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Niet gebeurd en
toch waor l
Dat verhaaltjen he'k nog onthollen uut onze school-
jaoren. Et ging aover een paar rielte boern - Brams en
Wessels. Zie heurn een veugeltjen fluiten, die zat in
Brams zien boom maor baoven Wessels zien grond.
En ze kregen d'r ruzie aover veur wie dat veugeltjen
fluiten. „Veur mien", zei Brams. ,,Hie zit in mien boom".
„Nee, veur mien", zei Wessels. „Hie zit baoven mien
grond". Ze wiern zoo kwaod dat ze naor een advocaot
liepen, die mos et uutmaken. Die leet 'r zik goed van
betalen en zei toe dat et veugeltjen veur um efluit had.
Et ging niet um et vertelseltjen maor um de moraal:
Ze hadden niks motten zeggen en de eere an zich hollen.
Zo'n verhaaltjen is makkelek te bedenken - lees maor
wieter. D'r wazzen es twee heele kleine boern, met al-
leene maor een paar honder, varkens en sikke. Ze had-
den wel graag een koe willen hollen, maor eur stuks-
ken weide was te klein. Et kwam es een keer zoo an de
praot te passé - met mekare èène koe te hollen, dat
zol gaon. Ze kochen zich een beesjen - um d'n andren
dag moggen ze um melken en hadden ze 'm in de kos.

En zoo hadden ze vretten genoeg veur de koe en melk
veur de huusholding. Et ging bes tot de tied dat de koe
dreuge mos staon umdat e een kalf zol kriegen. Toe zei
d'n eenen: „Ik melke um vandage veur et leste - nou
mot e dreuge staon!" D'n andren zei tegen zien vrouw:
,,Margen melk ik de koe veur et leste, dan is et uut,
veurlopig". Maor de buurman zei d'n andren dag weer
2". „Wat doe i nou - ik hadde um toch veur de leste
keer emolken?" en hie melken ok nog es weer. ,,As i'j
an 't melken blieft, kan 't niks helpen of ik uutscheie",
zei d'n andren weer en zoo bleven ze an et trekken.
Van dreuge staon kwam niks. Et beesjen had al een
mooie slomp melk egeven - de leste maonden trekt et
kalf et hadste - en dan nog maor deurmelken - dat kon
neet. D'r kwam een slap kelfken dat met een paar dage
dood ging en de koe zat an et grondholt. De moraal: die
boern hadden motten aoverleggen - de leste melk deilen
- nou hadden ze niks . . .
Wi'j lèèost alle dage in de krante: werkgevers en werk-
nemers - ondernemers en arbeiders zit mekare in de
huere. At alles duurder wodt mot de lonen in de heugte
zekt de eenen. At de lonen in de heugte gaat mot alles
meer kosten, zekt de andren. En zoo blieft ze an et
melken. Tot dat ze eur beesjen an et grondholt hebt zit-
ten. En dan hebt ze niks. Laot ze zik es met de hand
langes de kop strieken. Wat schiete wi'j d'r met op of
den hoop geld hoe langer hoe groter wodt ? A'j een darm
opblaost hei nog gien wors! De leste keer et verschil
deilen en dan mot et uut ween. En dan probeern um
meer te doen met minder geld. Daor kon nog wel es
wat inzitten.

d'n Oom
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KOERSELMAN CASSETTES

Schoolnieuws
OPENBARE LAGERE SCHOOL DORP
Als tijdelijk achtste leerkracht aan de openbare lagere
school dorp is benoemd de heer Noorman. Deze zal de
taak van mejuffrouw Schelling verlichten m.a.w. de
tweede klas (43 leerlingen) zal worden gesplitst.
De jaarlijkse feestavonden van de school worden ge-
houden op donderdag 10 en vrijdag 11 februari. Opge-
voerd zullen worden een musical en een toneelstuk.

Nieuws van
de kerken

JAN LENSELINK-A VOND
Jan Lenselink en zijn vrouw Ria zijn met verlof over
uit Suriname, waar zij beiden werkzaam zijn in een
Indianendorp ongeveer 400 kilometer ten zuiden van
Paramaribo. Zij werken daar in een ontwikkelingspro-
jekt.
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg belegt nu
deze week donderdag (9 december) een avond waarop
7;ij vertellen over hun. Zij doen dit aan de hand van
prachtige dia's. De avond begint om 8 uur en wordt
gehouden in het Jeugdcentrum aan de Insulindelaan.
Iedereen is er van harte welkom.

ADVENTSDIENST IN KAPEL WILDENBORCH
A.s. zondagmorgen 12 december, wordt in de kapel
Wildenborch een Adventsdienst gehouden. Aan deze
dienst hopen rnee te werken de kinderen van de chris-
telijke school en van de zondagsschool in de Wilden-
borch. Men kan het dus een „gezinsdienst" noemen.
De liturgiën zullen gestencild worden. Deze dienst, die
geleid zal worden door ds. Krajenbrink, begint om 10
uur. Het ligt in de bedoeling ook de kapel wat stemmig
aan te kleden met groen en kaarsen.

Frans Kruip heropende
prachtige zaak op 't Hoge in Vorden

Frans Kruip opende zijn verbouwde zelfbedieningswinkel
en slijterij aan Het Hoge 58. De drie kinderen van de
familie Kruip hadden ieder een taak gekregen; het
dochtertje moest de sleutels overhandigen terwijl de
twee zoontjes ieder een winkel mochten openen.
Zowel de winkel als de slijterij is gezellig en ruim ge-

worden. Ruime keus en erg overzichtelijk. De belangstel-
ling hij de opening was groot. Velen kwamen de familie
Kruip gelukwensen met de nieuwe zaak.

Aannemersbedrijf Rondeel verzorgde het metsel- en tim-
merwerk; de firma Slagman de elektriciteitswerken.

Industriebond
In zaal Eskes werd dezer^R^en een ledenvergadering
belegd uitgaande van de Algemene Bedrijfsgroep Cen-
trale (ABC); ABTK De Eendracht en de afdeling Vor-
den van de Metaalbedrijfsbond NVV.
Tijdens zijn openingswoord heette voorzitter A. Lauck-
hart speciaal de heer De Vries (distriktsbestuurder)
welkom. Deze gaat de afdeling Vorden verlaten aange-
zien Vorden overgaat naar distrikt Arnhem. De heer
H. Bijvank, zal dan de nieuwe distriktsbestuurder wor-
den.
Per l januari zullen bovengenoemde afdelingen in de
Industriebond NW afdeling Vorden worden onderge-
bracht. Het nieuwe afdelingsbestuur zal er als volgt
uitzien: G. Koersejman jr voorzitter; F. J. Klein Nen-
german sekretaris; J. G. J. Schimmel penningmeester
en de leden A. Lauckhart, J. Slagman, H. Harmsen en
H. J. Klaassen.
Hierna vond de huldiging plaats van H. J. Barink, A.
Lauckhart, D. Hogendoorn en G. Koerselman die 40
jaar lid waren van de metaalafdeling. De jubilarissen
ontvingen een gouden insigne, terwijl de dames bloemen

in ontvangst mochten nemen uit handen van de heer
Do Vries.
De heren A. Bosman, A. Hengeveld, D. J. Hoekman, J.
Masselink, W. Meenink,^^T. Meyer, L. A. A. Pasman
en J. Wenneker werde^^ehuldigd voor het zilveren
jubileum. Zij ontvingen een zilveren insigne en ook hier
bloemen voor de dames.
De heer Bijvank kon nog weinig zeggen over de nieuwe
Industriebond NVV. Toch was hij zeer hoopvol gestemd.
De bond telt nl. 180.000 leden die in de huidige mlaat-
schappij echt wel iets kunnen doen.

TOITWTREKKERS VOETBALDEN

Om hun lichamelijke konditie op peil te houden speel-
den een elftal van TTV Medler en EHTC uit Eerbeek
een vriendschappelijke wedstrijd te Medler. De Eer-
becksc gasten namen de leiding met een hard schot
waaraan doelman Bats niets kon houden O—1. Groot
Roessink bracht de stand op l—1.
Na de thee regende het goals in de EHTC-veste; zowel
Groot Roessink als v. d. Tol en Korenblik wisten enkele
malen het doel van de gasten te vinden zodat de eind-
stand 7—l in het voordeel van de Medlerploeg uitviel.

Winterkompetitie touwtrekkers
begint zaterdag 18 december

,,Het begint er op te lijken dat ons streven om nog
voor eind 1971 een uitbreiding van de Nederlandse Touw.
trekkers Bond in andere delen van ons land dan Twente,
Oost-Oelderland en de Veluwe kan worden gerealiseerd.
In Noord-Brabant zijn nl. kontakten gelegd met een op
te richten touwtrekkersclub in Eindhoven, terwijl ook
in deze provincie naar aanleiding van een grote sport-
dag nabij Oss belangstelling in meerdere plaatsen be-
staat om lid van de NTB te worden". Aldus een verheug-
de NTB-voorzitter Markink op de halfjaarlijkse verga-
dering van hoofdbestuur en kontaktleden van de Ne-
derlandse Touwtrekkers Bond welke in zaal „'t Wapen
van Vorden" werd gehouden.

De heer Markink wees in zijn openingswoord op het
zwaar beladen programma dat in de afgelopen zomer-
maanden moest worden afgewerkt. Er waren liefst 16
toernooien in het verspreidingsgebied van de NTB. Daar-
naast werd nog deelgenomen aan vriendschappelijke
wedstrijden, terwijl nog vers in het geheugen liggen de
Europese Kampioenschappen in Gothenburg en de deel-
name aan wedstrijden in St. Gallen in Zwitserland.

In navolging van de Engelse bond, waar men na de
zomertoernooien ook in de winterperiode aktief blijft
door indoorwedstrijden te organiseren, zal de NTB in
de komende maanden weer een winterkompetitie houden.
Aan de betrekkelijk kort rustperiode zal op zaterdag
18 december a.s. al een einde zijn gekomen daar men
dan de eerste indoorwedstrijd organiseert in de manege
Het Ruiterkamp te Bathmen. De organisatie berust bij
de TTV OKIA (Onze Kracht Is Achteruit !) de nieuwe
naam voor de vroegere TTV De Poppe te Holten. In to-
taal zullen er vier indoortoernooien worden gehouden.
Op zaterdag 15 januari in manege De Gompert te Hen-
gelo G door de TTV DVO. Op 19 of 26 februari in ma-
nege Voorst door de TTV EHTC uit Eerbeek en eind

maart in manege De Ruthbeek door de TTV Ruk en
Trek te Buurse.
Aan de winterkompetitie 1971—1972 zal door 27 teams
worden deelgenomen. In de 560 kg klasse verschijnen
5 teams, in de 640 kg klasse 12 achttallen, in de 720 kg
klasse 3 en in het catchgewicht 5 teams, terwijl in de
jeugdklasse 2 verenigingen een team hebben ingeschre-
ven.
De jaarlijkse propagandafeestavond van de NTB zal nu
worden georganiseerd door de TTV Warken te Warns-
veld. Op deze avond - die eind februari of begin maart
wordt gehouden - zullen de bondskampioenen van het
seizoen 1971 worden gehuldigd.

In verband met enkele vakatures en door de meerdere
werkzaamheden in het bondsbestuur kwam het bestuur
met een voorstel tot uitbreiding van het aantal be-
stuursleden. Dit punt zal nog nader in beraad worden
gehouden. De vergadering kon er zich mee verenigen
dat, er een roulatiesysteem zal worden ingevoerd voor
het samenstellen van het bondsorgaan De Trekkerspost.
' icsluten werd dat alle uitnodigingen tot uitwisseling
met buitenlandse clubs via het bondsbestuur zullen lo-
pen; dit geldt dus zowel voor invitaties die ontvangen
worden als voor reizen van Nederlandse verenigingen
naar het buitenland. TWIF-vertegenwoordiger W. Wol-
bert deelde mede dat zowel uit Gothenburg als uit Enge-
land verzoeken waren binnengekomen tot uitwisseling
met buitenlandse clubs.
Langdurig werd er gediskussieerd om in de nabije toe-
komst ook Europese Kampioenschappen in de 640 kg
klasse en de catch te organiseren naast de reeds be-
staande in de 640 en 720 kg klasse. Een voorstel om dit
samen in een verband met de Europese Kampioenschap-
pen in één land te organiseren werd eenstemmig aan-
genomen, waarbij de kosten dan wel door de deelne-
mende landen worden gedragen.

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KB3RK VORDBJN

10.00 uur ds. J. Ribbink uit Halle

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink m.m.v. school Wilden-
borch en zondagsschool Wildenborch

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. M. Bloemkolk te Doetinchem
19.00 uur ds. J. M. Bloemkolk te Doetinchem

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; In de week elke dag 8.00 mir

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 'a morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bfl uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te Informeren aan het Wflkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- «n feestdagen '• avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR .MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrfldag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05V53) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bfl geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Efler-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Kledn Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Hendrik Gerrit, zoon van J. W. Heuvink en
J. H. Kettelerij; Gerrit Reinier, zoon van R. Groot Nue-
lent en G. Nijenhuis.

Ondertrouwd: F. J. Willems en M. H. Visschers; H. W.
J. Withag en E. H. M. Eggink.

GHuiwd: H. W. L. J. Nijhuis en C. M. J. Waarle.

Overleden: Gerrit Wentink, 83 jaar, weduwnaar van G.
W. Ruesink; Berendina Eggink, 83 jaar, echtgenote van
Gerrit Bultman; Bernard ten Have, 75 jaar, weduwnaar
van H. Lenderink.
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Kwaliteit

Service

Lage prijzen
PRESENTEERT:

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram

KLAPSTUK MET KLEIN BEENTJE
Cn/) /f r*svm31/u g rum

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

GEBRADEN GEHAKT 700

HAAGSE LEVERWORST 750

BOEREN M ETWORST 7 50

AMSTERDAMSE LEVERWORST 250

ABRIKOZEN- OF

AARDBEIENGEBAK 6 stuks

HEERLIJKE

THEEKRANSEN 2 pakken

VRUCHTENHAGEL

grote zak a 400 gram van 90 voor

ANANAS

ha/t /iterb/ik voor slechts

KITEKAT

voor de poes b/ik van 69 voor

CLOSETPAPIER

4 in een per pak

ARDITA LUIERS

per pak 750 e/k 2e pak

-^*^*^

188

238

298mmm** ^U^ ^B^^

398

gram 59

gram 59

gram 89

gram 89

f\f\98

89

69

79

49

79

89^^ ̂ ^

Herschi Royal Crown Jampot a 8 stuks 3/4 /iterpot

VACHTEN- Reine Victoria
LIMONADE COLA KNAKWORST

PRUIMEN
/itert/es 89

elke 2e t/es /itert/es van 725 voor van 735 voor

45 55 105 119

DUBBELE FLES

ROOSVICEE *»<
NORMAAL 325 NU 4BPM

ECHTE WINTERKOST Literb/ik Zak a 250 gram

BRUINE BONEN SPLITERWTEN CAPUCIJNERS HOESTMIX

500 g^n 500 gram mi
van 90 voor

van 98 voor van 85 voor nu voor

7% 69 % 69 79

UNOX

NASI of BAMI
C l̂
•̂«Êrv

4f^K^T ̂ vfe

\^J/
^

LITERBLIK SLECHTS

1.69• • ̂ ^ ^mr

v. d. Pi//

AUGURKEN

/iterpot

van 745 voor

125

69
^mW^^

Grote zak

ENGELS DROP

nu voor

79

Groente en Fruit
PRACHT BANANEN

MALSE KASSLA

TOMATEN

HART ZUURKOOL

GEKOOKTE RIETJES

GOLDEN DELICIOUS

PANKLARE RODE KOOL

kilo 98

2 kroppen 79

500 gram 98

500 gram 35

500 gram 39

2 kilo 98

500 gram 35

ELITE ZEEP AA
3 stukjes voor maar \J\7

PAK a 400 GRAM

NORMAAL 370, BIJ ONS NU

Senzora

VRUCHTEN.

HARTJES

van 75 voor

59

Witte en bruine

IJSCUPS

250 gram

105

Bakje

MUSKET-

KRANSJES

per pak slechts

69

Grote puntzak

DROP

voor maar

69

Grote zak

SUIKER-

KRANSJES

voor

59

KOUDE MELK
INSTANT PUDDING

ALLERFIJNSTE
MARGARINE

4 pakjes

4 pakjes

285

99

129
REMIA GOUDKUIPJE
NU 2 KUIFJES MET 15 CENT REDUKTIE

ALL ZEEPPOEDER
economie pak

Geurts jampotten
APPELMOES

van 7750 voor

nu 2 voor

10.00

89



Mot grote vreugde en blijd-
schap geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje
Hendrik Gerrit

HERBEKT
J. W. Heuvink
J. H. Heuvink-

Kettelerij
Vorden, 2 december 1971
Prins Bernhardweg 15

Daar het ons onmogelijk is,
eenieder persoonlijk te be-
danken voor de betoonde be-
langstelling en het meeleven
bij het zo plotseling overlij-
den van onze lieve kinderen
EVERT JAN en WILMA

zeggen wij allen langs deze
weg heel hartelijk dank.

Fam. D. J. Tjoonk
Schoolweg 2,
Vlerakker
Fam. J. G. Bosman
Mispelkampdljk l
Vorden

Vierakker/Vorden, dec. '71

Vrijdag- en zaterdag:

l bos
chrysanten 1,75

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57
Tel. 05752-1987

Te koop: Slacht konijnen
Berend van Hackfortweg 31
Vorden

Te koop: Mahoniehouten
sekretaire; eiken panelen
kist; vuurhaard met ketel;
koperen kandelaar.
Telefoon 1947

Te koop: 2 houten 2-pers.
ledikanten met spiraal;
weckflessen, weckketel, in-
maakpotten. Berend van
Hackfortweg 29, Vorden

Te koop: Een partij droog
kachelklaar brandhout.
Firma Kettelerij, Zutphen-
seweg 54, telefoon 1508

Te koop: 2 varkensbakken
natuursteen, droogvoeder-
bak voor biggen; 4 stalket-
tingen; koperen pomp en
bankschroef.
Ruurloseweg 123, Vorden,
telefoon 6619

Te koop: Mooie kerstbomen
J. Peppelman, Kerkhoflaan
3 te Vorden

VOOR41UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Aangeboden: Zit-slaap-
kamer met koud en
warm water en kookgele-
genheid. Burg. Galléestraat
18, Vorden, telefoon 1746

Voor:
Tydschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Haal of bestel uw appels bij
H. Makkink „Revelhorst",
Vierakker, tel. 05750-4354

Gevraagd: Werk voor de
zaterdag. In bezit van rij-
bewijs. Burg. Galléestraat
40, Vorden

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenburg

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

FOTO ZEYLEMAKEIl
Houtmarkt 77, Zutphen

Akrobaten
Trommelschudders
Strooiers, enz.
speciaal adres:

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204
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GERRIT WINKELS
en
TERA NIJLAND

hebben het genoegen, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waaravn de vol-
trekking zal plaatsvinden op vrijdag 10
december a.s. om 11.00 uur in het gemeen-
tehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Herv. kerk te
Vorden, om 11.30 uur door de weieerwaarde
heer ds. T. H. J. Nijland em. predikant.

Vordense Binnenweg 9, Lochem (post Vorden)
Dommerholtsweg 2, Joppe G
december 1971

• Toekomstig adres: Beatrixlaan 13, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur ut
„'t Wapen van Vorden" te Vorden.

3&®&&W&e¥%3^^

TONNY TUENTER
en
RIEKIE JANSEN

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen om in het hu-
welijk te treden.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats op
dinsdag 14 december a.s. om 14.00 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. B. K. Bremer.

Vorden, Berend van Hackfortweg 40
Dinxperlo, Nijmansdijk 14
december 1971
Toekomstig adres: B. van Hackfortw. 40, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Heden overleed nog geheel onverwacht, mijn zorg-
zame vader

GERRIT WENTINK
weduwnaar van Gerherda Wilhelmina Ruesink

in de gezegende leeftijd van 83 jaar.

B. Wentink

Vorden, 3 december 1971
Deldenseweg 15

De teraardebestejling heeft plaatsgehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Boeren-
geriefhout
onder het Medler

te bevragen bij J. KLEIN WASSINK
telefoon Ruurlo 05735-1524

Safari pakken
eorduroy in hippe kleuren

LEV/'S EN WRANLER

eorduroy pantalons en jacket s

LEV/'S BLUE JEANS

de ainerikaanse spijkerbroek

Wapen- en Sporthandel

steeds docltreffendi

Zutphenseweg Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat in de maand december
geen zitting voor woningzoekenden zal worden
gehouden.

Vorden, 6 december 1971.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

Ned. Bond
v. Plattelandsvrouwen

Woensdag 15 december viering van
het Kerstfeest samen met de bejaar-
den in zaal „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) aanvang 14.15 uur.

Wie niet op eigen gelegenheid kan komen, kan
zich tot 11 december opgeven bij mej. Meinen,
Julianalaan l, telefoon 1641. Er zal dan voor een
auto worden gezorgd.

Het bestuur

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAGAVOND 13 DECEMBER

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNENBIJ LT
AANVANG 20.00 UUR

SNOEP VERSTANDIG
EET EEN APPEL l

ALLE SOORTEN APPELS
GOUDREINET, COX ENZ.
HAND- EN STOOFPEREN

LOMB4RTS CALVIL
ƒ 5,50 per kist

GOLDEN DEL/C/OUS
vanaf ƒ 5 f — per kist

De bestelde appels kunnen zaterdag
worden afgehaald.

Iedere zaterdag van 8-12 uur verkoop in de
schuur van 't Medler.

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK

Piano
Blokfluit

Vedel
Ensemble

Vanaf l januari 1972 stelt

W. A. A. Bayer-Kreulen
MUZIEKLERARES

met diploma Amsterdams Conservatorium

zich beschikbaar hierin onderricht te
geven. Zowel privé als groepslessen.

Wie in Vorden en omgeving daarvoor belangstel-
ling hebben, kunnen zich schriftelijk opgeven bij
Contact onder nr 33-1. Zij ontvangen zo spoedig
mogelijk antwoord voor een afspraak.

PETROLEUM
BESTELLEN ?

1736 bellen l
KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Telefoon 05752-1736 •

Te koop gevraagd: Kon-
sumptie-eieren.

Th. Hofs, Westendorp, tele-
foon 08359-287 of telefoon
05752-6739

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. f.m. l maart T972 verzorgen wij uw bf'nnen-

sc/if/derwerk met subsidie ad f 15,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

MAANDAG 13 DECEMBER

10.00-18.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a. :
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropeno verhemd en, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melk jassen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele Jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculader* diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf f 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

ZONDAG } ! DECEMBER

orkest

CORDE4
HENGELO (GLD.)&

3 BARS VOL GE IELUGHEID

6/7 200 gram boerenmefworsf

700 gram Haagse leverworst GRATIS

] POT SPAR JAM 118

HAANTJE VAN 900 GRAM 298

BLIK SPAR APPELMOES 68

1 POT KOMKOMMERSCHIJVEN 79

Bij elk pak Spar koffie a 500 gram

een halve liter koffiemelk voor 60 CENT

2 ZAKJES HOESTBONBONS van 118 voor !)8

2 KILO (JOLDEN DELICIOUS 98

.; FLESJES AMBER

HAARVERSTEVIGER van 125 voor 5)9

10 GROTE SINAASAPPELS van 250 voor 198

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
15 SPAREN b, J DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



SIR EDWIN

sportieve mode
(ruien, vasten, pullovers, coltruie»,

schaatsmutsen, sjaals, wanten,

warme wollen sokken en knicker-

bockerkousen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

SIMCA1000
Wat te zeggen van een echte familiewagen

met vier portieren die al 10 jaar op de weg is en
waar mogelijk verbeterd ? Wat te zeggen van

zijn opmerkelijke prestaties door de pittige motor
en de uitzonderlijke wendbaarheid? Wij laten

u de wagen graag zelf beoordelen tijdens een
proefrit. Óók de

"Rallye",
de Simca

1000 voor
liefhebbers.

63

Auto- en rijwielbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden SIMCA

Reklame l
Donderdag, vrijdag en zaterdag:

Doorregen
runderlappen 500 gr. 345

Gehakt 500 gr. 225

Verse worst 500 gr. 260

Boterhamworst 200 gr. 80

Zuurkool 500 gr.
+ fijne rook worst 250 gr. 740

Balkenbrij 500 gr. 75

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

VOOR

Ten Cate

ONDERGOED
IS UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Voor uw

salarisrekening
de
Raiffeisenbank l

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Duet
panty-nylons

Uw zaak:

EEN BIJZONDERE KWALITEIT
SUPER ELASTISCH BROEKJE
MET INGEZET KRUISSTUKJE
IDEALE PASVORM

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Vrijdag 70 december a.s.

s c'liefen, sjoelen,

ba/gooien

s.c. „Medler"
in zaal Eykelkamp

on krentebrood en andere
prijzen.

Aanvang 20.00 uur

VOOR DE KERST

NIEUW
TAPWT
de nieuwste kleuren

alleen go^fe kwaliteiten

vakkundig gelegd

Wij adviseren u

Nu goedkoop
laarzen kopen!

MODELAARZEN EN

BONTLAARZEN

Zie onze speciale

LAARZEN
ETALAGE

Prijzen die 75, 20, 25% en
soms nog meer beneden de
normale prijs liggen

Schoenenhuis
Jansen

H. Smeets - Dorpsstraat 34 - Vorden

Met grote vreugde en dank-
baarheid berichten wij de
geboorte van ons zoontje

MARNIX
Bij het H. Doopsel ontvangt
hij de namen
Marnix Emanuel l 'anli is

Eric en Jeanette
Eykelkamp-Hubers

Vorden, 6 december 1971
Onsteinseweg l

CONFECTIEBEDRIJF
LAMMERS
Vorden

Wij hebben weer
enkele plaatsen vrij
voor
goede werkkrachten
niet ervaring

Te koop: 60 balen haverstro
hoge druk. Tevens partij
goede cement pannen en
Barnevelder krielen.
H. Horstman, Reeoord weg l
Vorden

Te koop: G.o.h. kinderwagen
voor elk aannemelijk bod.
Het Hoge 15, Vorden

Te koop: Opel Kadett 190»
in goede staat. B. Bulten,
De Steege 19, Vorden

Te koop gevraagd: Een nie-
loiKca. Idema, Reeoordweg
8, telefoon 6814

Te koop: Roodbont maalkali'
ook genegen te ruilen voor
stierkalf. Th. Zents, Laren-
seweg 3

Overhemdenreparat ie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

A. GROOT JEBBINK
uw verzekeringsma
uw vertrouwensman

Prunushof 2i, Velswijk
Zelhem, telefoon 08344-414

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en gr\js

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

WILDPAN
vanaf f 17.95

FLUITKETEL
roesfvrijsfaa/

ƒ 18,75

Bij uw specialist

Koorsolman
VORDEN
Burgem. Galléestraat 12
Telefoon 05752-1364

Wat word ik er
wijzer van
als ik een Amro
Privérekening
neem?

Op een Amro Privérekening krijgt u 21/a% rente.
Bovendien kunt u dan profiteren van alle
giromogelijkheden. Zo regelt de Amro Bank gratis
al uw betalingen: gas, abonnementen, huur enz.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
openen (rente vanaf 41/2%).

Een Amro Lening opnemen.
Verzekeringen afsluiten.
Vreemd geld kopen. Enzovoort.
De Amro Bank wil graag een en ander
met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Giroservice?
De Amro Bank is ervoor.

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

(iOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

GBV GEUR. BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

De Blaupunkt autoradio is gevallen op

no. 432
En de KMPO-FIETS van de vorige weck is gewonnen
door de heer Ringlever van Villa Nuova, afdeling Ver-
pleeginrichting Het Enzerinck te Vorden.

De theeglazenaktie gaat gewoon door

bij ieder bezoek aan ons MOBIL-BENZ1NESTATION
ontvangt u een coupon; drie van deze coupons geven
recht op e«n gratis theeglas.

Voor ieder gezin hebben wij, zolang de voorraad strekt,

een prachtige k a/en der van T 972 gratis
beschikbaar

EXTRA REKLAME TOT EN MET 15 DECEMBER:

7e soort Hef/a Pechfampen
normale prijs ƒ 18,75

f 11,75
Tank bij Mobil koop voordelig bij Mobil

VOOR AL UW AUTO-ARTIKELEN

Mobilstation TRAGTER ZUTPHENSEWEG

BILLY DE RAKKER in de Dorpsstraat!
op woensdag 29 december half drie
's middags in „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit)

Toegangskaarten verkrijgbaar bij de adressen:

DRO<>ISTERIJ VAN DER WAL
LEVENSMIDDELENBEDRIJF PARDIJS
SCIIOENENHITIS JANSEN
LEVENSMIDDELENBEDRIJF MEMELINK
SUiAKENMAGAZUN BOERSMA

T volle ZD-kaart voor twee entreebewijzen, gun uw
kinderen dit plezier, spaar ZD-zegels l



Donderdag M december 1U7I

Tweede blad Contact
:•''<• jaargang nu. 36

Dammen
SI'KLSITI'ATIKS DAMMEN

Zoals wo vorige koer ge/Jen hebben, is het dambord ge-
nummerd van l tot en met 50. Het is van groot belang
d.-it u deze, nummering even van buiten leert, dit in
verband met. de uu volgende spelopeningen.
We h c l i l , - c i i Beleerd dat wit altijd eerst aan zet is. Speelt
wit h'V. 33 '2H en zwart 18- -22, vervolgt nu wit met
.'!!» .'53? (dit is een heel zwakke zet) dan kan zwart
2 schijven winnen door 22—27.
Wit moet slaan 31 x 22 (op 32 x 21 slaat zwart 16 x 27
en de slag komt op dezelfde wijze tot stand).
Zwart speelt nu 19—23, wit 28 x 19, zwart 17 x 30,
wit 35 x 24, zwart 20 x 29 en schijf 19 gaat ook verloren
alzo 2 schijven winst voor zwart. Deze zet noemen we
de Haarlemmer of groenzet.

Nog een 33—28 opening:
wit zwart

1. 33 28 18—23
2. 31 27 20—24
3. 37—31? 23—29 zie diagram
4. 34—23 16—21
5. 27x16 17—22
6. 28x17 19x26

en zwart wint schijf 17

Toch kan zwart bij de Ie zet nog beter spelen en in-
plaats van l, 2 schijven winnen, nl. als volgt:

wit zwart
4. 34 x 23 17—22
5. 27 x IS (op 28 x 17 volgt de sla.- d i r ek l )

13x33

Gaarne zou wit nu 39 x 28 slaan om de dreigende slag
van zwart 19 x 26 te ontlopen. Helaas het gaat niet,
want i uef i l voor dus 38 x 20, zwart slaat 19 x 26
en schijf 20 is ook verloren.

Op de onderlinge kompetiticwedstrijden van onze jeugd-
spelers kwam aan één der borden de volgende stand
voor:
/-v, art dam op 2 en 4; schijven op 32, 33, 34 en 42. Wit
schijven op 18, 21, 26, 34 en 36. Zie diagram. Zwart be-
lust op schijf winst, speelde zijn dam naar 16 (wel een
heel zwakke zet) nu kan wit 35—40 spelen. Deze zet
noemt men een plakkertje. Zwart mag nu niet 34 x 45
slaan maar moet meerslag maken 16 x 4. Wit slaat
nu 40 x 27. Zwart nu 4 x 31 en wit 26 x 48. Helaas zag
wit dit plakkertje niet en werd de partij remise.

ONDERLINGE DAMKOMPETTTIE DCV

Voor de onderlinge kompetitie werden de volgende wed-
strijden gespeeld:
Wiersma Esselink 1 1 ; Ter Eeest Wansink l—1; A.
Wassink—Harmsma af g.; Smeenk—Breuker 2—0; Ou-

Hulshof 1—1; Wiersma jr—Lamers 2—0; Dim-
mendaal—Sloetjes 2—0.
Voor a.s. donderdagavond staat er voor het eerste tien-
tal van DCV in Eltmrg de belangrijke wedstrijd tegen
ONASV op het programma. In de Gelderse hoofdklasse
(waarin DCV speelt) moeten nl. drie clubs degraderen.
Wanneer DCV dat met drie teams op een gedeelde derde
plaats van onderen staat, in Elburg mocht winnen, dan
behoeft Vorden zich geen zorgen te maken. Bij een even-
t u e l e nederlaag moet de thuiswedstrijd op 17 december
tegen DCA uit Apeldoorn de beslissing brengen.

Bij de jeugdafdeling waren de uitslagen als volgt:
C. Oltvoort J. Reuver O—2; E. Baank—R. Lammers
O—2; D. Teerink-- P. Steenbreker 2--0; A. Teerink—
G. Wolsing 2-0; J. Geerken—A. Wentink 2—0; R. Bar-
geman—J. Meys l—1; J. Masselink—B. Klein Brinke
1 l ; A. Bargeman—J. Bosboom 2—0; W. Verkerk—G.
Wassink l l ; J. Reuver—P. Wiekart 2—0; E. Baank—
C. Oltvoort 1-1. H. Bosboom—R. Lammers 0 — 2 ; A.
Teerink D. Teerink 2—0;J. Lamers—A. Wentink 2—0;
J. Geerken—J. Bosboom 2—0; R. Bargeman—A. Barge-
man 2 0; J. Reuver—H. Bosboom 2-0 ; R. Lammers
D. Teerink 2—0; P. Wiekart—W. Eskes O—2; D. Tee-
rink—C. Oltvoort 2 0 ; R. Lammers—P. Steenbreker
2 (); A. Teerink—J. Reuver 2—0; A. Bargeman A.
Wentink 2—0; J. Lamers—R. Bargeman 2—0.

Waterpolo
11EKKN V AIV VORDEN VKRLIEZUN

Voor de winterkompetitie van het distrikt Twente—IJs-
selstreek speelden de heren van Vorden l zaterdagavond
i t i het sportfondsenbad te Deventer tegen de IJssel 2.
Dit werd een door beide ploegen goed gespeelde wed-
s t r i jd die uiteindeli jk verdiend met 3—l door de thuis-
club werd gewonnen.

Een dekkingsfout in de Vordense defensie stelde de
thuisclub al snel in staat er l—O van te maken. Na deze
snelle openingstreffer trok Vorden direkt ten aanval
hetgeen resulteerde in een schot van Eggink tegen de
lat. Nadat Helmsink er met een afstandsschot 2—O

van had gemaakt, kreeg De Beus een unieke kans de
achterstand te verkleinen; volkomen vrij gelaten schoot
hij evenwel tegen de keeper op. Even later werd De
Heus voor een minuut het water uitgezonden wegens
ruzie met Helmsink. Gescoord werd er voor de rust niet
meer.

Na de rust startte de I.Issel met een veldmeerderheid.
Goed afdekken en bovendien uitstekend keeperswerk
van doelman Oudsen waren er de oorzaak van dat de
thuisclub het overwicht niet in doelpunten kon uitdruk-
ken. Bij een tegenaanval van Vorden stelde Gotink (die
•/Ach goed vrijspeelde) midvoor De Beus in staat er 2—l
van te maken. Nadat doelman Oudsen hierna enkele
goede reddingen verrichtte kon hij halverwege de twee-
de helft niet verhinderen dat deIJssel uitliep tot 3—1.
In de slotfa.se kreeg Vorden nog enkele goede mogelijk-
heden de score te wijzigen. Wegens een overtreding te~-
gen Gotink kreeg Vorden een strafworp toegewezen die
door Eggink werd gemist. Even later schoot Eggink
rakelings over, terwijl een schot van Gotink tegen de
lat belandde. Vlak voor tijd kreeg aan de andere kant
Helmsink nog een uitstekende kans; doelman Oudsen
redde, echter fraai. Eindstand dus 3—l in het voordeel
van de IJssel.

FRAAIE ZEGE VAN VORDENSE DAMES

Voor de winter-zomerkompetitie kwamen de dames l
van Vorden zaterdagavond in Deventer uit tegen de
dames van Proteus uit Twello. De Vordense dames speel-
den een uitstekende wedstrijd en hadden in Jet Smit een
schutter van formaat.

Reeds na enkele ogenblikken spelen nam Vorden reeds
een 0 1 voorsprong door een doelpunt van Jet Smit.
Even later was het dezelfde speelster die O—2 liet aan-
tekenen. De tegenaanvallen van Proteus strandden
steeds op de hechte Vordense defensie die zich zonder
al te veel inspanningen van haar taak kweet. De aan-
vallen van Vorden bleven uitermate gevaarlijk en het
was Jet Smit die achtereenvolgens O—3 en O—4 liet
aantekenen, waarna deze speelster tweemaal achtereen
de lat raakte.

In de tweede helft verkleinde Proteus de achterstand
tot l—4 waarna mevrouw Van Dijk l—5 liet aanteke-
nen. Toen hierna Jet Smit wegens een blessure het veld
moest verlaten (zij werd vervangen door Anneke Sik-
kens) was het met de aan valskracht van Vorden gedaan
en kon Proteus vlak voor tijd de eindstand 2—5 laten
aantekenen.

I I E R K N S VAX VORDEN VERLOREN

In een uitermate spanns^^: wedstrijd heeft Vorden 3
zaterdagavond op het ni^^rtje met 5 — 4 verloren van
Proteus 2 uit Twello. De Vordenaren namen al snel een
l O voorsprong door een doelpunt van Verstoep. De
seplers van Proteus lieten zich door dit snelle doelpunt
geenszins van de wijs brengen en hadden bij de rust
een l — 2 voorsprong.

Voetbal
KI l ULO l — RATTI l 2—4

Na de rust liep Proteus al vrij snel uit tot l — 4. Jansen
bracht hierna de stand op 2 — 4 terwijl Verstoep even
later profiteerde van een ,, slapende" Proteus-keeper 3 —
4. Er ontstond hierna een spannende slotpartij waarbij
beide clubs elk éénmaal scoorde 4 — 5.

Gymsport
GYMNA STIEKVEKENIGING SPARTA

Maandag 29 november organiseerde gymnastiekvereni-
ging Sparta haar jaarlijkse wedstrijden voor het vaar-
digheidsdiploma. Alle 33 kandidaten slaagden met suk-
ses, ondanks de verzwaarde eisen die gesteld worden
voor het behalen van dit diploma. Als juryleden waren
aanwezig de heer G. van Oort voorzitter van turnkring
de Graafschap en de heer Renting lid van de technische
kommissie.
Na afloop sprak de heer Van Oort de deelnemers toe en
uitte zijn bewondering voor het voortreffelijk uitvoeren
van de oefenstof, waarbij vooral de leider, de heer Groot
Wassink, een kompliment kreeg voor zijn goede instruk-
ties en geduld om deze moeilijke stof de kandidaten ei-
gen te maken. De uitslagen waren als volgt:

Meisjes A: Elly van Houten 52.2; Hedwig Bos 48.8; Le-
onie Bos 50.7; Henny Wansink 49.6; Ineke Esselink 51.6;
Marna Stijl 51.5; Manan de Jong 48.1; Bertha Regelink
50 punten.

Hatti en Ruurlo hebben de vrije zondag - beide clubs
waren vrij voor de kompetitie - benut om een vriend-
schappelijke wedstrijd te spelen.
De Kranenburgers wisten in dit oefenduel tegen de
]e klasser Ruurlo een verdiende 2—4 overwinning te
behalen. De wedstrijd die op het Ruurlo-terrein in de
morgenuren werd gespeeld, begon met Ratti enigszins
in de meerderheid. Dit resulteerde na tien minuten in
een voltreffer van Polman die Ratti hiermee de leiding
gaf O—1. De thuisclub kwam even later aan de gelijk-
maker toen de laatste man bdj Ratti, Schoenaker, bij een
lange pass van de Ruurlose aanval onderuit gleed en
de midvoor er als de kippen bij was om met een boog-
bal de uitgelopen Ratti-keeper Huitink te verschalken
l—1. Dankzij dit sukses kwam de thuisclub nu sterk
opzetten en via de voet van hun linksbinnenspeler werd
de stand 2—1. Toch konden de groen-witten nog voor
de ruist de stand weer op gelijke voet brengen door goed
kombinatiespel tussen Vreman en Huitink. Vreman trof
vanaf tien meter feilloos de Ruurlose doelmond 2—2.
Na de rust bleek Ruurlo twee spelers te hebben ge-
wisseld terwijl bij Ratti Lichtenberg de plaats van
Koers innam en Bekken inviel voor Vreman. Hoewel het
spel een wat rommelig karakter kreeg in het laatste
half uur, scoorde Polman de stand naar 2—3 terwijl
linksbinnen Heuvelink de zege voor Ratti veilig stelde
door een voorzet te benutten 2—4.

RATTI-VETERANEN VERLOREN

Op het sportterrein aan de Eikenlaan speelde Ratti 3
tegen de veteranen een vriendschappelijke partij voet-
bal. Het was een pittige strijd waarbij de ,,oudgedien-
den" in het eerste half uur nog niet door de knieën
gingen; met rust was de stand nog dubbelblank O—0.
Ook na de thee ging men er weer flink tegenaan. Beide
ploegen hadden pech, want lat en paal zaten de score
in de weg. Vijf minuten voor het einde kon Ratti 3
dankzij een voortreffelijk schot van Besselink de win-
nende goal scoren l—0.

VORDEN l TEGEN VORDEN 2 2—2
Het eerste en tweede elftal van de voetbalvereniging
Vorden hebben de vrije zondag benut door het spelen
van een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar. De
spelers van het tweede wensten in deze ontmoeting niet
voor hun „grotere broers" onder te doen en behaalden
een 2—2 gelijkspel. Deze stand was reeds bij de rust
bereikt. De doelpunten^rerden gescoord door Veldkamp
en G. Nijenhuis (2e) ^Pkolsbeke (Ie).
Voor de kompetitie werd het afgelopen weekend in Vor-
den slechts één wedstrijd gespeeld. Vorden 4 verloor op
eigen veld verdiend met O—2 van Loenermark, dat in
tegenstelling tot de thuisclub, beter van de geboden
kansen gebruik wist

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Sp. Lochem 3—Vorden 2; Ruurlo 2 Vorden 3; Vorden
4—Socii 2; Vorden 5—Baakse Boys 2. Afdeling zater-
dag: Vorden l—SKVW 3.

Heropening
Fa Schoenaker
Op donderdag 16 december a.s. zal de firma Schoenaker
levensmiddelenbedrijf te Kranenburg- haar geheel ge-
moderniseerde en uitgebreide winkelpand heropenen.
De bestaande winkel, die in 1961 na de grote brand, ge-
heel nieuw werd opgetrokken, was in de loop der jaren
veel te klein geworden. Door het toenemende aantal
artikelen moest er noodzakelijk meer ruimte komen en
zodoende heeft men het pand naar achter uitgebreid.
Thans beslaat de verkoopruimte 75 vierkante meter en
de nieuwe opslagruimte 50 vierkante meter.
Er zijn een aantal nieuwe machines aan de reeds be-
staande toegevoegd o.a. voor zuivelkoeling, vlees, groen-
te en fruit. Om de artikelen beter tot hun recht te laten
komen, worden er in de winkel een zestal gondola's
geplaatst. Bovendien kan de klant in de ruime looppaden
rustig zijn keus bepalen.
Men kan vanaf donderdag 16 december een kijkje ne-
men in deze vernieuwde zaak van de familie Schoenaker
dat een mooie aanwinst voor de Kranenburgse midden-
stand is.

Meisjes B: Gerné Flamma 53.1 punten.

Meisjes junioren: Elly Tiessink 52.6; Willemien Rietman
55.7; Mariene Sikkens 53.3; Hermien Flamma 57.8;
Astrid Schröder 57.6 punten.

Dames senioren: mevrouw Bosch 35.7; mevrouw Kolk-
man 36.7; mevrouw Buunk 34.6; mevrouw Stertefeld
37.1; mevrouw Nieuwenhuis 37.1; mevrouw Sikkens 37.5;
mevrouw Bolink 33.5 punten.

Dames 3e; graad B: mevrouw Wagenvoort 51.8; mevr.
Stijl 54.8; mevrouw Brinkman 50.3; Reini Pelgrum 53.7
punten.

Dames 2e graad: Truus Oonk 55.2; mevrouw Leef lang
55; Willy Smeenk 52.3; Thekla Kempkens-Jansen 57;
Reina Eggink 53.7 punten.
Dames Ie graad: Gerda Hellewegen 60.4; Hanny Mee-
nink 56.1; Ini ter Beest 54.1 punten.

Dames
tweed mantels

nu voor een speciale prijs

f85,-
cr//e maten

goede modellen

prettige prijzen

(Inplaats van kaarten)

JAN FR1TZ
en
WILLY KGGINK

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen om in het
huwelijk te treden.
De huwelijksvoltrekking vindt plaats op
donderdag 9 december a.s. om 13.30 uur in
het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Keyenburg, Poelsweg l
Vorden, Almensewog 8
december 1971
Voorlopig adres: Almenseweg 8, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

~^PWQ "̂~ *^Q4ff*

Kerstnummer
Contact
Ten gerieve van onze adverteerders zal ons Kerst-
nummer volgende week (dus 16 december) uit-
komen.

Zoals gebru ike l i jk in kleur en met de kerstpuzzle.
Wy verzoeken u echter uw advertenties uiterlyk
dinsdagmiddag 12 uur te bezorgen.

Ons n u m m e r van 23 december komt normaal uit.

Redaktie

Jougdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond vanaf 19.30 uur.
ledere vrfldag weekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

Kindercantorij (leeftfld 8-12 jaar) zater-
dagmorgen 11.15-12 uur katechisatielo-
kaal Kerkstraat 15

8 dec. Hervormde Vrouwengroep dorp
9 dec. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
9 dec. Jong Gelre propagandafeestavond in

het Nutsgebouw
10 dec. Balgooien, schieten Café Eijkelkamp

T.T.V. Medler
11 dec. Jong Gelre propagandafeestavond in

het Nutsgebouw
11 dec. Film Jeugdsoos
12 dec. Pannekoekenrit De Graafschaprijders
13 dec. EHBO-lezing rayon Zutphen
14 dec. NCVB Kerstfeest
15 dec. Kerstfeest Ned. Bond van Plattelands-

vrouwen
15 dec. Kerstfeest Herv. Vrouwengroep Linde
16 dec. Kerstavond leden KPO
18 dec. Bettclub Turn in zaal Schoenaker
18 dec. Bal voor gehuwden en verloofden

in 't Wapen van 't Medler
20 dec. NVEV Kerstavond in zaal Concordia
20 dec. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
20 dec. Herv. Vrouwengr. dorp Kerstfeest
21 dec. Kerststukjes maken in het Jeugdcentrum

's middags en 's avonds
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre in ,,'t Wapen van
3 jan. EHBO-oefenavond

Vorden"
8 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre in ,,'t Wapen

van Vorden"
12 jan. NVEV fondue-avond in hotel Leemt-eis
15 jan. Feestavond gymnastiekvereniging Sparta

en zwem- en poloclub Vorden '64 in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"

18 jan. Nutsavond in hotel Bakker
21 jan. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"
22 jan. Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-

jers in zaal Schoenaker
29 jan. Film Jeugdsoos
29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH
7 febr. EHBO-lezing rayon Zutphen

11 febr. Jeugdavond in de f eestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon
13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de

feestsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Nutsavond in het Jeugdcentrum

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



WAAR NEDERLANDS
MOOISTE ZILVERBERKEN
STAAN

Dit is wederom een artikel

Contact Special

Hoog boven heide en ruigte staan de slanke en sierlijke
stammen van Nederlands mooiste zilverberken met hun
omhoogstekende of hangende twijgen en hun bijna hart-
vormige bladeren van het fijnste groen. Ze staan daar
stil en voornaam in het diepe bos: 375 ha van mevrouw
Dittlinger bij Zelhem op 't Zand. En ze schijnen soms
ietwat verwonderd neer te kijken op de ,,heren van Wa-
geningen", die daar elk jaar terugkomen om de dikte
van de fijnverzilverde berkestammen op te meten en de
cijfers sckuur op te tekenen in gewichtige journalen.
Natuurlijk zien ze daar ook de bekende boswachter J.
Steenbergen, die (ook voor ir De Fremery) beemd en
veld bewaakt met z'n rappe „eend", die onverdroten

over de wegen-met-wagensporen hobbelt en zich overal
doorheen werkt, door 't hoge buntgras, mul zand, diepe
plassen of verende veengrond. Nee, dit zijn geen alle-
daagse, kromgegroeide door weer en wind geteisterde
berken. Het zijn fiere, rechte exemplaren. Stamboek-
berken zogezegd, die alle voorzien zijn van een plaatje
met een nummer.
Ze hebben dit nummer stuk voor stuk eerlijk gekregen
van het BosbouwproefsU'.t'on, welks heren de berken
hebben geteld, gemeten, gefotografeerd en ingeschreven
in boeken, die wij leken misschien niet eens kunnen
lezen . . . Maar voor onze ogen verheft zich daar dit
berkenbos in de volle schoonheid van z'n blinkend ge-

llij zachte berken met gladde voet

Voornaamste
kenmerken
(Wandelkaarten voor bovenge-
noemd berkenbos verkrijgbaar
bij boswachter J. Steenbergen,
't Kruisselt, Berkendijk l, Zel-
hem). Daar kunt u bewonde-
ren: Ruwe berken: BetuLa pen-
dula (zo gedoopt door Roth) of
Betula verrucosa, (Ehrhardt),
met ruwe brokkelige schors aan
de v ^ :, hangende dunne twij-
gen, ; ivankelijk behaard, la-
ter v. '.tig, scherp aanvoelend.
Bladeen iets meer ruitvormig,
toegespitst, grover, onregelma-
t iger gezaagd. Bij de zachte
berk (Betula pubescens, Ehr-
hardt ) is de kroon gedrongen
en stug, met stakerige om-
hoogstekende takken. Gladde
voeten, viltigzacht aanvoelend,
behaarde twijgen. Geen wrat-
jes. De bladeren iets groter, iets
n u-er ei-vormig. Katjes van bei-
de: komen in de winter tevoor-
schijn, althans de mannelijke;
in het voorjaar de vrouwelijke.
Stuifmeelkatjes van de zachte
berk staan iets meer rechtop,
bij de ruwe berk zijn ze han-
gend. Ruwe berken kunnen 25
meter hoog groeien, de zachte
blijft kleiner. Bij ons worden
berken meestal niet ouder dan
100 jaar, noordelijker worden
ze ouder. De donkere dwars-
strepen op de zilverige bast zijn
de opperhuids- of lenticellen,
die lucht toelaten tot de weef-
sels onder de schors.

De m:>oiste y.ilverberken van Nederland slaan bij /elhem op 't Zand

Ruwe tweelingberk mot ruwe voet on
hangende takkon bij do Komionon-
diek onder Aalten.

x i c l i t , met kleuren van het teerste groen in de lente, het
aiepe gewassen groen in de zomer als de berken, vooral
na regen, hun weldadige geur verspreiden, tot het hel-
dere geel in de gouden oktober. Daar verheffen zich hun
stammen, die in de winter een paarsrode gloed verlenen
aan het dorre hoge gras, als de zon zich over een strak-
grijze lucht achter de kim laat zakken, om andere men-
sen dan die van Zelhem en Ruurlo van licht en warmte
te voorzien. Ja, zulke bomen zijn misschien juist voor
ons, gewone mensen, gegeven als natuurboeken-tler-
leken!

BASTAARDS
Berken schijnen er overigens aardigheid in te hebben ons
omtrent hun familieleden (zachte of ruwe berken, res-
pcktievelijk Bclula pubescens of Betula verrucosa) enig-
zins in het ongewisse te laten, gezien de vele bastaards.
De berken op 't Zand zijn ruwe berken. De heer D. A.
Bussink uit Aalten, lezer van de Grabo, belde me in-

< 1 als eerste op, om me te wijzen op de machtige
tweulingberken in de buurt van de Romienendiek. Toen
hij er vlak onder stond dacht ik: „die twee ruwe ber-
ken zijn wel 25 m hoog". Ze bleken elk ruim een nieter
omvang te hebben. Terwijl Bussink op een andere berk
\\e^s, zei hij: ,,Kljk! een zachte berk, een riesebessem-
berk". Inderdaad, de takken van deze „bwrenriesebes-
sem-berk" wezen stakerig recht omhoog, in tegenstel-
ling tot de tweelingberken, wier fijne twijgen als bij
ren treurboom naar benedj^ hingen, maar de stam van
< l e , r in" was aaltre voet zo ruw als 't maar
kon: een bastaard. Maar Bussink liet 't er niet bij zitten,
'Jus r ier. Over wagensporen en over kleine
holle weggetjes. Totdat we aan hot einde van een akker,
nabij een loeiende vaars en een kefferig hondje, een
aantal blinkende stamm^^iagen, die niet alleen van
boven maar ook van ondei^Pad en fijn verzilverd waren.
Het was toen nog te vroeg in het voorjaar om het biad
van deze zachte exemplaren te kunnen beoordelen, maai-
de twijgen voelden inderdaad zacht aan. Desondanks
kan het nóg wel zijn dat de bladeren van deze berken
de spitsere punt en de ruitvorm, alsmede de onregelma-
tig gezaagde rand van de ruwe berk vertonen. De kwes-
tie is dat de berken zelf waarschijnlijk enigszins het
kenmerkenspoor bijster zijn. Dit geldt echter niet voor
de zachte berken op de kwekerij van de heer Geesink

te Lichtenvoorde! Deze waarlijk zachte berken schi jnen
in hun prille jeugd zodanig gedisciplineerd te zijn, dat
x,e netjes volgens het boekje van de ,,Betula Pubescens"
opgroeien. Er bestaan ook treurberken. Aan de Ruur-
loseweg te Vorden staat er een in een tuin. Zev maken
net als de treurbeuk vaak een verwrongen, onnatuur-
lijke indruk.

Mooie zilverberken staan er weerszijden de weg van
Lichtenvoorde naar Zieuwent, rechts van de weg- Zel-
hem-Ruurlo en op vele andere plaatsen waar de grond
wat schraal is, maar de berk komt in ons land vaker
voor als fraaie laan- dan als bosboom, hoewel zijn be-
koring in het bos nauwelijks overtrefbaar is. In de
Scandinavische landen en in Rusland groeien de mooiste
berken. De berk was de eerste boom die na de ijstijd
weer verscheen! Er is naast de larix geen boom die zo
goed de strengste vorst verdraagt. In de barre honger-
winters van v iwen mengden de mensen berke-
schors door het broodmeel. Het kan griezelig aange-
naam zijn over deze dingen te lezen tussen Kerstmis en
Oudjaar als de rollade of de kalkoen ligt te sudderen

<!e gloed van aardgas, maar je zult wonen in een
lam l wa'ir je zelfs geen berkeschors kunt vinden om de
diepste hongerel lende te voorkomen! Berkehout komt
het meest uit Finland, het is vrij zacht, maar sterk, met
een fijne dichte nerf. Hout van de Finse zachte berken
is het best, het werkt nauwelijks, laat zich goed lakken,
spijkeren en schroeven. Men gebruikt het voor betimme-
ringen, meubelen, dekoratieve produkten, sportartikelen,
borstels en schoenpennen, het is in Finland de belang-
rijkste houtsoort voor de triplex- en multiplexfabri
Het harsrijke berkehout is best brandhout. Van het ber-
l.esap maakt men „Birkenhaarwasser", Russisch leder-
parfum én wijn. „Neem 4,5 liter, vermengd met een
kwart honing", zo lu id t een oud recept, ,,dit een uur
laten koken, wat kruidnagelen en schil van citroen et-
door; af schuimen; vier lepels goed (Achterhoeks) bier
erbij voor het gistingsproces . het zal binnen korte tijd

terke en geestrijke drank worden". En elders: ,,deze
wijn is zo sterk dat een gewone stenen kruik de wijn-
feest, niet in bedwang kan houden maar kan breken;
toch is de wijn zeer goedig en den eetlust opwekkend".
Weibekome!

HENRI VAN DORSTEN

Vordense Winkeliersvereniging

KLASSEMENT
eerste 10 plaatsen op 7 december 1971

1. D. J. van Viegen, Uevrijdingslaaji 53, VVarnsvold 9916 punten
2. L. «otink, Stroodijk 13, Vorden 9622 punten
3. K. Spiegelenberg, Willem Alexandorlaan 8, Vorden 9421 punten
4. G. A. Regelink, Hengeloseweg 16, Vorden 9332 punten
5. Mevrouw Harmson-Kloin CJeltink, Nieuwstad 77, Vorden 9311 punten
6. Bellenkamp, Startdijk 17, Eefde 9244 punten
7. J. W. do (iruyter, Hot Jobbink 67, Vorden 9261 punten
8. H. W. Button Borend van Hackiortweg 3, Vorden 9219 punten
9. (J. Huotink, Stationsweg; 18, Vordon 9182 punten

10. H. Bruggink, II. van Bramoronstraat 2, Vordon 9181 punten

Attentie Attentie
De balloro-avond van vrijdag 10 dooomber begint niet

/oals vormold om 19.00 uur maar om 20.00 uur

Geef eens wat anders!

Geef een luxe doos post bedrukt met

naam en adres.

Ook een doosje visitekaartjes

is een origineel kado dat het altijd 'doet'.

Kom kijken en bestellen bij

Drukkerij Weevers
Nieuwstad - Vorden - Tel. 1404

VOORVERKOOP
IN VOLLE GANG

GESCHENKBONNEN voor
ENTREEKAARTEN als

Kerstcadeau verkrijgbaar aan de
kassa en bij alle

voorverkoopadressen.

ZATERDAG 25 dec.
• n ZONDAG 2 jan.'72
ledere avond 20 u..vrijdag 31 dec. 19 u.

matinees
zondag 26 en woensd. 29 dec. 15 uur
zaterdag 1 en zondag 2 januari 16 uur

EERSTE MAAL
ARNHEM

HKrijnhal
S5«»i*E

mei
SJOUKJE DIJKSTRA

en
iJOAN HAANAPPEL

Kinderen tot 14 jaar HALF GELD in
ALLE voorstellingen

65-plussersHALF GELD in de matinees
Prijzen: 6.-, 9.-, 11.-. 13.-, 15.-, 16.-

'NIEUWE RIJNHAUvan 10-18u.)
tel.(085)453381 en 45 33 82,

VVV Stationsplein 45, Bergmann
Koningstraat 19 en bij de V W-kan-
toren in APELDOORN, DEVENTER.
DOETINCHEM, EDE, NIJMEGEN,

OSS, TIEL, WINTERSWIJK
•n ZUTPHEN.

Weekendaanbiedtng:

Slopen
in prima kwaliteit

per sfuk 2,95

2 s f j iks nu 5,50

VVONINGrNRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VERWARMD
i het Station

DE BESTE KWALITEIT
D 7 GROOTSTE SORTERING

I0 SINAASAPPELEN
nieuwe oogst 149

750 C; K AM I I I TSPOT
van 85 voor (5!)

1 L1TERSKLIK APPELMOES ... 69

Tot «-n niet 'zaterdag:

2 KROPPEN /WARE KASSLA 89
l KILO IIANDPEREN Légipont 89

Onze specialiteit:

Te k/as bruidswerk

lTw vakman-bloemist:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Op donderdag 16 december a.s. hopen

wij ons geheel vernieuwde en uitge-

breide

/evensmidde-enbedri/f fe

heropenen
In verband met de verbouwing en
inrichting /i j n wij a.s.

dinsdag 74 en woensdag
75 december

GESLOTEN

Fa Schoenaker
KRANENBURG

Wij vragen voor onze /aak een

VERKOOPSTER OF
Leerling VERKOOPSTER

5-daagse werkweek
verdere kondities nader overeen ie
komen.

RAADHUISSTR.. VORDEN
Manufakturen en konfektie
Telefoon 1367
Aanmelden 's avonds na 6 uur
Raadhuisstraat 15



Donderdag 9 december 1971

Derde blad Contact
32e jaargang no. 36

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
Raad van Vorden stelde begroting J 972 vast
Batig saldo van ruim 300.000 gulden

Dinsdagavond heeft de raad van Vorden de begroting
1972 vastgesteld. Tijdens de uitvoerige beschouwingen
(zie elders in dit blad) staken de woordvoerders van de
verschillende frakties hun vreugde over deze gezonde
fin. positie der gemeente niet onder stoelen en banken.
Natuurlijk werden er ook wel enkele kritische kant-
tekeningen gemaakt doch veelal in opbouwende zin. Wat
de frakties wel benauwde was de woningnood die voor-
lopig nog niet opgelost kan worden.

Ook de begrotiiigslioimnissie bestaande uit de heren
Mr R. A. van den Wall Bake (VVD), Z. Regelink (AR)
M. H. Gotink (Bind i n g-Rechts), A. G. Mennink (CHU)
R. J. Van Overbeeke (KVP), en de samensteller van het
begrotingsrapport de heer J. Bosch (PvdA) had veel
waardering voor de opgezette begroting.

De kommissie zou echter wel gaarne zien dat de ver-
makeUJkheidsbelasting in Vorden wordt afgeschaft.
B&W voelden echter niet voor een algehele afschaffing
Hierdoor zou de gem. Vorden nl. in een uitzonderings-
positie komen te verkeren t.a.v. de buurtgemeenten die
om fin. redenen niet tot afschaffing overgaan. Het zou
immers niet denkbeeldig zijn dat bepaalde vermakelijk-
heden die normaal in een buurtgemeente zouden plaats
vinden, in Vorden worden gehouden. Wel zullen B&W
y.oals in het verleden -s geschied de verordening soepel
blijven toepassen.

Door de diverse raadsfrakties werden in de beschouwin-
gen vele dezelfde zaken aan de orde gesteld. B&W wa-
ren daarom van mening niet op elke algemene beschou-
wing afzonderlijk te moeten ingaan doch alles in één
antwoord te kunnen samenvatten.

Met betrekking tot het antwoord van B&W wyzen wij
u op het vet gedrukte gedeelte in het verslag t.a.v. het
nieuwe bestemmingsplan West (plan Brinkerhof) waar-
bij wijlen Baron van Westerholt van Hackfort nog even
via een testament van zich heeft laten horen zy het
voor de gemeente Vorden op minder prettige w\jze.

Alvorens de begroting uiteindelijk door de raad werd
goedgekeurd, werd de vergadering op aandringen van
de heer Bosch een poosje geschorst. De heer Bosch stel-
de nl. voor een kontingent woningen in plan Zuid (waar
nog mimet is) te bouwen. Van de zijde van B&W
werd er echter op gewezen, dat dit ongetwijfeld bezwa-
ren van de huidige bewoners van plan Zuid zou oproepen

AR - CHU f raktie
AR en CHü sv» alleen subsidie voor de muziek

Namens de frakties van CHU en AR gaf de heer Men-
nink een korte beschouwing over de begroting 1972.
Wij maken ons grote zorgen over de woningnood in on-

nte. Het aantal woningzoekenden groeit nog
steeds terwijl de gronden voor de sociale woningbouw
zijn uitgeput. Wij spreken dan ook de wens uit, dat de
raad zo spoedig mogelijk het bestemmingsplan West te-
gemoet kan zien en vragen ons af of het mogelijk is
om nu reeds gronden in genoemd plan aan te kopen.

Wij hopen dat de betreffende eigenaren bereid zullen
vdjn deze gronden aan de gemeente te verkopen opdat
de woningbouw niet zal stagneren en vele woningzoe-
kenden geholpen kunnen worden, aldus de heer Mennink.
Wij zouden het op prijs stellen als B&W eens naging
wat gedaan kan worden aan de verharding van minder
rendabele wegen waardoor verschillende boerderijen be-
ter ontsloten kunnen worden. Wij vragen ons af of de
post van ƒ 12.000,- die hier per jaar voor wordt uitge-
trokken wel voldoende is en of het niet wenselijk is
deze post te verhogen, gezien ook de prijsstijgingen die
i i- i - l k jaar plaatsvinden.

De voorzieningen die u denkt te treffen voor het basis
2n kleuteronderwijs hebben onze volledige instemming.
Door de sanering in de landbouw en het belemmeren van
de burgerwoningbouw in het buitengebied loopt het aan-
tal leerlingen van onze buitenscholen terug. Dit vervult
ons met grote zorg. Daarom vragen wij ons af of de
beschikbare gelden voor deze kleine scholen wel toe-
reikend zijn, mede in verband met de onderwijsvernieu-
wingen die nog steods voortgang vinden. Ook zouden
wij hot op prijs stellen dat, aan het eind van het school-
jaar door B&W aan de hoofden der scholen een beknopt
vcdslag werd gevraagd over de samenwerking met en
hun bevindingen over de schooladviesdienst.

Wat de subsidiëring van instellingen en verenigingen
betreft, kunnen wij ons in grote lijnen met uw voorstel
verenigen. Alleen vragen wij ons af of de plaatselijke
muziekverenigingen die sinds korte tijd keurig in uni-
form voor de gemeenschap optreden, niet voor een ho-
^ere subsidie in aanmerking komen. Bij elke officiële
gelegenheid geven ze akte de precence muziek en kleur
aan ons dorpsgebeuren. Gezien de hoge kosten die een
muziokkorps heeft, stellen wij u voor deze subsidiepost
nog eens kritisch te bekijken en indien mogelijk nu of
anders in de toekomst te verhogen.

Zoals wij uit de begroting en uw aanbiedingsbrief heb-
ben kunnen lezen moeten steeds meer mensen gebruik
maken van de Alg. Bijstandswet. Dit geldt vooral voor
hen die opgenomen moeten worden in een bejaarden-
centrum of verpleeginrichting. Ter plaatse hebben wij
de mooie en goed geoutilleerde verpleeginrichtingen 't
Enzerinck en Nuova. Wij betreuren het dat deze ver-
pleeginrichtingen nog geen erkenning hebben ingevolge
de AWBZ. Hoewel wij alle respekt hebben voor het werk

dat hier voor de patiënten wordt gedaan, menen wij dat
er met spoed op aangedrongen moet worden dat ge-
noemde inrichtingen een erkenning ingevolge de AW
BZ krijgen. Dit zou van financieel belang zijn voor de
inrichting de verpleegden en de gemeente. Wij spreken
dan ook de verwachting uit dat B&W ernstig zullen
onderzoeken of het een en ander spoedig gerealiseerd
kan worden, aldus de heer Mennink.

Pv.d.A f raktie
Fraktie PvdA pleit voor hogere uitkeringen voor de
lagere school Wildenborch en Linde

Namens de PvdA hield mevr. van der Heide-v.d. Ploeg
de algemene beschouwing. Ten aanzien van het funk-
tioneren van het gem.apparaat meende zij te mogen
konstateren, dat er van enige vooruitgang sprake is;
het onderzoek van de Ver. van Ned. Gemeenten en de

daarmee gepaard gaande reorganisatie moeten hun
uitwerking nog hebben, maar in dit opzicht bestaan
er toch goede verwachtingen.

Wel menen we te moeten aandringen op een beleid, dat
vooral gericht is op kwalitatieve versterking van het
ambtenarenkorps; dit vooral ter ondersteuning van het
door B&W te voeren beleid. Ter verkrijging van wo-
ningkontingenten moeten B&W meer en meer hun tan-
den laten zien ten aanzien van 'Hogere instanties'.
B&W van Vorden stellen zich vaak te ambtelijk-formeel
op en zodoende wordt onze gemeente het slachtoffer
van onnodige betutteling van boven-af.

Ook ten aanzien van het beleid, waar de gemeentelijke

autonomie nog wel armslag biedt, moeten we helaas
vaststellen, dat hier van werkelijk beleid in de zin van
stimuleren en vooruitzien niet altijd sprake is. Het ge-
volg is dat onze gemeente met een aantal onaangename
erfenissen zit; we doelen hierbij op de naar onze me-
ning zware bezetting van gemeentewerken en bv. ook
het gestuntel met betrekking tot de sportakkomodatie
en vooral op voorzieningen op kultureel gebied.

Verder is van duidelijke voorlichting aan, laat staan
overleg met de bevolking nauwelijks of geen sprake.
Het gemeentebestuur hoort midden in d bevolking te
staan en de burgers niet te beschouwen als lastige of
onmondige kinderen al.dus mevrouw van der Heide-
van der Ploeg.

BELEIDSPLAN
In Vorden zullen we moeten komen tot een beleidsplan
over meerdere jaren waaraan tevens de financiële kon-
sekwenties zijn gekoppeld. We moeten komen tot een
beleidsplan, woningbouw, struktuurplan, sport- en an-
dere akkomodatie, wegverharding, speelplaatsen voor de
jeugd zijn voorbeelden van onderwerpen die in een der-
gelijk plan thuis horen.

Gezien de financiële positie van de gemeente in de
fraktie is de PvdA van mening dat er in Vorden vol-
doende ruimte is het een en ander te kunnen doen.
Een algemene studie van de verkeersveiligheid in Vor-
den en ook van de parkeermogelijkheden is dringend
opletten geboden, dit moet integraal worden aangepakt.
Met betrekking tt het miljeubehoud vindt de PvdA het
ergerniswekkend de verschillende plaatsen in de ge-
meente waar autowrakken zijn opgeslagen.

Gezien de vele problemen die bestaan ten aanzien van
uitbreiding van scholen, bepleitte mevr. v.d. Heide-v.d.
Ploeg voor een onderwijsnota. Het teruglopen van het
aantal leerlingen op de ol school in Linde, doet bij ons
de vraag oprijzen of deze school evenals de school op
de Wildenborch, niet voor een hogere exploitatie uitke-
ring in aanmerking kan komen, aldus mevrouw van der
Heide-van der Ploeg tijdens haar algemene beschouwing.

Binding Rechts
Bouw op de Kranenburg en de Medlertol.

Met betrekking tot de begrotingskommissie merkte de
here M. H. Gotink tijdens zijn algemene beschouwin-
gen op: onze budgetaire positie is goed te noemen!

Voor de gemeente is het geld op de bon, maar toch
zijn wij van mening, met het kollege van B&W dat,
als het enigszins kan, wij zodanig moeten investeren,
dat wij geen gebruik behoeven te maken van de cen-
trale financiering.
De geldmiddelen van de provincie zijn zo krap, dat er
slechts werken kunnen worden goedgekeurd, waarvan
de stagnatie in uitvoering een calamiteit tengevolge zul-
len hebben. Het lijkt ons wel duidelijk, dat wij ons niet
in die positie moeten manouvreren daar er dan van de
plaatselijke autonomie weinig overblijft.
Autonomie is bij uitstek de bevoegdheid waarop de ge-
meenteraad haar invloed op het plaatselijk gebeuren
kan uitoefenen. Om deze bevoegdheid onder voogdij te
plaatsen moeten toch wel zeer dringende redenen aan-
wezig zijn.

HET INVESTERINGSBELEID-
PRIORITEITEN
Om bovenstaande redenen is het dringend gewenst ons
zorgvuldig te beraden op hetgeen wij gaan investeren.
Wij zullen het met elkaar eens zijn dat wij een gewel-
dig lange lijst kunnen produceren van investeringen die
afzonderlijk bezien en ieder op zich, goed en noodza-
kelijk zijn.
Daar de financiering ervan niet voorhanden is, zullen
wij moeten afwegen, wat het meest dringend is.
Er springen dan direkt 3 kategorieën naar voren, waar-
van wij moeten zeggen dat zij de hoogste prioriteit
hebben nl.:
1. Investeringen op bestemmingsplannen dus bouwgrond
2. Investeringen op het gebied van het onderwijs
3. Kapitaalswerken uit te voeren door gemeentewerken,
i.v.m. de overkapaciteit van deze dienst.

Vervolg van het betoog van de heer Gotink op pag. 2
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Ten aanzien van door verschillende frakties gemaakte
opmerkingen over onderwijs, kulturele zaken en sport
merken wij het volgende op:

Gezien de vele zaken, die momenteel de aandacht van
ons kollege en van het ambtelijk apparaat vragen, ach-
ten wij het uitbrengen van een onderwijsnota voor
onze gemeente niet direkt opportuun. De toekomstige
leerlingbezetting van de landbouwhuishoudschool en
de landbouwschool onttrekt zich grotendeels aan ons
gezichtsveld, omdat deze scholen streeksoholen zijn.
Ook over de toekomstige leerlingbezetting van de
scholen voor gewoon lager onderwijs en van de kleu-
terscholen in onze gemeente valt weinig met zeker-
heid te voorspellen, daar die bezetting toch in de
eerste plaats afhangt van de vraag naar welke school
de ouders hun kinderen zullen sturen. Zoals ook uit
de gegevens blijkt, die wij in de aanbiedingsbrief heb-
ben opgenomen, blijft het leerlingenaantal zowel van
de openbare school in Linde als van de bijzondere
school in de Wildenborch teruglopen. Ons inziens die-
nen alle daarbij betrokken partijen ernstig te overwe-
gen of het gewenst is deze beide kleine schooltjes
in de nabije toekomst in stand te houden. Dit in de
eerste plaats niet om financiële overwegingen, maar
vooral om onderwijstechnische redenen. Overigens
merken wij op, dat de komende nieuwe wet op het
basisonderwijs de kleinere schooltjes wil laten ver-
dwijnen.

De fraktie van de PvdA vraagt of de openbare school
in Linde evenals de bijzondere school in de Wilden-
borch voor een hogere exploitatievergoeding in aan-
merking komen. Indien dit noodzakelijk is, is dit uiter-
aard mogelijk.
Tot nu toe hebben wij echter nog nimmer van het
hoofd van de school in Linde vernomen, rat hij met
de beschikbaar gestelde bedragen niet uit kan komen.

SCHOOLADVIESDIENST

Enkele frakties vragen naar de ervaringen met de
schooladviesdienst. Aangezien onze gemeente nog
maar enkele maanden bij dit instituut is aangesloten,
kan hierover thans nog niets worden gzeegd. Wij ho-
pen hierop bij de aanbieding van de gemeentebegro-
ting voor 1973 terug et komen. Vooraf zullen wij ran
de' hoofden van scholen naar hun bevindingen vragen.

De frakties van de AR en CHU vragen of het niet mo-
gelijk is de plaatselijke muziekverenigingen, die sinds
kort in uniform optreden, voor een hogere subsidie
in aanmerking te doen komen. Dit onderwerp is bij
ons kollege reeds in studie genomen. Wij hopen in
een afzonderlijk voorstel aan uw raad op korte termijn
hierop nader terug te komen.

De fraktie van de VVD vraagt of het niet mogelijk is
ook wat te doen voor de wat eenvoudiger muziekbe-
oefening door de Vordense jeugd, die niet naar de
muziekschool gaat. Zoals u ook bekend is, zijn voor
dit doel in het verleden een paar keer éénmalige sub-
dit doel in het verleden een paar keer éénmalige sub-
sidiebedragen beschikbaar gesteld.

Het verwijt van de fraktie van de PvdA dat er van
enig stimulerend en koördïnerend beleid van het ge-
meentebestuur op het terrein van kultureel gebied
weinig sprake is, achten wij misplaatst. Dit vooral
gelet op ons voorstel van enige tijd geleden om te
komen tot de oprichting van een openbare bibliotheek
en leeszaal in onze gemeente en op de onderzoeken
die er momenteel op het terrein van kuituur, sport en
rekreatie plaatsvinden.

Met u hopen wij, dat aan de stichting openbare bi-
bliotheek en leeszaal in 1972 gestalte zal kunnen wor-
den gegeven. Momenteel is echter nog niet bekend of
voor deze nieuwe bibliotheek in 1972 rijkssubsidie
zal afkomen.

Inderdaad is, zoals de fraktie van de WD heeft op-
gemerkt, de openbare bibliotheek en leeszaal niet te
kombineren met een toneelakkoimodatie. Onderzocht
zal worden of de ruimte die boven ontstaat en waar-
voor in de eerste plaats gedacht is aan een exposi-
tieruimte, ook voor andere doeleinden kan worden
benut. Zoals wij u reeds hebben toegezegd, zullen wij
op de financiële kant van de verbouw van het Nuts-
gebouw en de stichting van de openbare bibliotheek
en leeszaal nader terug komen.

Wij delen de mening van de fraktie van Binding-
Rechts, dat de taak van de gemeente op het terrein
van kuituur, sport en rekreatie in de eerste plaats
koördinerend en stimulerend dient te zijn. Aktivitei-
ten op deze terreinen moeten zoveel mogelijk in han-
den van verenigingen en partikulieren blijven. Wel is'
het nodig dat er goede kontakten zijn om tot een op-

timale wisselwerking te komen en te voorkomen dat
er kortsluitingen ontstaan.
Overigens menen wij momenteel niet dieper te moe-
ten ingaan op de vragen die er bij u leven op het ge-
bied van sport en kuituur doch eerst het rapport van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten af te
wachten. Dit geldt ook voor het eventueel instellen
van een kulturele raad en sportraad in onze gemeente.

SPORTVELDEN

In de ontwerp-struktuursohets voor Vorden wordt re-
kening gehouden met de mogelijkheden van uitbrei-
ding van het aantal sportvelden etc. in onze gemeen-
te. De kommissie voor ruimtelijke ordening kan zich
hiervan morgenavond vergewissen. Dit als antwoord
op een vraag terzake van de frakties van de AR en
de OHU. Onzerzijds zal nogmaals een onderzoek wor-
den ingesteld naar de noodzaak om te komen tot uit-
breiding van de parkeerruimte bij het zwembad en het
sportveldenkomplex.

De frakties van de AR en de CHU dringen aan op een
spoedige erkenning van re verpleeginrichtingen in
onze gemeente in de zin van de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten. Om verschillende redenen ach-
ten ook wij dat gewenst. Voor zover dit in ons vermo-
gen ligt, zullen wij trachten een spoedige erkenning
te bevorderen.

Enkele frakties hebben nogmaals uitgesproken dat de
grote bezetting van de buitendienst van gemeente-
werken hen met zorg vervult. Dit vooral met het oog
op een niet denkbeeldig stagneren van werken in de
kapitaalssektor in de nabije toekomst. Ook wij on-
derkennen deze zaak terdege. In voorkomende vaka-
tures wordt dan ook door ons geen nieuw personeel
meer aangesteld. Overigens menen wij ook op dit
punt thans niet dieper te moeten ingaan, doch het
rapport terzake van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten te moeten afwachten, aldus B & W.

(Wegens tijdnood is het raadsverslag niet gekorri-
geerd. Red.)

Schoolnieuws
OUDERAVOND SCHOOL HET HOGE

De heer Zijlstra, direkteur van de technische school te
Lochem, was vorige week te gast bij de school aan
Het Hoge om de ouders van de leerlingen van de 6e
klas uiteen te zetten welke mogelijkheden er zijn als
een jongen (soms ook.een meisje) naar de technische
school gaat.
Het hoofd der school, de heer A. J. Zeevalkink, ver-
telde over de verschillende vormen van voortgezet
onderwijs. In de eerste plaatsaaat het om het geluk
van het kind. Ouders en per^Keel moeten gezamen-
lijk trachten de juiste school ^^iezen voor en met het
kind.

KERSTFEESTVIERING SCHOOL HET HOGE
Gaarne verwijzen wij naar de^dvertentie betreffende
de Kerstfeestviering van de ̂ Bool aan Het Hoge op
donderdag 23 december in denervormde kerk.

Nieuws van
de kerken

INTERKERKELIJKE ADVENTSKERKDIENST

De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg belegt
a.s. zondagavond 19 december (4e Adventszondag)
een interkerkelijke Adventsdienst in de Hervormde
kerk te Vorden. Pastoor Van Berkel uit Kranenburg
hoopt de meditatie te verzorgen. De dienst begint
's avonds om zeven uur. Liturgiën worden gestencild
en in de kerk uitgereikt. Iedereen is van harte welkom.

JAN LENSELINK VERTELT VAN ZIJN WERK

Jan Lenselink, met verlof uit Suriname, met vrouw en
kOnd, hoopt volgende week woensdagavond aan de
hand van prachtige dia's te vertellen over zijn werk
voor de katechisanten van de Hervormde kerk. Alle
katechisanten van ds. Jansen en rs. Krajenbrink wor-
den de volgende week in het Jeugdcentrum verwacht.

Jongens en meisjes opgelet!
Hier is speciaal voor jullie:

onze leuke kinderpuzzel

Wie vcdöt het lint ?
Door dit leuke winterlandschap slingert een lint, waar-
aan sterren en kerstballen vastgemaakt zijn.

Voor de oplossing varWeze puzzel moet je eerst het
begin van het lint zoeken. Dan volg je het lint en
schrijft de letters op, die je tegenkomt

De oplossing is een rijmpje van twee regels.

Hoe is dat rijmpje?

Oplossingen inzenden vóór 8 januari 1972 aan:

DRUKKERIJ WEEVERS, NIEUWSTAD 12, VORDEN

EERSTE PRIJS ƒ 10,—
TWEEDE PRIJS f 7,50
DERDE PRIJS ƒ 5,—

EN 10 TROOSTPRIJZEN VAN ƒ 2,50

Deelname uitsluitend voor kinderen tot 12 jaar

Wij vragen voor onze zaak een

VERKOOPSTER OF
Leerling VERKOOPSTER

5-daagse werkweek

verdere kondities nader overeen te
komen.

RAAOHUISSTR.. VOROEN
Manufakturen en konfektie
Telefoon 1367
Aanmelden 's avonds na 6 uur
Raadhuisstraat 15

Wij vragen:

3 werksters
voor het schoonmaken van het

gemeentehuis Vorden

Aanmelding bij

Imhoff
Zutphen - Telefoon 05750-9705 en 8171

Mooie kersfsfukjes in alle soorten en prijzen

Prachtige p/anfscha/en en opgemaakte kandelaars

Grote sortering planten en snijbloemen

Wens uw verre familie en vrienden prettige feestdagen
via

Fleurop-lnterflora
Onze kracht: service en kwaliteit

Onze specia/ifeif: modern bruidswerk

l)W VAKMAN-HLOKMIST

J. J. Dijkerman
BLOEMEN PLANTEN GROENTE FRUIT

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1300 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

Adverteer in Contact

Kerstaanbieding
7

Coupons
verkoop begint vrijdag

17 december

..JLtftr-ttv/Ux/
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Vervolg van het betoog van de heer otink

Hierdoor is de mogelijkheid van onze financiering van
1,7 miljoen teruggebracht tot bijna 6 ton.
Daar de oppervlakte van onze gemeente groot is te
noemen ruim 5700 ha, is het toch ook terecht dat van
dit overschot nog eens ruim de helft voor ons wegennaet
wordt uitgetrokken.

Rest ons dus nog een financieringsbedrag van 300.000
gulden om aan alle andere wensen tegemoet te komen.
Uit deze cijfer-opstelling blijkt duidelijk dat wij voor de
overige sektoren een stringent doch vooral een even-
Voor de niet-direkte bestuurstaken als kuituur, sport,
wichtig beleid moeten voeren. x
rekreatie, toerisme willen wij dan ook aandringen om
steun te verlenen via de dagelijkse dienst en niet over
te gaan tot het overnemen van taken, die andere per-
sonen of verenigingen zelf goed kunnen verrichten.

Indien men het hiermee eens is, gaan onze gedachten in
de eerste plaats uit naar het vormen van goede kontakt
organen. Zowel voor e engoed evenwichtig beleid, als
voor het opvoeren van de zelfwerkzaamheid van de ver-
enigingen.

BOTIWGROND VOOR WONINGEN
EN DE WONINGNOOD

Bij alle passende gelegenheden brachten wij onze diepe
bezorgheid hierover naar voren. De situatie nu is ech-
ter zodanig, dat wij helaas moeten konstateren, dat er
op het gebied van de sociale woningbouw van een nood-
toestand gesproken moet worden.
De laatste 20 woningwetwoningen zullen het komende
jaar gereed komen en dan is het uit! Dan staan wij met
de rug tegen de muur! Plan Boonk is dan vol! Plan
Zuid te duur en alleen geschikt voor partikuliere bouw.

De lijst van woningzoekenden is echter
langer dan ooit tevoren!

Het moment is aangebroken dat wij tegen onze trouw-
lustige jeugd moeten zeggen: 'Nee', wacht maar of ga
elders heen'!
Wij begrijpen en weten dat uw kollege deze zorgen ten
volle met ons deelt, doch dat andere Instanties onze
noodtoestand niet kunnen of willen begrijpen.
Wij menen echter duidelijk te moeten stellen dat wij
ons hier niet bij neer kunnen leggen. Onze woningzoe-
kenden onze jeugd heeft ook haar rechten.

Het is toch al te gek om te moeten waarnemen dat in
het noorden des lands werkobjekten van minder prio-
riteit uitgevoerd worden in naam van de werkgelegen-
heid terwijl hier in de Achterhoek de kapaciteit van onze
bouwvakkers stelselmatig en doelbewust naar beneden
wordt gehaald.
Een vreemde situatie! Maar wel ten koste van onze be-
volking! Laten wij ons terdege bezinnen op wat wij aan
de woningnood kunnen doen.
Als suggestie zouden wij willen voorstellen: Bouw op
de Kranenburg en de Medlertol dit is tesamen net
groot genoeg voor één flinke aanbesteding.

Geacht kollege, ga op het oorlogspad en sleep er een
kontingent van 24 woningwetwoningen uit, dat zou het
ergste leed voor het volgend jaar geleden zijn!
Maar in ieder geval, wfl moeten niet langer praten
maar doen, aldus de heer Gotink.

sultaat is goed zichtbaar. De oostelijke rondweg is onze
volgende wens. Wel zijn wij van mening dat een grote
inspraak bij Rijkswaterstaat gewenst is. Wij achten het
onaanvaardbaar dat op een rondweg op nog geen 100
m afstand door kinderen 2 keer moet worden overge-
stoken. RWS mag dan het uitzich zeer goed noemen
dat mag niet het enige kriterium van de veligheid zijn,
aldus de heer Overbeeke.

V.V.D.

K.V.P.
GAARNE KULTUITRRAAD!

Voor enkele belangrijke zaken wil onze fraktie de spe-
ciale aandacht vragen, aldus de heer Overbeeke bij zijn
algemene beschouwingen namens de KVP.

WONINGBOUW
Met een lijst van 270 woningzoekenden zal het een ieder
duidelijk zijn dat hier van een zeer ernstige situatie
sprake is. Gelukkig zijn er momenteel nog 20 woning-
wetwoningen in aanbouw. Ook het gereedkomen van
een aantal bejaardenwoningen hebben enige nood ge-
lenigd.

Ook al heeft uw kollege regelmatig duidelijk gemaakt
voor genoemd probleem een open oor te hebben, willen
wij u toch het volgende vragen:
A. Hoe staat het met toewijzingen van woningwet-
woningen voor het komende jaar?
B. Als er een toewijzing is of nog komt, is er dan nog
grond om de bouw te kunnen realiseren?
C. Wordt er gewerkt aan de doorstroming naar onze
mening een noodzaak om het woningtekort te verlichten
Naar ons idee moet dit tot stand komen door goed sa-
menspel van gemeente en woningbouwvereniging.
D. Hoe is de situatie wat betreft het kreeëren van het
plan West? Wij zouden hierover graag duidelijk wor-
den geïnformeerd.

In 1972 zullen wij ons moeten buigen over de gewest-
vorming. Vele gewesten worden al gevormd en wij zul-
len er voor moeten waken niet als rest ergens aan te
worden toegevoegd.

De vragen zijn:
Heeft het kollege al een mening over aansluiting bij
welk gewest?
Heeft men al een idee over de kosten?
Hoe staat het in dit verband met het bericht van het
bestuursonderzoek ?

KULTIITIRRAAD

Wij achten het noodzakelijk dit jaar ook te komen tot
het instellen van een kultuurraad, waarin naast alle ver-
enigingen ook de overheid zitting heeft.
Dit zou dan een overkoepelende organisatie moeten zijn,
misschien samengaand met de sportraad. Een derge-
lijke raad kan ook het beleid op langere termijn pro-
grammeren. Wij willen dit graag in overweging geven.
In de vorige algemene beschouwingen hebben wij mel-
ding gemaakt van de hoofdzaak om de bijzondere be-
graafplaats op de Kranenburg te vergroten. Dat heeft
bij uw kollege reeds de aandacht gehad. Wat zichtbaar
is geworden door een bezoek van de gemeentearchitekt
De kerkbesturen hebben uit uw alternatief een keuze
gemaakt en een officieel verzoek zal u zeer binnenkort
bereiken in de tot een bevredigende oplossing te komen.
De westelijke rondweg is dit jaar opengesteld. Het re-

EEN GROOT GEWEST OOST GELDERLAND

U zult van de VVD fraktie geen ernstige kritiek op
deze begroting behoeven te verwachten. Ik spreek hier
nu namens de WD fraktie maar verlies daarbij niet
uit ht oog, dat ik persoonlijk bij het indienen van deze
begroting verantwoordelijkheid heb gedragen.
Ik moet dan ook opmerken, dat deze gunstige begroting
heus niet alleen aan het kollege dat de begroting heeft
ingediend is te danken.

Een begroting voor een bepaald dienstjaar is nl. voor
een belangrijk gedeelte het resultaat van een beleid,
dat in vele voorafgaande jaren is gevoerd. Dat beleid
heeft bepaald, of op gezonde basis kan worden voort-
gebouwd. Daardoor was nu e enbegroting mogelijk die
ruimte laat voor het ter hand nemen van een aantal
zaken die voor de gemeente van belang zijn.
Wij moeten ons echter door het woord 'batig saldo' niet
laten verleiden tot de gedachte, dat wij nu zonder meer
op rozen zitten en de prioriteit niet zorgvuldig tegen el-
kaar zouden afwegen.

Een batig saldo is maar een betrekkelijk begrip: een
aantal uitgaven waartoe de gemeente zich reeds in prin-
cipe heeft verplicht zullen daaruit bestreden moeten
worden.

REGIONALE SAMENWERKING

Onze fraktie juicht de samenwerking die op velerlei ter-
rein tussen Vorden en de buurtgemeenten bestaat toe.
Er liggen vele taken die in ruim verband bezien en uit-
gevoerd moeten worden. Het patroon van deze samen-
werking is echter verward en daarom niet steeds effi-
ciënt.
Te hopen valt, dat de gewestvorming hierin lijn weet
te brengen. Voorlopig is het beeld daarvan echter nog
zeer onduidelijk, speciaal voor Oost-Gelderland.
Wij zullen door B&W gaarne op de hoogte worden ge-
houden zodat de raad zich t.z.t. een gefundeerd oordeel
zal kunnen vormen. Een groot gewest Oost Gelderland
waarbij dan evenwel een aantal randgemeenten buiten
zullen blijven, lijkt in het verschiet te liggen.

Hebben B&W al enig idee hoe zo'n gewest met 3 of 4
kernen die wellicht onderling om de hegemonie zullen
konkurreren - zal kunnen werken?
Hoe valt het voorts te rijmen dat enerzijds Provinciaal
bestuur en Rijksoverheid een strak tijdschema voor ogen
hebben en anderzijds een ̂ ^kenschappelijk bestuurs-
onderzoek moet plaats vinde^Twaarvoor in dit tijdsche-
ma geen plaats schijnt te zijn gereserveerd?

ONDERWIJS
Het onderwijs zal in de komende jaren aanspraak
maken op een deel van o^fc financieringsmiddelen.
Uiteraard gunnen wij dat 'ner onderwijs gatrne.
Onze gemeente neemt thans deel aan re Schoolad-
viesdienst, wij zouden te gelegener tijd gaarne ver-
nemen hoe re ervaringen zijn.
De deelname aan de muziekschool in Zutphen zal uit
het batig saldo bekostigd moeten worden. Is het niet
mogelijk ook wat te doen voor de wat eenvoudiger
muziekbeoefening door de Vordense jeugd die niet
naar de muziekschool gaat?

WEGEN
Vorden beschikt over een uitgebreid net van harde
wegen, dat speciaal voor de landbouw en de rekreatie
grote betekenis-heeft. Het onderhoud hiervan stelt de
gemeente voor grote kosten en een aantal harde we-
gen behoef reeds verbetering.
Wij zijn er niet voor om nog meer zandwegen te gaan
verharden, tenzij het er om gaat landbouwbedrijven,
die nog van een harde weg zijn verstoken, te ontslui-
ten. Het moderne bedrijf heeft behoefte aan een harre
weg voor aan- en afvoer, waarbij dan vaak een een-
voudige insteekweg wel voldoende zou zijn. Dit lijkt
realiseerbaar door samenwerking tussen de betrok-
ken landbouwbedrijven en het gemeentebestuur. Wij
vragen hiervoor aandacht aan B & W .

VUILOPHAALDIENST
Met belangstelling wachten wij af, of het nieuwe sy-
steem voor de kern van het dorp in de praktijk zal
blijken te voldoen. Ook de medewerking van de bur-
gerij zal daarbij nodig zijn.
Gelukkig wordt men zich steeds meer bewust van
zijn verantwoorrelijkheid ten opzichte van het milieu.
Des te treuriger is het, dat in het buitengebied nog
seeds zoveel vervuiling door vuilstorting e.d. gekon-
stateerd moet worden.

HUISVESTING EN WONINGBOUW
Het is rroevig, dat de laatste tijd het aantal woning-
zoekenden stijgt en nog blijft sijgen, terwijl er slechts
een mondjesmaat toewijzing van 20 woningwetwonin-
gen per jaar wordt afgegeven; dit absoluut onvoldoen-
de. Het percentage gezinnen, dat kans ziet in de vrije
sektor tegen een voor hen betaalbare prijs een woning
te vinden, is maar zeer gering. De situatie, zoals die
nu eenmaal in Nederland is ontstaan, is zo dat de
meeste en vooral de jonge gezinnen op woningwet-
bouw zijn aangewezen.

Ook doorstroming biedt maar beperkte mogelijkhe-
den. Wij stellen het op prijs dat het gemeentebestuur
-dti zo krachtig ter hand neemt, nu hè gereedkomen
van een vrij groot aantal bejaardenwoningen de mo-
gelijkheid biedt in dit opzicht éénmaal een flinke
stoot te geven. Maar overigens zijn de mogelijkheden
beperkt en de voorwaarden niet altijd aantrekkelijk.
Verontrustend is het da wanneer re 20 woningwetwo-
ningen die thans aan de Mispelkampdijk gebouwd wor-
den, gereed zijn er voorlopig geen bouwterrein voor
nieuwe woningwetwoningen beschikbaar zijn. Het is
daarom dringend nodig dat het bestemmingsplan West
met spoed gereed komt en daarin gronden worden
aangekocht. Helaas bespeuren wij daarin nog weinig
schot. Zijn hierover al nadere mededelingen te doen?
Tot zover mr R. A. van der Wall Bake tijdens zijn al-
gemene beschouwing.

Antwoord B&W
aan de raad
Vrijwel alle frakties zijn begonnen met aandacht te
besteden aan de burgettaire- en de financieringsposi-
tie van onze gemeente.
De raming op de post onvoorziene uitgaven toont aan,
dat onze begrotingspositie dusdanig is, dat ons kol-
lege in een vruchtbare samenwerking met de raad een
dienstjaar tegemoet gaat, waarin voorzieningen op
velerlei terrein gerealiseerd kunnen worden.

Ook de financieringspositie van onze gemeente is -
vergeleken met vele andere gemeenten - nog niet on-
gunstig. Een groot aantal kapitaalswerken en -uitgaven
kan het volgend jaar nog tot uitvoering komen, zonder
dat wij een beroep behoeven te doen op re centrale
financiering. Een lijst van ons inziens noodzakelijk wer-
ken en uitgaven in de kapitaalssektor heeft u van ons
als bijlage bij de aanbiedingsbrief gekregen. Indien
het in de loop van het komende begrotingsjaar nood-
zakelijk zal blijken, daaraan één of meerdere uitgaven
van enige omvang aan toe te voegen, zal niet ontko-
men kunnen worden aan een afwegen van prioriteiten.

Met het bedrag van ruim ƒ 1.700.000,— kunnen im-
mers juist de door ons aangegeven kapitaalsinveste-
ringen worden gefinancierd.

MOMENTOPNAME

Uiteraard is de door ons berekende ruimte aan finan-
cieringsmiddelen een momenteopname. De opmerking
van één der frakties dat in dit bedrag niet het ver-
wachte batige saldo van de dienst 1971 is verwerkt,
is slechts ten dele juist. Voor zover de ontvangsten
de uitgaven in de periode tot 1 september 1971 heb-
ben overtroffen, is Ket batige verschil in het eerder
genoemde bedrag van ruim ƒ 1.700.000,— wel begre-
pen.

De reorganisatie van het ambtelijk apparaat ter sekre-
tarie is nog in volle gang. Te konstateren valt, dat dit
bij verschillende onderdelen reeds vruchten begint
af te werpen.
Ook zijn wij van mening, dat gestreefd moet worden
naar een kwalitatieve verbetering van het ambtena-
renkorps. In dit kader beraden wij ons er op of het
mogelijk is te komen tot een betere voorlichting naar
buiten. Ook overweegt ons kollege begin volgend
jaar op verschillende plaatsen in de gemeente weer
zgn. hearings te houden. De instelling van de raads-
kommissies nieuwe stijl, mag ons inziens suksesvol
worden genoemd. De raad wordt daardoor meer di-
rekt en ook intensiever bij het beleid betrokken.

BELEIDSPLAN ^

Wij zullen trachten te komen tot het uitstippelen van
een beleidsplan voor meerdere jaren met raaraan ver-
bonden de financiële konsekwenties. Het rapport in-
zake de behoefte aan sportakkomodaties en akkomo-
daties voor kulturele doeleinden, dat wij in januari
van de Vereniging van ^Werlandse Gemeenten ver-
wachten, kan daarvoor boin/vstenen aandragen.
Een beleidsplan voor meerdere jaren verliest echter
wel aan betekenis doordat de benodigde financie-
ringsmiddelen slechts mondjesmaat door hogerhand
worden toegewezen.

Enkele frakties hebben in hun algemene beschou-
wingen ook aandacht geschonken aan de regionale
samenwerking. Ofschoon de gedachten van ons kol-
lege uitgaan in de richting van één gewest voor de
Achterhoek, hebben wij hierover nog geen definitief
standpunt. Wij menen eerst te moeten afwachten, wat
het resultaat zal zijn van het Bestuurskundig onder-
zoek Oost-Nederland, waaraan ook onze gemeente
deelneemt. Ook over de kosten van een gewest valt
in dit stadium nog niets te zeggen. Dit zal immers
vooral afhankelijk zijn van de taken, die aan een te
vormen gewest zullen worden opgedragen en ook
van de omvang van het gewest.

Op het ogenblik is de regering, samen met de pro-
vincies, bezig een zogenaamre gewestschets voor te
bereiden. Met betrekking tot de koördinatie tussen
het bestuurskundig onrerzoek enerzijds en de vast-
stelling van de genoemde gewestschets anderzijds,
zijn door de begeleidingskommissie Bestuurskundig
onderzoek Oost-Nederland zowel met het ministerie
van Binnenlandse Zaken als met de kolleges van Ge-
deputeerde Staten van Overijssel en Gelderland af-
spraken gemaakt.

WONINGBOUW

Met u allen vervult de woningbouw voor de minder
draagkrachtigen ook ons met grote zorg. Een pro-
bleem van de eerste orde hierbij is een spoedige tot-
standkoming van het nieuwe bestemmingsplan „Brin-
kerhof". Helaas is de totstandkoming van een nieuw
bestemmingsplan omgeven door een keurslijf van wet-
telijke bepalingen, die een snelle vaststelling ten
zeerste belemmeren. Eén daarvan is bv. dat bij het
ontwerpplan het resultaat van een onderzoek naar de
ekonomische haalbaarheid moet worden overgelegd.
In verband hiermede moesten er eerst een bodemon-
derzoek plaatsvinden, taxaties worden verricht, de
wijze van bouwrijpmaken worden bepaald etc. etc.

Gelukkig nadert het einde van dit voorbereidingssta-
dium. Het ontwerpplan met een ontwerp-struktuur-
schets voor Vorden wordt 15 december met de raads-
kommissie voor ruimtelijke ordening doorgesproken.
Het ontwerpplan zal, behoudens onvoorziene omstan-
digheden eind januari bij de provinciale planologische
kommissie worden ingediend, en zal ook zo spoerig
mogelijk in een informele vergadering van uw raad
door ons aan de orde worden gesteld.

Een bijzonder vervelende omstandigheid is echter,
dat reeds nu vast staat, dat de gronden, die in eerste
instantie voor bebouwing in aanmerking zouden moe-
ten komen, niet via onmiddellijke aankoop in eigendom
zullen kunnen worden verkregen. Zo heeft wijlen Ba-
ron van Westerholt van Hackfort, aan welke familie
en erfgenamen enkele grote percelen in dit plan toe-
behoren, in zijn testament bepaald, dat de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten nimmer iets van
het verkregene in gebruik, bezit, eigendom of anders-

zins, tijdelijk of blijvend, mag afstaan aan de gemeente
Vorden en nimmer over iets daarvan aan enige Vor-
dense instantie of officiële persoon enigerlei zeggen-
schap mag geven of laten.
Dit kan dus alleen door een onteigening teniet worden
gedaan, wat een vrij langdurige stagnatie in het tot
uitvoering komen van het plan tot gevolg kan hebben.
Ook van andere in het plan gelegen gronden ver-
wachten wij, dat deze niet via minnelijke schikking in
eigendom zullen kunnen worden verkregen. Ons kol-
lege beraadt zich echter ernstig op welke wijze toch
een begin met dit nieuwe bestemmingsplan kan wor-
den gemaakt, ook al lijken de verwachtingen somber.

Vanaf deze plaats en bij deze gelegenheid meent ons
kollege een ernstig beroep op de eigenaren en ge-
bruikers van de gronden in het plan „Brinkerhof" te
moeten doen op vrijwillige basis mede te werken aan
een aankoop van de gronden door de gemeente. Dit
uiteraard tegen billijke vergoedingen. Het aantal wo-
ningzoekenden is groot en daaronder bevinden zich
vele schrijnende gevallen. Alleen als dit ernstige be-
roep weerklank bij de eigenaren en gebruikers zal
vinden, zal het ons mogelijk zijn op korte termijn eni-
ge leniging te brengen in de grote nood waarin een
deel van onze ingezetenen zich bevindt.
Wij twijfelen er niet aan, dat deze oproep ook bij uw
raad weerklank vindt.

Enkele frakties hebben opgemerkt, dat zij de kontin-
gentstoewijzing woningwetwoningen voor onze ge-
meente te laag vinden. Ook ons kollege is die mening
toegedaan. Wij hopen hierover begin januari in samen-
werking met enkele andere gemeenten, met de hoofd-
ingenieur-direkteur van re direkte volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening in de provincie Gelderland
een onderhoud te hebben.

De suggestie van de fraktie van Binding-Rechts om in
afwachting van het plan „Brinkerhof" woningwetwo-
ningen in de bestemmingsplannen „Kranenburg" en
„Medlertol" te bouwen, zullen wij in ernstige overwe-
ging nemen.
In een prettige samenwerking met de woningbouwver-
eniging Thuis Best tracht ons kollege op alle manieren
de doorstroming te bevorderen. Bij de toewijzing van
de 24 bejaardenwoningen in het bestemmingsplan
Vorden-Zuid heeft dit tot een niet onbevredigend re-
sultaat geleid. Ongeveer 12 woningwetwoningen zul-
len hierdoor vrij komen voor toewijzing aan andere
gegadigren.

WEGENNET

Ook de verbetering en het onderhoud van het wegen-
net in onze gemeente en de openbare verlichting heb-
ben de volle aandacht van ons kollege. Bij een nog
verder gatnde verharding van zandwegen zal echter
zeer selektief te werk moeten worden gegaan. Dit
zowel uit een oogpunt van de slechter wordende fi-
nancieringspositie van onze gemeente, als uit een
oogpunt van het belang van deze zandwegen voor
de rekreatieve funktie die onze gemeente heeft. Wij
hebben echter ook een open oog voor de belangen,
die de landbouw heeft bij verharde wegen. Momen-
teel zijn wij in onderhandeling m-et de aangelanden
van een tweetal zandwegen, die ons inziens in eerste
instantie voor verharding in aanmerking komen. De
O'nrerhandelingen met de aangelanden van één van
deze zandwegen zijn één dezer dagen tot tevreden-
heid van beide partijen opgelost

Ook zal aan een verbetering van een aantal reeds ver-
harde wegen in de nabije toekomst niet te ontkomen
zijn. Indien dit nodig blijkt, zullen wij u voorstellen de
reeds op de gewone dienst uitgetrokken bedragen
voor onderhoud en verbetering van wegen te verho-
gen.
Over het doortrekken van het rijwielpad langs een ge-
deelte van de weg Vorden-Hengelo hebben wij ois in
een uitvoerig schrijven tot de direktie van de HEK
gewend. De direktievergadering van de HEK worden
altijr door een ingenieur van de Provinciale Water-
staat bijgewoond. Zodra wij antwoord hebben ontvan-
gen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Uw
opmerkingen terzake in de algemene beschouwingen
zullen wij ter kennis van de direktie van de HEK
brengen.

HUISVUIL

Wat het ophalen ophalen van huisvuil betreft delen
wij u mee, dat zowel ons kollege als het ambtelijk
apparaat er thans in de eerste plaats naar streeft zo-
danige voorbereidingen te treffen, dat de nieuwe wijze
van ophalen van het vuil in de kernen per 1 januari
zo goed mogelijk gaat funktioneren. Daarna zullen wij
ons intensief gaan beraden over de wijze waarop
eventueel het ophalen van huisvuil in het buitengebied
zal kunnen plaatsvinden.

De fraktie van de WD heeft er op gewezen dat het
in de praktijk erg moeilijk is de stortplaats voor het
publiek goed begaanbaar te houden. Deze begaan-
baarheid is voor zover ons bekend thans goed. Wij
zullen hieraan echter aandacht blijven schenken, voor-
al ook bij slechter wordende weersomstandigheden.

Evenals de fraktie van de PvdA zijn wij ook van me-
ning, dat verschillende opslagplaatsen voor autowrak-
ken in onze gemeente een zeer storend element in het
landschap zijn. Dergelijke opslagplaatsen vallen onder
de provinciale verordening tegen landschapsontsie-
ring. Voor de opslagplaats aan de Zutphenseweg is
door Gedeputeerde Staten vergunning verleend tot
uiterlijk 19 juni 1973. In regionaal verband wordt mo-
menteel getracht tot een koncentratie van autosloop-
en auto-opslagplaatsen te komen. De besprekingen
hierover verkeren in een gevorderd stadium van voor-
bereiding. Zodra in regionaal verband voor de onrer-
havige opslagplaatsen een geschikt terrein is aange-
wezen, zullen ongetwijfeld door Gedeputeerde Staten
voor verspreide opslagplaatsen geen vrijstellingen
meer worden verleend van de bepalingen van eerder-
genoemde provinciale verordening.

PARKEERMOEILIKHEDEN

Gewezen is op parkeermoeilijkheden, die zich in het
dorp Vorden voordoen. Zoals u bekend is, hebben wij
hierover een rapport van de politie gevraagd. Zodra
dit binnen is, zullen wij op dit onderwerp nader terug
komen.



Als u zekerheid
wilt, kom dan
werken bij
Coveco in Borculo
Coveco is een vleesverwerkende industrie met een zes-
tal fabrieken.

In Borculo staat één van de fabrieken van Coveco.
De vraag naar onze produkten neemt toe Daarom heb-
ben wij medewerkers nodig.

Coveco biedt ZEKERHEID:

de zekerheid om een goed loon te verdienen
de zekerheid van vast werk
de zekerheid van beste sociale voorzieningen
en
de zekerheid van een zekere toekomst.

Bovendien:
— gratis werkkleding en ook nog gewassen
— elke week voordelig vleespakket
— reiskostenvergoeding.

Als u dit alles wilt, kom dan bij ons werken.
In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag meer
over het werk en de voorwaarden.

U kunt uw interesse kenbaar maken op de volgende
manieren:
— een telefoontje voor het maken van een afspraak

(05457-1241)
— overdag naar ons toe komen. De portier wijst u de

weg
— dinsdagavond van 19.00-20.30 uur aan ons bedrijf.

Ons adres is: Parallelweg 21, Borculo.

Coveco werkt wereldwijd

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

VRIJDAG 17 DECEMBER

sjoelen, biljarten en bal-
gooien bij

Café Krïjt Wichmond
aanvang 20.00 uur

Nu ook voor uw kersfboom-

versiering naar de steeds
Vb uitbreidende

WELKOOP
landbouwwinkel
(JKOTE SORTERING EN
SCHERPE PRIJZEN

V.L.C.

De Graafschap
We/koop-/andbouwwf*nke/

AFD. VORDEN

Door de toe^nomen drukte van de
laatste tijd ^^t onze kantoorbezel-
ting uitgebreid te worden met een

jongste of aankomende

KANTOOR-
BEDIENDE
(mul. of vrl.)

Wij bieden u naast een aantrekkelijk
loon, goede sekundaire arbeidsvoor-
waarden o.m.:

Vrije zaterdag

6% vakantietoeslag

Eventueel reiskostenvergoeding

16 vakantie- of snipperdagen

Schriftelijke, mondelinge of telefo-
nische sollicitaties te richten aan:

n.v. Weyenberg
supermarkt
Zelhemseweg 20-22 - Hengelo G - Tel. 05753-1542

WEEXENDAANBIEDING

Zuiver wollen p/a/ds

nu 27.50

Halfwollen p/aids

14.95
leuke dessins

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kerstkoopjes
3 flessen Pampano Rosé 9,25

3 liter Rioja op mandfles 9,75
Spaanse huulu i jn rood of wit

Tiener champagne Cidre Ruwef 3,65

3 flessen vruchtenwijn div. smaken ÏO ,—
hierbij 3 g/azen kado

Jonge genever 9,75
Bessengenever 7,95
Kersenbrandewi/n 7,20

l liter Vieux Ducarte H.70
l fles advocaat 6,10
samen van 77,80 nu voor 76,60

Martini 4,95

Sandeman sherry 6,95

VOOR DE MIX:

Whisky Mi/iwood 9,95

Wodka 4/exandrow 9,95

GIN GATEPORT 9,95

Slijterij- Wijn handel

't Wapen van Vorden
F. P. Smif - Telefoon 1391

Vordense Winkeliersvereniging
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J. van Vliegen, Bevnjdingslaan 53
Gnt.ink, Stroodijk 13
Spiegele^>erg, Willem Alexanderlaan 8
A. Rcg^Bt, Hengeloseweg 16

Mevr. Harmsen-Klein Geltink, Nieuwstad 77
J.
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I I .
< - .
I I .

J.
B.
\.

.!.
15.
i.
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W. de Gruyter, Het Jebbink 67
Ellenkamp, Startdijk 17
W. Bulten, Berend van Hackfortweg 'i
Huetink, Stationsweg 18
Bruggink, H. van Brainerenstraat 2

Klein Selle, Staringstraat 6
Wagen voort, Julianalaan 16
J. Bouwmeester, Onsteinseweg 9

Wansink, Raadhuisstraat 13
Bekman, H. K. van Gelreweg 23
l'. Geerken, Vogelbosje 8
Golsteln, Nieuwstad 30
J. Flamma, Hamminkweg 1 1
Dimmendaal, Onsteinseweg 21
WolsheJmer, Larenseweg 2

Ineke Klein Brinke, Kruisdijk 7
J.
M.

Woltering, Het Vogelbosje 4
Steenblik, Hakfortselaan 4

Joh. Wentink, Stuwdijk 5 post Ix>chem
H.

V

Strang, P. van Vollenhovenlaan 2
Smallegoor, De Haar 26

Doctor, De Stroet 24
W.
lï
1 .
\\
K.
A.

1.
A

Nog
bij L

J. A. Nijenhuis, Ruurloseweg l'J3
J. Hendriksen, H. van Bramerenstraat 13
J. Klein Nengerman, Het Wiemelink 71
A. van Zutphen, Gazoorweg 2
Westerhof, Het Hoge 3
(J. Bannink, Nieuwstad 75

Reesink, Rijksstraatweg 74
Wissels-Bosman, H. K. van Gelreweg 28

niet ontvangen prijzen kunnen

Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Alnien
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

worden

auto

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
1
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.r
ƒ
ƒ

afgehaald

1000,—
500,—
250,—
100,—

50,—
50,—
50,—
50,—
50,—
50,—
50,—
50,—
50,—
50,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—
25,—

9916 punten
9622
9421
9332
nu
9261
9244
9219
9182
9181
9111
8998
8989
8973
8951
8931
8922
8828
8828
8738
8721
8(591
8593
8323
8271
8221
8213
8191
8183
8182
8176
8122
8121
8118
8114

. Scnoo/derman, Raadhuisstraat T 5

Maak voor moeder de Kerstdagen

ook tot een rustige Kerst

en bestel zo'n heerlijke

koude
schotel
in iedere prijsklasse

PETIT RESTAURANT

V O R D E N

N. H. A. VAN GOETHEM

Vorden - Telefoon 05752-1519

Zondag 19 december a.s.

groot indoor
pony-concours

georganiseerd door
PONYCLl lï „KITKLO"

manege De Gompert
te Hengelo G

aanvang 10 uur. Ru im ,so n i iU- r s a;in
de start.

Programma's aan de kassa's, hieraan is een
altraktie verhouden

„Reurle neugt oe, in Hengel"
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