Vz pijpkaneel, 3 kruidnagels, de schil
van een Vi ctroen en een 1/2 sinaas-
appel. Breng het mengsel bijna aan de
kook en schenk het in verwarmde
glazen. Santé.

Bosom caresser
voor dames

U neemt 3 cl cognac met Vi cl
Cointreau, 1 lepel grenadine en een
eiderdooier. Doe dit in de shaker met
ijs en nu maar flink schudden. Giet dit
in een wijnglas en uw dame heeft een
heerlijk drankje.

Whisky Sour
DOE in een shaker met ijs een half
borrelglaasje citroensap, een theelepel
opgeloste suiker en anderhalf borrel-
glaasje whisky. Dan goed schudden
en daarna zeven. Doe dit in een sher-
ryglas en gameer het met een schijfje
sinaasappel en een kers. Opvullen met
sodawater. U kunt ook de whisky
vervangen door vieux, brandewijn,
rum enz. '

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Willem Breukelsboer vuul'n zich wel tien kilo lichter too hee van de
Bieldersplaatse op huus an ree. 't Was net of 'n auto nog nooit zo
goed elopen hadde as now. Dat was heel wat anders as op de
henweg. Wat had e d'r tegenop ezeen um d'r hen te gaon. Twee
dage van hen en weer kösteren tussen 't huus en de schuure had 't
ekost veur at e zowiet was ewes umme de raod van meneer pastoor
op te volgen. En at 't vanaovund gin kasaovund was, wie wet offe
dan wel zowied was ekomm'n. 't Had veur un jaor trugge eers
allemaole zo mooi elekk'n. Zien boerderi'je had e veur bastend
volle geld vekoch. Daor had e net un koopman veur evonnen die
zoiets zoch en den toevallug ok nog un goeien dikken pottemenee
hadde. Allene den enen bunder grond bi'j 't Bielderhuus had e d'r
uuteholl'n. Den lei toch ampat van de boerderi'je en hee wis dat ze
bi'j 't Bielderhuus den bunder d'r graag bi'j woll'n hemmen. Harm
had um al vieftugduuzend gulden ebaon maor daor was e neet op
inegaon. Hee wol zeen dat e d'r nog meer veur kreeg al wis e wel dat
ze bi'j 't Biedershuus haos net meer betaal'n konnen. Daor hadd'n
ze veurug jaor un ni'je loopstal ezet waor de banke 't meeste geld
wel veur op taofel had motten leggen, 't Waarn baovenste beste luu
van 't Bieldershuus maor geld had t'r nooit ezett'n.

Met un paar kammeraoje had e d'r wel us oaver epraot en zo was zo
langzamerhand un bepaold plan uutefiegelierd. Op un goeien dag
had e Harm van 't Bieldershuus opebeld, of e de grond nog wol
hemmen. Veur viefenzestugduuzend gulden, anders ging e
vanmiddag met un ander, die dat geld t'r graag veur wol geven,
nao 'n notarus. Harm, den neet volle tied van naodenken meer had
ehad, kon haos neet anders as jao zeggen en 's middags was de hele
boel rondekommen. Hee had zichzelf toen un hele kearl evonnen
en d'r naoderhand met zien kammeraoje un goed borreltjen oaver
edronken. Maor un tiedjen later was 't wel anders elopen as dat hee
zich hadde veuresteld. Hee had un aarduggen griepstuuver en un
prinsenleaven, dat wel. Hee kreeg meer rente vna zien geld dan e
met zien vrouw haos op kon maken. Maor at e dan Harm met zien
vrouw zag aosen en zich krom warken um de endjes an mekare te
konnen knuppen begon d'r bi'j um van binnen toch iets nao boaven
te kommen, 't Was iets wat um zei: "He'k dat now wel goed
edaon?" In 't darp waar'n zee now ok neet allemaole eaven wild
oaver 't geval. In de ogen van de mensen was Harm maor un wat al
te gemakkeluk slachtoffer veur um ewes. Hee vebeel'n zich toch ok
wel us dat t'r wat waar'n die 't eure d'r van dachten. In de kerke
dörven e haos neet meer te kommen umdat e menen dat de mensen
allemaole met afkeuringe nao um kekken, net of ze zeggen woll'n:
wat doet i'j hier eigenluk. 's aovunds in bedde kon e de slaop neet
te pakken kriegen en lei e d'r soms un helen tien met zien vrouw
oaver te praoten tot zee d'r soms kaskenade oaver kregen. Zien
vrouw raken d'r ok van uuttertied en was t'r daags maor nösterug
van.

Un paar dage veur kasmissen heurn e dat Harm ok un ongeluk met
zien auto had ehad. Harm mekeern wel niks maor zien auto zat
knetter in mekare. Hee was altene maor w.a. vezekerd en angezien
't deur de gladdugheid allene maor deur um zelf was gebeurt,
kreeg e gin cent uutbetaald. Ok dat nog. Op andringen van zien
vrouw ging hee maor us met meneer pestoor oaver 't geval praoten.
Daor mos wat gebeurn anders konnen ze van eur de kasdage wel
kedoo kriegen. De pestoor was gauw met um klaor too hee 't geval
veteld hadde. "Breng um dat posjen wa'j um te volle heb laoten
betaal'n maor weerumme, dan heb i'j de rugge weer vri'j en bu'j
van de prakkezaotsies en de praotjes af".

Maor now was gelukkug alles veurbi'j en weer goed. Umdat Harm
nog gin auto weer hadde had e eur ok nog beloafd um eur
vanaovund met te nemmen nao de kerke, dan hoeven zee teminste
neet te fietsen. En zo hadd'n d'r weer wat minder minse zörge met
de kasdage bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Wieters wense ik owluu um paar goeie kasdage en, umdat de
krante volgende wekke neet kump, ok alvast volle heil en zeegen in
't ni'je jaor!

Pétrifier
voor vier glazen

SCHENK in een glazen kan met veel
ijs 5 cl wodka, 5 cl. cognac, 5 cl. gin, 5
cl Curapao Triple Sec, 1 cl Grand Mar-
nier, en 9 druppels Angostura bitter
met het sap van 1 citroen. Vul dan bij
met ginger ale, roer langzaam door-
een. Schenk het in de glazen en
gameer met schijfjes sinaasappel en
citroen. Nu heeft u een heerlijk twaalf-
uurtje.

Old Fashioned
U neemt een 'on the rock's glas', 1
suikerklontje, een paar druppels
Angostura, een scheutje sodawater,
nu alles fijn maken en roeren met 2 è 3
ijsblokjes, dan een borrelglaasje whis-
ky erin en weer goed roeren. In het
glas doen en gameren met een schijfje
sinaasappel en een kers.

Zeven
cocktailtips

Het lekkerste zijn altijd verse vruchten
en vruchtensappen.

Gebruik altijd de aangegeven hoeveel-
heid met behulp van maatdopjes en
bekertjes.

Als u gekookt water en mineraalwater
gebruikt voor de ijsblokjes worden ze
helderder.

Als u een echte kenner bent, mag u
best experimenteren, anders kunt u
zich beter aan een recept houden.

Voor het maken van cocktails heeft u
nodig, een mixer, een mixglas, een
barzeef, meetglas, roerlepel, citroen-
pers, mes voor de vruchten, flesope-
ner, kurketrekker en ijsemmer.

Versier iedere cocktail met bijvoor-
beeld een schijfje citroen, cocktail-
kersje, schijfjes sinaasappel en de
zoete drankjes met een randje suiker.

Voor een suikerrandje kunt u gebrui-
ken, gewone suiker, basterdsuiker en
poedersuiker, naar wens.

Zo maakt u een suikerrandje. Neem
een deel van een citroen en draai het
langzaam over de rand van het glas, er
mag geen sap van de citroen in het
glas lopen. Steek de rand van het glas
dan direct in een laagje suiker dat u op
een schotel heeft gedaan. Doe het zo
diep als u de rand wilt hebben. Zorg
dat als u de drank in het gesuikerde
glas schenkt dat deze niet in aanra-
king komt met de suiker.
(Nadruk verboden)



EEN HEEL JAAR LANG

DE ALLERBESTE WENSEN

VOOR ALLE MENSEN

Door Frans: u weet wel

FRANS KRUIP

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

INSTALLATIEBEDRIJF

W. WEULEN KRANENBARG
en medewerkers Zelhem

Auto- en tweewielerbedrij
Shell tankstation

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een gelukkig nieuwjaar

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK
B. J. MAALDERINK - R. J. THOMASSEN

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. Lammers
meubel, tapijten en lederwaren

Prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272

Wij wensen al onze clientèle

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café . Slijterij

„'t Wapen van 't Medler"
FA GEBR. EYKELKAMP _ Telefoon 6634

OUDEJAARSAVOND GESLOTEN

De marktkooplieden
van Vorden

wensen iedereen
PRETTIGE KERSTDAGEN
en een
GELUKKIG NIEUWJAAR

Vee- en Varkenshandel

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntèle

een voorspoed/g nieuwjaar

Warme Bakker Oplaat
en medewerkers

wenst allen
prettige kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B. F. LEBBINK
Eikenlaan 27

Wij wensen allen een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen al onze kliëntèle,
vrienden en bekenden

een voorspoedig nieuwjaar

Fa. OLDENKAMP
Vorden, telefoon 05752-2577

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

MORGENROOD B.V.
Nijverheidsweg 2, Vorden

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

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

M. STOFFELS

Wij wensen onze
cliënten en kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FA SUETERS
Kranenburg;

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

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon
Sigarenmagazijn

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Folkloristische dansgroep
„DE KNUPDUUKSKES"

wenst allen een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

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

Het bestuur der sportvereniging

„Ratti"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
toto- en lottoleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Loonbedrijf

H. J. Groot Roessink
Vaalverinkdijk l - Hengelo Gld. - tel. 1470 en 2786

wenst allen een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF

RONDEEL
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

AANNEMERSBEDRIJF

H. J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 22

wenst vrienden en bekenden in alle
opzichten een

voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

FAM. A. G. SCHURINK
Burg. Galleestraat - Vorden

wenst al haar kliëntèle en
kennissen een

voorspoedig nieuwjaar

textiel en mode
/chooldermciA

ratdhuisttratt UL1367 vorden

wenst iedereen
prettige kerstdagen

en
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u allen een

voorspoedig nieuwjaar

Loonbedrijf B. J. H. Seesink
Het Hoge 7 - Vorden

WAS-en TEXTIELVERZORGING

siebefink vonden
WENST U ALLEN
EEN SCHOON NIEUWJAAR

Wij wensen u een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Elektrotechnisch installatiebedrijf

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

Een voorspoedig nieuwjaar

u allen toegewenst door

Slijterij Smit

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Poeliersbedrijf
W. ROSSEL

Varkens- en paardenhandel
G. H. VOSKAMP

wenst allen een
gelukkig en
voorspoedig
nieuwjaar toe

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

Schoenmakerij VISSER
H.K. van Gelrewe^ 4
Vorden

Slagerfl
B. G. VLOGMAN

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

Diny van der Wal
schoonheidsspecialiste

wenst allen een
gelukkig en

voorspoedig nieuwjaar

J. H. WILTINK

wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

DINY WOLSING
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Café Uenk

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Schildersbedrijf
J. M. UITERWEERD
en medewerkers

wenst allen

PRETTIGE KERSTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Veilig Verkeer Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

EEN BEHOUDEN ONDERWEG
Z I J N E N E E N
VEILIGE THUISKOMST

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DER WAL B.V.
Het Hoge - Vorden

Wy wensen allen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen een ieder een

VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

Wij wensen u
prettige kerstdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar

Ziekenvervoer Wolsink
Vordenseweg 3, Hengelo (Gld.)

GRAMMOFOONPLATENHANDEL

Fa. WOLSING
Vorden - Telefoon 05752-1209

Verhuur in geluidsinstallaties en
noodverlichting

wenst al haar relaties een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Makelaars- en assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Zutphenseweg 31, Vorden

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen alle kliëntèle, vrienden en bekenden

een voorspoedig
nieuwjaar

Fam. ZOERINK
Kapelweg 12, Vorden - Tel. 6813

Wij wensen u

een voorspoedig nieuwjaar

Nutsspaarbank

Opgericht 1819

(BONDSSPAARBANK)

Vorden

Dorpsstraat 15



Smederij H. van Ark
Burg. Galleestraat 5, Vorden

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u allen een

prettige jaarwisseling toe

BAKKERIJ VAN ASSELT
en medewerkers

Een voorspoedig nieuwjaar
u allen toegewenst door

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24, Vorden

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. BARGEMAN EN ZN,
EN MEDEWERKERS

METSEL- EN
TIMMERWERKEN

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

wenst allen
prettige kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen
alle kliëntèle, vrienden

bekenden een

VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Gebr. Barendsen
Vorden - Zutphenseweg - Tel. 05752-1261

SCHOONHEIDSSALON

„beauty"
wenst haar clientèle
prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 1979 toe

WILLY DE VRIES-NIEUWLAND

LOONBEDRIJF

BEEFTINK
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
PRETTIGE KERSTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

H. J. Berends
Landbouwwerktuigen en Stalinrichting - Linde

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

FA B. A. BORGONJEN

Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

*PONGERS
Barink, Nieuwstad 26

wenst allen prettige
feestdagen en een
voorspoedig 1979

GEACHTE KLANTEN

KAPSALON BEERNING
wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf en verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5, Vorden
telefoon 05752-1567

A BRANDENBARG & ZN
vee- en varkenshandel

wenst zijn clientèle
een voorspoedig
nieuwjaar

Noodslachtingen tel. 05750-
21570 b.g.g. 05752-1270

Timmer- en aannemerbedrij f
A. BOSCH
Schuttestraat 11

wenst alle kliënten
een voorspoedig
nieuwjaar

J. J. DIJKERMAN
Bloemen - Planten
Groente - Fruit

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FOTO DOLPHIJN

hartelijk dank voor de leveranties van
het afgelopen jaar.

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

Fa BONGERS-UENK
Vorden

AUTO BOESVELD

wenst u allen een

voorspoedig nieuwjaar

Een gelukkig nieuwjaar
wordt u toegewenst door de

Fa. Ten Brinke
Zutphenseweg, Vorden

Wij wensen u allen een
alleszins geslaagd
nieuwjaar!

VAMOR RIJSCHOOL

G. BULTMAN
M.l. gediplomeerd

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

Wij lessen in BMW en D AF

Wij wensen allen
een voorspoedig nieuwjaar

SIGARENMAGAZIJN

„'t CENTRUM'
Dorpsstraat 6, Vorden

Wij wensen u eeji

GOED UITEINDE
en een

GOED NIEUWJAAR

DEKKER ELECTRO B.V.
Vorden - Telefoon 2122

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

Wenst leden en medewerkers
en alle carnavalsliefhebbers

een voorspoedig
en gelukkig nieuwjaar

Draayer's
Shop Center

wenst u allen een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar

Autorijschool

DE EENDRACHT
Wenst allen

een geslaagd nieuwjaar

Sigarenmagazfln
Boek. en kantoorboek-
handel
„JAN HASSENK"

wenst allen
voorspoedig
nieuwjaar

Gelukkig nieuwjaar
gewenst door

Doe-het-zelf,
Keuken- en tapijtcentrum
Harmsen

Wij wensen allen
PRETTIGE
KERSTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Boekhandel
HIETBRINK

FIRMA GOSSELINK
Transportbedrijf

wenst clientèle en
bekenden, een voor-
spoedig nieuwjaar

Sigarenmagazijn
Boek- en kantoorboekhandel
„JAN HASSINK"

wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Hovenlersbedrflf
Fa Gebr. KETTELERIJ
en medewerkers

wenst allen een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar

GARAGE KURZ
Industrieweg 7
Burg. Galleestraat

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

EGGINK
FOURAGEHANDEL
Emmeloord
Tel. 05270-2701

Een voorspoedig nieuwjaar
u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

H.J.GROOTENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

Wij wensen U een
PRETTIG KERSTFEEST
en een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

EN MEDEWERKERS

Wij wensen U allen een
voorspoedig nieuwjaar

Ten Have Engineering

Industrieweg - Vorden

Wij wensen u
prettige kerstdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar

LOONBEDRIJF

HAARING
Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers CV en
Kluvers Sport Totaal

FA KOERSELMAN

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. Weulen Kranenbarg
en medewerkers

ADMINISTRATIEKANTOOR VORDEN B.V.
Wij wensen u in alle opzichten een voorspoedig nieuwjaar

B. H. J. de Regt en medewerkers

Ruurloseweg 21,
Vorden,
tel. 05752-1485



FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

"Jullie mogen best komen", zei vriendin Margot tegen ons toen we
opbelden, "maar Jan zul je waarschijnlijk niet zien. Want die heeft
een filmkamera gekocht en is daar druk mee aan de gang". Dat
laatste was geen bezwaar, want een filmende man is een mooi foto-
onderwerp. En zo ontstond deze kleine foto-reportage, die laat zien
hoe een vader met z'n filmkamera een dag vast legt uit het leven
van zijn dochter. Maria, zo heet die dochter, is een jaar of twee.
Omdat het die morgen regende was Jan binnenshuis aan het werk
met z'n nieuwe kamera. Toen ik hem met de flitser fotografeerde,
vroeg ik of hij geen lichtprobleem had. Jan lachte fijntjes en zei:
"Met een XL heb je daar geen last van".

Daar wou ik natuurlijk meer van weten en het
bleek dat deze filmkamera door speciale voorzie-
ningen meer licht "benut", zodat je er goed
binnenshuis-opnamen mee kunt maken. Vooral
als je een extra gevoelige film gebruikt. Zo maakte
hij opnamen van de kleine, die aan het spelen was
en ook toen ze (niet erg enthousiast) haar middag-
maal moest eten. Ik vroeg Jan hoe hij kon zien of
er wel genoeg licht was. "Dat zie je in de zoeker",
zei hij. Die filmers hebben het maar gemakkelijk!

Na het eten gingen we naar buiten. Maria deed de
klompjes aan, want het is een echt buitenkind.
Daar werd nog een serie scènes gefilmd met
Maria in de hoofdrol en het huis op de
achtergrond. En terwijl ik nog wat foto's maakte
dacht ik: ook filmen is een heel bijzondere manier
om het leven vast te leggen. Want wat is er mooier
voor een kind dan dat het later een film krijgt van
zijn of haar jeugd? Een film waarin ook is
verwerkt een dag uit je leven toen je nog maar twee
jaar was.

Kerstgroen
EEN LAND VOL BESHULST

HET valt ons misschien nauwelijks meer op dat hulst zoveel kerst-
kaarten siert, 't Spreekt haast vanzelf: hulst en kerst horen bij elkaar. In
kerststukjes, op feestelijke tafellakens, overal vind je in deze donkere
dagen de hulst terug. De helderrode bessen van dit kerstgroen zijn
bekend genoeg, maar wie heeft de bloemen van de hulst wel eens
gezien?

VAN BESSEN NAAR BLOEMEN

DE kleine, witte hulstbloemetjes val-
len inderdaad niet erg op. In mei staan
ze in trossen tussen de bladeren. Bijna
niemand let dan op de nietige bloe-
men van de hulst, want er is in de uit-
bundige meimaand zoveel dat de aan-
dacht vraagt. Als we één van de piete-
peuterige bloempjes openmaken, zien
we daar meeldraden en een stamper
liggen. Nou is het eigenaardig dat in
zo'n stervormige hulstbloem de stam-
per of de meeldraden niet goed wer-
ken. En dat is bij alle bloemen aan de
boom zo. Of alle mannelijke meeldra-
den, óf alle vrouwelijke stampers zijn

onvruchtbaar en goed beschouwd zijn
er dus mannelijke en vrouwelijke
hulstbomen.

VLEESVLIEGEN
HET transport van stuifmeel van de
mannetjes- naar de stampers van de
vrouwtjesboom wordt verzorgd door
vleesvliegen. Deze vliegen -ze worden
ook aasvliegen genoemd- hebben be-
langstelling voor vlees dat aan het
ontbinden is, omdat ze er hun eieren
in leggen. Door de stank van rottend
vlees worden de aasvliegen van hein-
de en verre aangetrokken. Hulstbo-

men verspreiden hetzelfde, voor onze
neus onaangename, aasluchtje. De
aasvliegen trappen erin, ze laten zich
naar de bloemen lokken.
En vóór een vleesvlieg zijn vergissing
door heeft, zit er al wat stuifmeel aan
zijn poten. Een vleesvlieg stoot zich in
het gemeen meermalen aan dezelfde
steen. Hij strijkt prompt weer neer op
de volgende hulstboom die naar aas
geurt. Nu komt het stuifmeel op de
stampers terecht. Doordat de vlees-
vliegen zich zo gemakkelijk laten
bedotten, bevruchten ze ongemerkt
de stampers. In de loop van de zomer
groeien de bevruchte stampers uit tot
groene bessen. Tegen het begin van
november worden de bessen rijp en
rood. Zoals de appel- en perenoogst
van jaar tot jaar sterk verschillen kan,
draagt ook de hulst niet elk jaar even
veel bessen. Heeft u in de tuin een
hulstboom die het elk jaar laat afwe-
ten, die nooit bes draagt? Dat is dan
waarschijnlijk een boom, waarvan
alleen de meeldraden in orde zijn, een
mannetjeshulst.

VOGELS IN HUIS
DE bessen van de hulst hebben hun
rode kleur om goed gezien te worden
door vogels. Vooral lijsters, zoals
merels, kramsvogels en koperwieken,
eten graag hulstbessen en zij versprei-

den het zaad. Het is beter voor het
zaad, als het eerst door een vogel-
maag gaat. De maagsappen tasten
het zaad al wat aan, zodat 't beter
kiemt. Door toedoen van de vogels zie
je hier en daar in het wild zaailingen
van de hulst. Van oorsprong is de
hulst trouwens een inheemse boom,
hij hoort in ons land thuis. In ver-
schillende Drentse bossen staan
prachtige zware hulsten. De prikkelige
bomen lijken bij voorkeur te groeien
op een bodem van keileem waarover
een dunne laag dekzand ligt.
De Latijnse naam van de wilde hulst,
llex aquifólium, betekent 'de hulst met
de scherpe bladeren'. De stekelige
bladrand beschermt de bladeren te-
gen vraat door herten, reeën en vee.
Men zegt dat bladeren die wat lager
aan de boom zitten, buiten het bereik
van dieren, geen stekels hebben. Let
er eens op of het klopt. Het staat in
ieder geval wel vast dat de 'veredelde'
hulstsoorten in tuinen en parken min-
der prikkelbaar zijn dan de wilde vorm.

HOOG IN ERE
DE hulst is de enige inheemse loof-
boom die 's winters groen blijft.
Andere loofbomen móeten in de
herfst hun bladeren laten vallen, om-
dat ze anders zouden uitdrogen. Bij
lagere temperaturen nemen boom

wortels nog nauwelijks vocht op,
terwijl de bladeren gewoon doorgaan
met verdampen. Bladval is voor de
bomen een noodzakelijke voorzorgs-
maatregel tegen uitdroging. Hoe het
dan met de hulst zit? Over het
hulstblad ligt een waslaagje dat de
verdamping van water sterk beperkt.
Daardoor hoeft de hulst in de herfst
zijn bladeren niet te verliezen. Zo'n
groene boom in het kale winterbos is
een opvallende verschijning. De oude
Germanen verbaasden zich er al over
en verklaarden de hulst heilig. In de
nabijheid van een heilige hulstboom
kon je niet getroffen worden door de
bliksem, geloofden ze. Op hun mid-
winterfeest gebruikten ze behalve
dennegroen ook hulst als versiering.
Het midwinterfeest werd na de kortste
dagen van het jaar gehouden. Men
vierde dan dat de dagen begonnen te
lengen: De zon kwam terug en het
voorjaar kwam in zicht.
Nog steeds, na zoveel eeuwen, wor-
den deze oude gebruiken in ere
gehouden. Jammer is het, als ons
Kerstfeest alleen uit wat oude gebrui-
ken bestaat. Dan is het zo leeg als een
glitterende kerstbal. We wensen ie-
dereen, met of zonder kerstboom, een
gelukkig feest.
(Nadruk verboden)

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
enz, enz.

offset -boekdruk
n n vonden



KERSTKRANT

TWEEDE BLAD
CONTACT

Uitgave:
Drukkerij Weevers B.V.

Kruiswoordpuzzel met kerstspreuk
Los eerst de kruiswoordpuzzel op. Zoek dan uit de opgeloste puzzel de letters op die in de onderstaande vakjes
te vinden zijn. Vul die letters rechtsonder in de puzzel in. Dat is uw oplossing!

Horizontaal: 1 hemellichaam; 4 lid-
woord; 6 eenjarig dier; 9 lichteenheid;
13 spil; 14 plaats; 17 inhoudsmaat; 19
ritmische beweging; 22 weinig; 24
titel; 25 water in Friesland; 26 daar; 28
vanaf die tijd; 30 hemellichamen; 34
vervoermiddel; 36 godheid; 38 ontste-
kingskoord; 39 motorrace; 40 gebouw
in Amsterdam; 41 in orde; 43 voer-
tuig; 45 steenmassa; 47 alp; 49 kleur;
50 ovaal vat; 51 gehoororgaan; 53 pi.
in Zeeuws Vlaanderen; 55 Rijksover-
heid; 56 laatsleden; 58 deel van het
jaar; 60 noot; 63 beest; 64 boom; 66
huisdier; 68 vogel; 69 deemoedig; 74
pers. vnw; 76 water in Friesland; 77
voorz; 79 dichterbij; 80 water bij de
Biesbosch; 83 bedorven; 83 pers.
vnw; 84 werkplaats; 86 steen; 87 uit-
gave; 88 insekt; 90 telwoord; 91
gesloten; 93 rivier in Duitsl; 95 soort
onderwijs; 96 op grote afstand; 97
winst; 99 ontspannen bezig zijn; 101
scheur; 103 titel; 104 meetkundige
lijn; 106 liefdesuiting; 108 dierenver-
blijf;! 10 slagwapen; 113 voorz; 114
genezen; 115 boom; 116 anti; 118 mi-
litair; 119 vloerbedekking; 120 onder-
nemingsvorm; 122 deel van de hals;
125 vochtig; 126 niet kort; 128 Euro-
peaan; 129 lidwoord; 130 kever; 132
vr. munt; 133 noot; 135 boom; 136
godsdienst; 138 grafvaas; 139 maal-
tijd; 141 luisteren; 143 voorzetsel; 145
noot; 146 kledingstuk; 149 fout; 151
goochelen; 153 berg op Kreta; 155 pi.
in N. Brabant; 157 heen en weer; 159
telwoord; 160 Europese taal; 162
hoofddeksel; 165 begerig; 166 water
in Friesland; 167 roem; 169 vaas; 170
slot; 171 een weinig; 173 opstootje;
175 lust; 176 ontvangstbewijs; 179
zwak; 181 omgeving; 182 tieren; 184
mannelijk zoogdier; 185 voorzetsel;
187 vogel; 188 trek; 189 toespraak;
191 tegenover; 192 zandheuvel; 194
pers. vnw; 195 wintervoertuig; 197
redaktie; 198 bedorven; 200 zetel; 203
niet; 204 pi. uit de oudheid; 205 rund;
206 vogel; 208 streling met de tong;
209 bedorven; 210 vogel; 211 ontplof-
fingsgeluid; 213 noot; 214 spil; 215
noot; 216 voertuig; 217 voor alles; 220
vloeistof; 223 tijdperk; 224 noot; 226
draaien; 227 wagen; 228 afsluitend
deel; 231 roem; 232 roem; 234 weinig;
236 Afrikaans land; 238 insekt; 241 ter
gedachtenis; 243 vervoersmaatschap-
pij; 244 zanggezelschap; 245 bloem;
247 Europees land; 248 waterdier; 249
boot; 250 Europeaan; 251 hetzelfde;
254 titel; 255 muil; 257 daar; 258 noot;
259 vogel; 260 Christelijk feest; 263
mondwater; 264 dwarshout; 265 gast.

Vertikaal: 1 stemming; 2 rustend; 3
Europeaan; 5 paradijs: 6 loot; 7 ver-
voersonderneming; 8 trek; 10 vlakte-
maat; 11 het Romeinse Rijk; 12 sport-
term; 13 Noorse godheid; 14 titel; 15
noot; 16 ijskegel; 18 duinvallei; 20 deel
van een wet; 21 pi. in N.Afrika; 23
open plek in het bos; 24 voorzetsel; 27
bloem; 29 noot; 30 uitgedorste hal-
men; 31 daar; 32 het Romeinse rijk; 33
ellende; 35 drank; 37 heilige; 39
voorzetsel; 42 rund; 43 stok; 44 vor-
dering; 46 hinderen; 47 toespijs op
brood; 48 lijm; 49 redaktie; 52 stuk
recht water; 53 loot; 54 voorwerp van

verering; 55 snelle loop; 57 Chinese
maat; 59 vis; 61 lokspijs; 62 merkte-
ken; 65 horizon; 67 voorschrift; 70
deel van een huis; 71 nobel; 72 koor;
73 titel; 75 steen; 76 omroepvereni-
ging; 78 geestelijke; 80 stand; 81
opstootje; 82 belemmering; 83 graan-
soort; 85 betalingsbewijs; 87 man van
stand; 89 plantje; 90 roem; 92 grave-
ren; 93 familielid; 94 stelling; 96 fami-
lielid; 97 vrolijk; 98 wondvocht; 99
plaag; 100 voordeel; 101 naar links en
rechts uitrekkend; 102 sein; 105 veer-
kracht; 107 Chinese munt; 108 lid-
woord; 109 niet; 110 hemellichaam;
111 aankomend; 112 sprookjesfiguur;
117 inwendig orgaan; 118 onder ande-
re; 121 lor; 123. sleeën; 124 rustend;
126 briefaanhef; 127 enorm; 129 titel;
131 tocht; 132 graan; 134 hetzelfde;
135 water in Friesland; 137 tint; 138
vogel; 140 noot; 141 man; 142 voeg-
woord; 144 vordering; 145 mannelijk
zoogdier; 147 te weten; 148 deel van
een schip; 149 tafelgerei; 150 gegroet;
152 elk; 154 inhoudsmaat; 156 tel-
woord; 158 praal; 160 internationaal;
161 hert; 163 afwezig; 164 kei; 166
slot; 168 koor; 169 deel van een et-
maal; 172 sportterm; 174 noot; 175
erg; 177 gevangenis; 178 jaargetijde;
180 trek; 181 groente; 183 titel; 184
geknotte stam; 186 gevangenis; 190
paradijs; 193 ent; 194 voorzetsel; 196
Europeaan; 199 pi. in de N.O. Polder;
201 rund; 202 boom; 204 vogel; 206
leraar; 207 man van stand; 208 ver-
binding; 210 daar; 212 grappenmaker;
216 planeet; 217 telwoord; 218 daar;
219 rivier in W.Duitsland; 220 ouder-
loos kind; 221 vlaktemaat; 222 bena-
ming; 225 water in Friesland; 227
steen; 229 bolgewas; 230 tocht; 232
boom; 233 insekt; 235 tot en met; 237
rivier in Indonesië; 238 roofdier; 239
Bidt; 240 stuurs; 242 vreemde titel;
244 horizon; 245 communicatiemid-
del; 246 in orde; 247 eikeschors; 248
verschiet; 250 mager; 252 proef; 253
deel van een schip; 255 speelgoed;
256 lidwoord; 258 Chinese maat; 259
Rijksoverheid; 260 vogel; 261 noot;
262 titel.

De prijzen
die te winnen zijn
KRUISWOORDPUZZEL
1e prijs f25,-
2e prijs f 20,-
3e prijs f 15,-
4e t/m 10e prijs f 10,-
De oplossing van de kruiswoord-
puzzel inzenden vóór dinsdag 2
januari 1979 aan:
DRUKKERIJ WEEVERS B.V.,
Nieuwstad 12teVorden.
Postbus 22.

Personeel en medewerkers van dit
blad zijn uitgesloten van deel-
name.

l Bezoek onze

Kerstmeubelshow
ïïè

l Wij tonen U de nieuwste modellen voor 1979

op vrijdag 22 december van 8.00 tot 21.00 uur
zaterdag 23 december van 8.30 tot 16.00 uur

woensdag 27 december van 8.00 tot 12.00 uur
donderdag 28 december van 8.00 tot 18.00 uur

vrijdag 29 december van 8.00 tot 21.00 uur
zaterdag 30 december van 8.30 tot 16.00 uur

HELMINK
Zutphenseweg 24 - Vorden
Tel. 05752-1514

B.V.



De kerstavond van de oude
ALS zachte vlokjes watten daalden
glinsterend in het gele licht der straat-
lantaarns de sneeuwkristallen naar de
aarde, zich stapelend en voegend tot
een blauwwit vacht, dat in zijn glan-
zende warmte de aarde trachtte te
beschermen tegen de vorst der jaar-
getijden, die met zijn ijzige adem al
wat leeft doet verstarren. Ongerept
lag daar het tapijt, dekkend al het vuil
en stof van de stille straat. Hoe lang
zou deze schoonheid duren?

* * *IN de verte naderde een lichtje. Het
jengelende gepiep van een met
sneeuw worstelende dynamo verbrak
de stilte. Een fietser repte zich naar de
koesterende warmte van de gezellige
huiskamer, waar familieleden wacht-
ten op de laatkomer. Want het was
kerstavond. Een slingerende voor
bleef achter in het blanke kleed.
Moeder natuur deed haar uiterste best
de schending van haar schoonheid te
herstellen en ontelbare zachte donsjes
vulden de groef.
Langs de donkere gevels, diep in zijn
kraag weggedoken, liep met korte
passen een oude man. Met de rug van
zijn hand veegde hij het vocht van zijn
gelaat. Krakend zwaaide de deur van
het huisje open. De oude stampte de
sneeuw van zijn schoenen en stom-
melde de trap op naar het kamertje
met het vale behangetje op de muur.
Hij knipte het licht aan en viel met een
zware zucht in een stoel neer. Dat
slenteren langs de weg was ook niets,
bekende hij zichzelf. Maar wat moest
je dan doen? Hij wist het niet.
Het was kerstavond, maar wat zou
dat? Voor hem was ze eender als
iedere andere avond. Het maakte
geen verschil. Ledigheid, eenzaam-
heid, dat waren zijn gezellen. Geen
mens was er op de gehele wereld, die
zich om hem bekommerde. Hij was
een oude afgeleefde man, die zijn
leven wel gehad had. De mensen
hadden zich van hem afgekeerd, want
hij deugde niet. Men mijdde hem als
de pest, die oude. Moedeloos voor
zich starend zag hij het leven dat aan
hem voorbijgleed.

* * *OP zesjarige leeftijd werd hij wees.
Zijn vader en moeder had hij amper
gekend. Er was geen familie die zich
zijn lot aantrok. Misschien had hij
geen verwanten. Hij kwam in een
weeshuis, waar de 'vader' regeerde
met de plak. Een ijzeren opvoeding
was zijn deel. Maar een opvoeding,
die een averechtse uitwerking had
gehad. Eenmaal oud genoeg om op
eigen benen te kunnen staan, braken
alle opgekropte gevoelens zich baan.
Een wild leven volgde, waarin de
hoofdtonen waren de drank en de
vrouwen.
Toch was er één geweest, die hem
had kunnen temmen. Louise, een
knappe jonge vrouw was het, die van
hem een fatsoenlijk mens wist te
maken. Plotseling had zijn leven een
andere wending genomen. Het had
inhoud gekregen. Dolgelukkig was hij
met haar geweest. Hij had een afgod
van haar gemaakt. Zij kreeg alles van
hem gedaan. Geen druppel drank
raakte hij meer aan sinds hij getrouwd
was. Slechte vrienden gingen aan de
kant.
Zijn vrouw schonk hem twee zonen.
Toen het derde kind, een dochtertje,
wer geboren, betaalde Louise dit met
haar leven. Het had hem toegesche-
nen, alsof hij waanzinnig werd. Het
leven, zijn leven, leek hem waarde-
loos, slechts de kinderen hadden hem
weerhouden van een dwaze daad.
Zelfs het dochtertje, dat zo duur
gekocht was, mocht hij niet lang
behouden. Na enkele maanden over-
leed het reeds. Dit was de tweede
harde klap, die hij kreeg te incasseren.

* * *MAAR ook hier kwam hij tenslotte
overheen. Hard had hij gewerkt, om
te vergeten en zijn jongens te kunnen
grootbrengen. Dag en nacht had hij
gezwoegd om ze een goede opvoe-
ding te kunnen geven, een betere dan
hijzelf had gehad. Trots was hij op ze,
zijn jongens. Maar de grote Herder
wilde anders.
Op veertienjarige leeftijd werd de
oudste ziek. De dokter wilde het niet
zeggen, maar hij had het wel ge-
weten, de kanker was het die zijn lie-
veling naar het graf had gesleept.
Jaren had het kind geleden, geleden
in het witijzeren ledikant in een zonlo-
ze kamer van het huisje in een volks-
straat. Toen was de dag gekomen, die
kille oktoberdag, dat de zeis door de
kamer met het witte ledikantje was
gegaan. Dat was de dag geweest, dat
hij zijn leven had veranderd. De gees-
telijke die gekomen was om hem te
troosten, had hij de deur gewezen. De
dagen van weleer waren terugge-
keerd. Zijn zuurverdiende geld ver-
dween in de lade van de kastelein en
geregeld had hij 'in kennelijke staat'
verkeerd, zoals zij het op het bureau
noemden.
Zijn jongste zoon, een stille jongen,
had zich van hem afgekeerd en was
reeds vroeg uit huis gegaan. Nooit
had hij meer iets van hem vernomen.
Dit was de nekslag geweest. Hij walg-
de als hij terugdacht aan die tijd en dat
leven. Hij ontwaakte door het klok-

gelui uit zijn herinneringsdroom. Ja,
daar zat hij nu. Kerstavond, die
klokken ve'rkondigden de komst van
de Zoon. Welke zoon? Hij lachte er
om. Niet de zijne, want die was door
de kanker gehaald. Geloof, berusten?
Allemaal waanzin! Kerk? Goed voor
mensen die het naar de vleze ging. Als
arme slampamper had je er toch niets
aan. Alleen mooie woorden, maar had
je daar je vrouw en je zoon mee terug?
Neen, die waren en bleven weg.
Geloof en kerk, een doekje voor het
bloeden.

* * *HIJ keek naar buiten, waar nog steeds
de sneeuwvlokken daalden. Staande
aan het raam, kwam over hem de
verwachting der natuur. Wat was dat
toch, dat onbestemde gevoel van
binnen? Het maakte hem week, zijn
ogen brandden. Weg van dat raam!
dacht hij, maar gefascineerd bleef hij
staan, hij kon niet weg. Die sneeuw,

Zo vond men hem op kerstochtend...

onbewust gevouwen naar zonnige
verten, daar waar het goed was te
zijn.
'Louise', fluisterde hij en haar lachend
gezicht verscheen voor hem. Zij
wenkte, 'kom, kom'. Hij strekte de
handen naar haar uit. 'Lieveling, ik
kom', snikte hij en trachtte op te staan
van de houten bank. Er zat niemand
en toch speelde het orgel. Een hemels
koor van engelenstemmen vulde de
gewijde ruimte. Steeds verder van
hem af was Louise's lachende gelaat.
Angstig strekte hij de armen uit.
Louise wacht, wacht dan toch! Plot-
seling stond zij naast hem en vatte zijn
hand. 'Kom mijn jongen, wij gaan
naar de kinderen', glimlachte zij. door
haar geleid liep hij een lange, lange
weg naar het licht. Sneeuwvlokken
dwarrelden en veranderden in enge-
len. Zij zongen een hemels lied van de
Zoon, die kwam op aarde.
Zo vond men hem op kerstochtend, in
de achterste bank van de kerk. Her-
enigd met hen die hem lief waren.
(Nadruk verboden)

Tips bij de
kerstboom
Pak dit keer een geschenk-
fles eau de cologne niet in,
maar geef hem een feeste-
lijke strik om de hals.

Wijnvlekken uitwassen met
water, betten met citroen-
sap en laten drogen. Even-
tueel met wolblankmiddel of
waterstofperoxyde 3%,
waaraan een scheut water is
toegevoegd, naspoelen.
Synthetisch sop bleekt ook
enigermate, dus ook dit
kunt u proberen.

Denneappels kunnen dienst
doen als houders voor klei-
ne kaarsjes. Van een niet te
dun gipspapje maakt u
staandertjes, waarin de den-
neappels vastgedruk wor-
den. Bestrijk ze met wat lijm
en strooi er dan glinster-
sneeuw over.

Als u echte kaarsjes ge-
bruikt zet uw kerstboom
dan niet op de tocht, de
kaarsjes zullen minder drui-
pen.

Als u dranken bestelt, denkt
u dan ook aan de geheel-
onthouders. Voor hen moet
er vruchtensap of tafelwater
in huis zijn.

Witte wijn drinken we koel
(niet in de koelkast zetten,
maar enige uren op een
koele plaats). Rode wijn
moet op kamertemperatuur
geschonken worden, zet de
fles dus een dag tevoren in
de verwarmde kamer, maar
niet bij de kachel.

Een kersttafel is op z'n
mooist als hij spaarzaam
versierd is. Neem voor ver-
siering alleen wat rood lint,
ter breedte van hoogstens 2
cm en span dit met grote
ruiten rechthoekig op de
tafel. De uiteinden van de
linten samenbinden met een
takje hulst of dennegroen.
Zet er, naar gelang de tafel
groot is, één kaars of twee
eenvoudige kerststukjes bij
met een brandende kaars.
Overdaad schaadt en u hebt
van teveel versiering alleen
maar last.

Advocaatvlekken verwijdert
u door spoelen met lauw
water en zeep, of als u er
spoedig bij bent door direct
te wassen.

Banketvlekken behandelen
we met tetra, wasbenzine of
tri. Daarna spoelen voor de
suiker. Goed wasbare stof-
fen kunt u ook een sopje
geven van synthetisch was-
middel, waarmee in de regel
de vlekken al verdwijnen.

Wijnglazen kunnen beter te
groot dan te klein zijn en
worden niet geheel gevuld.
Half gevuld komen ze beter
tot hun recht.

Harsvlekken? Geduldwerk-
je! Neem terpentijn, kleur-
loze spiritus of alcohol, en
bet voorzichtig. De aanhou-
der wint. Probeer u eerst of
de stof er wel tegen kan. In
elk geval niet wrijven, maar
steeds betten.

Wil KLEURT MEI
Ook aan de jeugdigen is gedacht.
Voor jullie hebben we weer een
prachtige kleurplaat. Laat jullie je fan-
tasie maar eens goed werken en
maak er een kunststukje van.

Wanneer jullie ermee klaar zijn doe
hem dan in een enveloppe en stuur
hem op aan Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 12, Vorden Postbus 22.

Wie weet win je dan wel een van de
prijzen die wij voor de mooiste
hebben uitgeloofd.

Vergeet vooral niet je naam, adres en
leeftijd in te vullen. Veel succes!

1e prijs f 10,00

2e prijs f 7,50

3e prijs f 5,00

en 10 troostprijzen van f 2,50

Over de uitslag kan geen korrespondentie
worden gevoerd.

Naam:

Adres:

Woonplaats:.

Leeftijd:

die dwarrelende vlokken, wat moest
het van hem?
Het klokgelui verstierf over de witte
daken. Hoe lang hij daar gestaan had
wist hij niet meer. Het leek maar even,
maar toen hij ontwaakte uit zijn
gepeins, dwarrelden er geen vlokken
meer uit de loodgrijze lucht.
Als versuft liep hij de kamer uit en de
trap af. Automatisch trok hij de deur
achter zich dicht en liep. Waarheen?
Straat in, straat uit. Hij wist het zelf
niet. Oh, wat was het koud! Hij
huiverde in zijn dunne overjas. Wat
bezielde hem toch, waar wilde hij
heen?
Werktuigelijk liep hij de openstaande
deur van een groot gebouw binnen.
Daar brandde licht, daar bleek het
warm. Toen hij door het portaal liep,
straalde een heerlijk gevoel door hem
heen. Hier was het goed. Door de
grote deuren trad hij binnen.

* * *
WAT was dat nu? Hij stond in een
kerk! Wat bezielde hem? Hij wilde
schamper lachen, zoals hij dat ge-
wend was als hij over geloof, kerk of
zo dacht, maar het wilde niet. De kerk
bleek leeg. Hol klonken zijn stappen
op de plavuizen, toen hij zich naar de
achterste bank begaf. Hier zeeg hij in
neer en liet de weldadige stilte over
zich komen.
Hij zwolg de sfeer op en voelde zich
thuis, een intense gloed verwarmde
zijn lichaam en hij staarde de handen

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



UITSPANNING

„DE HEIKAMP"
Hengeloseweg 2, Ruurlo. Tel. 05735-2090

wenst U

prettige Kerstdagen

en gelukkig nieuwjaar.

Wij zijn gesloten
van 23 december t/m 5 januari

FAM. vanZijtveld

rOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA)

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

J 33 • volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100. 000 km.
TOYOTA Corolla 30 De Luxe ......... 1 977
TOYOTA Corolla K30 Automaat ...... 1 976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe ......... 1976
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1 976
CITROEN 2CV6 .................... 1977
CITROEN 2CV4 .................... 1973
DATSUN Cherry 100A De luxe ........ 1975
DATSUN 120YDcLuxe
met nieuwe gasinstallatie ..... December 1976
SIMCA 1100GLS ................... 1976
MAZDA 818 Coupé ................. 1976
TOYOTA Carina 4-drs. De Luxe ....... 1976
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe ...... 1978

FORD 1600L Stationwagon ........... 1976

DATSUN 120A Coupé . . . . . . . ........ 1977
SIMCA 1000 GLS ................... 1976

Wij wensen U prettige feestdagen
en een voorspoedig 1979

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTATÖYÖTA

VOOR RADIO EN T.V.
moet ü zijn bij

G. Poorterman
Wilhelminalaan 4, Hengelo (G), tel. 2138

i

ITT Schaubb Kleuren t.v.
DE ALLERNIEUWSTE -*wv»
MET IDEALE KLEURKNOP. Voor .. f 1897,-

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634

S
TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN

Op vrijdag 22 december en zaterdag 23 december en
woensdag 27 december t/m zaterdag 30 december

KERSTMEUBELSHOW

Het ideaal van velen: wonen in het natuurlijke materiaal
leer. Moderne, komfortabel uitgevoerde zithoek waarmee u
uw interieur verrijkt. Een 3-zits en 2-zits-kombinatie,
gekompleteert met een fraaie, zwart essen salontafel.
Blad met originele plavuizen ingelegd.

Hoekkombinatie NU 2495,-
Salontafel 498,-

Degelijk meubelmakerschap spreekt uit de klassieke vorm-
geving van dit massief eiken bankstel met prachtige
gobelin-stof bekleding

Speciale prijs 2185,-

HELMINK,
Zutphenseweg 24 - Vorden
Tel. 05752-1514
in 't centrum van Vorden

Kompleet slaapkomfort in klassiek zwaar eiken. Sfeer om van te dromen.
Bestaat uit: een 2-persoons ledikant (140 x 200 cm), 1 nachtkastje, toilettafel
met spiegel en 4-deurs kast. Kast ook leverbaar in 2-, 3-, en 5-deurs uitvoering.

Ledikant 140,1 nachtkastje, toilettaf els
met spiegels. Nu 1975f-

1600 m2 meubeltoonzaal
* uit voorraad leverbaar
* volledige garantie en service
* eigen bezorgdienst

Wij tonen U de nieuwste modellen voor 1979

AUTOMOBIELBEDRIJF

RUESINK RUURLO
Wij hebben steeds voorradig door inruil alle types Citroen van bouwjaren '72 tot '78 zoals:
CX - benzine en diesel - GS en GS Break, LIM, AMI, Dyane en 2 CV6 en diverse andere merken,

Renault 16 TS 1975
Renault 4 1975
Ford Taunus 1600L 1975
Ford 1600 stationcar 1974
Fiat 127 1977

Opel Ascona 16S 1975
Datsun 120Y Coupé 1974
VWGolf D . . - 1978

zoals:
Citroen LN 1973
Princes 1800 HL 1975
Austin Allegro 1300 1976
AlfaSud 1975
Alfa Romeo 2000 met LPG 1975
Mini 850 1975
Simca 1100 1973/1974/1976
Simca 1100 Ti 1975

Inruil, financiering en leasing mogelijk
Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

GS PALLAS
Eurocasion. 1978

Telefoon 05752-1256 b.g.g. 1961

Alle soorten
bouwmaterialen In

steen, kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

KOM
KEUKENS
en
SANITAIR
KIJKEN BIJ

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur,
vrijdags tot 21.00 uur,

zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

holislag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*



Discount Centrum
Verder wensen wij U
PRETTIGE KERSTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG 1979

ZEER GROTE KOLLEKTIE
KAMERBREDE

overgordijnstoffen
en vitrages ^2 40
270 hoog. Reeds vanaf ..
ZIE ETALAGE Per meter

ZEER ZWAAR

100% wollen tapijt
400 cm breed
Mooie gedekte beige berber
Nu
GRATIS GELEGD!! Per meter

Prachtige machinaal

smyma tafelkleden
3f"

100% wol
Per stuk vanaf

U heeft niet te veel ruimte, maar U
wilt toch BERGRUIMTE.

Wij hebben een
160 c m breed
ECHT EIKEN. Nu voor

salonkast
1195,

KRIJGT U LOGEES?
Snel even een

neergezet.

Klaar is kees voor 119,-
PER STUK

DORPSSTRAAT 29 RUURLO

En ü, wat zoekt u

„Nou ik ga op vakantie. En dan vind
ik het geen prettig idee als mijn
waardepapieren en kostbare
spulletjes thuis blijven. Daarom heb
ik hier een safeloket gehuurd."

amro bank
Dorpsstraat 24
RUURLO

Raadhuisstraat 1
VORDEN

Spalstraat 11
HENGELO

26 december (tweede Kerstdag)

SPLINTERS
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open,

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Weer volop

stencil-papier
Formaat A4 - 80 grams

Per pak a 500 vel 5,- excl. btw

7250 AA Vorden. Postbus 22.
Weevers [b)M Nieuwstad 12. Telefoon 05752-1404.

AMe soorten
bouwmaterialen in
«••n. kunststof «te.

Orote koltektte
keukeninrichtlnssTi.

Wand-, vloertegels «n
plevuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/g**/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

an ramen.
Tulnartlkelen:
bloembakken,
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

aaktor betonrooster*.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekking*
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Bedfca merinrich-

tingen.
Fijn keramiek

origineel.

r Prettige
feestdagen

wensen wij clientèle
vrienden en
bekenden

Onze showroom is tussen
Kerst en nieuwjaar
normaal geopend

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrfl-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van
9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tol 05735 2000*

••••l

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in tiet gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeltje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodeoa

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

iHMr

ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kollektie bestaat uit o.a.:

* kaaskasten - wandmeubelen
* bankstellen - eethoeken
* dekenkisten - salontafels

alles in eiken - geloogd en in de was - of gelakt.
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek worden voldaan.

BIJENHOF s FIJNHOUT BEWERKING
Industrieweq 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

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