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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Betaling abonnementsgeld
Het besluit is toch gevallen, de Tweede Kamer heeft beslist dat voortaan btw
over abonnementsgelden afgedragen dienen te worden.
Voor Contact is dit 4% geworden. Ook de posttarieven gaan met 12% om-
hoog, das geen leuk bericht voor onze abonnees. Wij schieten er ook niets
mee op, want alleen de verhogingen mogen doorberekend worden.

Het abonnementsgeld wordt per l januari 1980 ƒ 27,96 + 4% btw = ƒ 29,08
mits u betaalt voor l januari aan ons kantoor Nieuwstad 12 te Vorden. Be-
taalt u na l januari (ook giro-betalers) dan moeten wij u ƒ 4,— administratie-
kosten in rekening brengen.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 - Amrobank nr. 48.63.19.245 - Postgiro
nr. l 20 58 67 ten name van Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Mede door het korte tijdsbestek hebben wij besloten om ons kantoor toch
open te houden voor abonnementsbetalers. De drukkerij is gesloten op 24-31
december. Kantooruren maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en
van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdags gesloten.

Openbare Lagere school:
St. Nicolaasfeest en
toneeluitvoering door
de leerkrachten

St. Nicolaas bracht dinsdagmorgen 4 december zijn jaarlijkse bezoek aan de
Openbare Lagere school. Gezeten op zijn schimmel werd hij ingehaald door alle
leerlingen. Natuurlijk hadden speciaal de laagste klassen zijn aandacht, maar ook
de oudere leerlingen werden niet vergeten en kwamen met een fijn cadeautje thuis.

's Middags werd in het Dorpscentrum
voor alle leerlingen een toneeluitvoering
gegeven door de onderwijskrachten:
"Het Spook van Spechtenstein". Een
spannend stuk, en voor de kinderen
leuk om hun meester of juffrouw nu
eens geheel anders te zien als op school.
Op verzoek werd 's avonds nóg een
voorstelling gegeven, nu voor de ouders
van de leerlingen. In een inleidend

woord werd door de oudercommissie
grote waardering uitgesproken voor alle
tijd en inspanning, die door het
enthousiaste onderwijs-team aan beide
voorstellingen werd besteed. De behoor-
lijk bezette zaal was zeer tevreden over
de prestaties op het toneel. Na afloop
werden door dames van de oudercom-
missie bloemen aan de spelers over-
handigd.

Nutsfloralia
Zoals vele voorgaande jaren organiseert
het Nutsdepartement een middag en
avond voor het maken van Kerststukjes.
Op donderdag 20 december a.s. kunt u
in het Dorpscentrum geheel gratis,
onder leiding van het Floralia bestuur,
uw Kerstversiering maken. De animo
hiervoor was steeds groot, zodat wij
ook nu weer een flink aantal deelnemers
verwachten. U vindt nadere gegevens
hieromtrent in een advertentie elders in
dit blad.

Concert 'Excelsior'
De Chr. Zangvereniging Excelsior gaf
een concert op "Huize Nuova". Ook
werd er samen gezongen. Het was een
goede avond, die zeer in de smaak viel.

Inbraak
In de nacht van maandag op dinsdag
werd ingebroken bij de fa. Visser. De
inbrekers wisten zich door verbreking
van een raam en vernieling van een slot
van de tussendeur toegang tot de winkel
te verschaffen. Er is een aanzienlijk
bedrag aan goederen, o.a. tapijten,
kostuums, leren jassen etc. ontvreemd.
De Vordense politie stelt in samenwer-
king met de technische recerche te
Arnhem een uitgebreid onderzoek in.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Advents-dienst Raad van Kerken.
De Raad van Kerken te Vorden-
Kranenburg (waarin vertegenwoordigd
zijn: De Gereformeerde kerk, de R.K.
parochies en de Hervormde gemeent)
houdt een gezamenlijke Advents-dienst
op a.s. zondagavond 16 december, de 3e
Adventszondag. Deze interkerkelijke
dienst (ook wel genoemd Brug-dienst)
zal D.V. gehouden worden in de Gere-
formeerde kerk te Vorden. Pastoor van
der Werf hoopt deze Adventsdienst te
leiden. Iedereen is_er zeer welkom, a.s.
zondagavond.

Dit jaar 125.000 kaarsen uit Soweto.
Ook dit jaar, in deze Adventstijd, zal er
in ons lajid weer een kaarsen-actie
gevoerd worden voor Soweto, de zwarte
woonwijk (l miljoen inwoners) bij
Johannesburg in Zuid-Afrika. Vorig
jaar zijn er in Nederland 100.000
Soweto-kaarsen verkocht, dit jaar zijn
er 125.000 naar ons land verscheept.
Doel van de kaarsen-actie is: het
vergroten van de werkgelegenheid in
Soweto zelf. De coöperatie Ukakhanja,

die de kaarsen vervaardigt, is daar
opgericht door de kerken. Door de
verkoop van kaarsen in vele gemeenten
in ons land kan de produktie worden
uitgebreid, waardoor nieuwe machines
kunnen worden aangeschaft en nieuwe
industrietjes kunnen worden opgezet.

De kaarsen kosten hier vijf gulden per
stuk. In deze actie werken samen: Het
Algemeen Diakonaal Bureau van de
Gereformeerde Kerken, De Generale
Raad van de Nederlandse Hervormde
Kerk en de Stichting Oecumenische
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen.
Zondagmorgen jl. zijn er al kaarsen
verkocht na de gezinsdienst in de Kapel
de Wildenborch. De komende zondagen
kunnen, na de kerkdienst, ook onder de
toren van de Vordense dorpskerk
kaarsen uit Soweto gekocht worden. Er
zijn ook folders voorhanden die infor-
matie geven over dit project: kaarsen uit
Soweto, Ukukhanja, Licht in de
duisternis.

Kerstzang Vordense koren.
De Vordense Koren: Het Vordens
Dameskoor, De Chr. Gemengde Zang-
vereniging "Excelsior" en Het Vordens
Mannenkoor verzorgen ook dit jaar
weer de bekende: Kerstzang Vordense
Koren. Ds. J. Zijlstra hoopt tijdens deze
Kerstzang enkele gedichten te lezen. De
Kerstzang wordt gehouden in de
Hervormde dorpskerk, vanouds de St.
Antionius kerk, en wel op zaterdag-
avond 22 december, volgende week
zaterdagavond.

Het vredes-bureau in Enschede.
Jongeren die het moeilijk hebben met de
vraag om al of niet in militaire dienst te
gaan, kunnen terecht in Enschede.
Iedere vrijdagavond kunnen zij
namelijkJrinnenkomen in het gebouw
"De TÏB, Walstraat 21, Enschede.
Tel. 053^8060. Er worden inlichtingen
verstrekt over de procedure die voort-
vloeit uit een eventueel beroep op de wet
"Dienst-weigering". Op verzoek geven
we dit a M K hier door.

Doet u ook mee?
Steeds meer gezinnen doen mee met de
actie Gast aan Tafel. Een Novib-actie
voor blijvende voedselverbetering in de
arme derde wereld-landen. Ook na de
dienst in de Kapel de Wildenborch
hebben deze en gene de folder-vol-met-
informatie en ook het spaarkartonnetje
meegenomen. Bij de uitgangen van de
Dorpskerk zijn nog wel folders en
kartonnetjes te vinden om mee te
nemen. Ook de koster (Kerkstraat 15)
heeft er nog wel wat. Ook wel op het
adres: Ruurloseweg 19. Doet u ook
mee? Fijn dat de kinderen ons er steeds
weer aan helpen denken: het spaar-
kartonnetje op tafel en zo Een Gast aan
Tafel. Van onze overvloedige maaltij-
den kunnen we best "iets" doorgeven.
Ik denk dat het gewoon móét.

Van de zending.
De inkomsten voor het werk van de
zending van de Nederlandse Hervormde
kerk lopen dit jaar wat achter. Vanuit
"Oegstgeest" kwam dan ook een brief
naar alle Hervormde gemeenten om-er-
iets-aan-te-doen. De heer H. S. J.
Albers, secr. -penningmeester van de
zendingscommissie van de Hervormde
gemeente, vraagt dan ook aller aan-
dacht voor de Zendingsbus die hangt bij
elke uitgang/ingang van de dorpskerk.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Verschijning Contact
Op verzoek maken wij nu reeds de verschijningsdata's bekend
voor de a.s. feestdagen. Op 20 december komt het Kerst- en
Nieuwjaarsnummer. Voor de editie Ruurlo en Vorden dient de
copy uiterlijk maandag 17 december in ons bezit te zijn. 3 Januari
komt Contact weer uit, copy hiervoor uiterlijk 2 januari in ons
bezit, 's morgens vóór 10.00 uur.

Copy voor de editie Hengelo, moet uiterlijk 12 december
december in ons bezit zijn. Dit nummer verschijnt in de week van
19 december. Editie Hengelo komt in het nieuwe jaar weer uit op 8
januari waarvoor de copy op 2 januari 's morgens vóór 10.00 uur
in ons bezit moet zijn.
Wij zijn gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en l januari.

• i
Alleen rouwdrukwerk wordt aangenomen in deze periode, wilt u
zich dan melden bij het woonhuis Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden.

Opgave advertenties
voor Kerst- en
Nieuwparsnummer
Geef uw advertentie voor het Kerst- en Nieuwjaarsnummer
(20 december) vroe^dig op, het liefst a.s. vrijdag, dan kun-
nen wij er extra aaHmcht aan besteden.

Ook uw Kerst- en Nieuwjaars wensen per advertentie dienen
uiterlijk maandag 17 december om 10.00 uur in ons bezit te
zijn.

"een aantal leerlingen in opleiding. De
leiding is in handen van de heer H. C.
Oosterwij k uit Zwolle. De drumband
onder leiding van de heer G. J. Hil-
ferink telt momenteel 20 leden. De
groep mini-majorettes telt 35 leden,
waarbij geregeld doorstroming plaats
vindt van de minirettes naar de majo-
rettes. De leiding van beide groepen is in
handen van mevr. Anja Meier-Westen-
brink uit Holten.

daardoor weer aangereden door een in
tegenovergestelde richting komende
auto, bestuurd door H. J. uit Ruurlo.
De materiale schade was groot,
persoonlijke ongelukken deden zich niet
voor.

BURGERLIJKE
STAND

N.C.V.B.
Op de november vergadering vertelde
een enthousiaste mevr. Aussems, uit
Arnhem alles over de herkomst en het
gebruik van kruiden door de eeuwen
heen. Ze stimuleerde de dames een
kruidentuintje aan te leggen en de
kruiden te gebruiken bij de maaltijden.
Men kreeg behalve enige recepten een
lijstje mee met namen van kruiden en
adviezen voor het kweken. Na de pauze
kon men aan de hand van dia's zien dat
ze ook erg mooi bloeien. Op 18
december verzorgt mevr. Zijlstra uit
Apeldoorn de Kerstavond.

'Sursum Corda'
volgend jaar 50 jaar Aanrijdingen
Achter de schermen van de Vordense
muziekvereniging "Sursum Corda" is
men momenteel al hard aan het werk
met de voorbereidingen voor het
gouden jubileum dat de vereniging eind
volgend jaar hoopt te vieren. Het gehel
jaar 1980 zal in het teken van dit
jubileum staan. Dit begint al met de
jaarlijkse uitvoeringsavonden in het
voorjaar. Eveneens zal er op 13
september een marsconcours in Vorden
worden georganiseerd, waaraan tevens
een groot defilé is verbonden. Verder
wordt gedacht aan nog een aantal
evenementen.

Het muziekkorps is het afgelopen jaar
weer met 12 leden uitgebreid. Thans telt
het korps 55 leden. Bovendien zijn nog

Dinsdagmorgen slipte, door gladheid
van het wegdek, waarschijnlijk verzoor-
zaakt door olie en zand, op de Rondweg
een vrachtwagen-combinatie bestuurd
door H.A.O. uit Hengelo G. De
combinatie school in de rechterberm,
waarna het kantelde. Een takelwagen
moest er aan te pas komen om de
combinatie weer op z'n wielen te zetten.

Dinsdagmiddag vond er een aanrijding
plaats ter hoogte van garage Tragter,
waarbij 3 auto's betrokken waren. Een
personenauto bestuurd door H. J. M.
uit Vorden stond voorgesorteerd om de
Strodijk in te slaan. Hierbij werd deze
van achteren aangereden door een
vrachtauto. Door de klap schoof de
auto op de andere rijbaan en werd

Geboren: Gerharda Johanna Maria
Rouwen; Derk Walter Meijerink.

Gehuwd: G. J. Lijftogt en W. M. H.
Jansen; B. F. A. Scholtz en E. M.
Hesselink; L. Bongaarts en E. J.
Wentink.

Overleden: J. C. de Klerk, oud 75 jaar.

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

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

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

POLITIE .

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
16 december 10.00 uur Ds. J. Veenen-
daal, bediening H. Doop; 19.00 uur
Adventsdienst Raad van Kerken, in
Gereformeerde kerk, Pastoor v.d.
Werf.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. H.C. Overeem van Dieren;
19 uur Adventsdienst Raad van Kerken
pastoor v.d. Werf in de Geref. kerk

R.K. KERK VORDEN

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

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

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

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

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen om 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur Dr.
Warringa. Komende week avond- en
nachtdienst ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

Th. van Dijk, Gendringen, tel. 08356-
1246; N. J. Edens, Vorden, tel. 1453.
Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand december mevr.
Takkenkamp, tel. 1422. Graag bellen
tussen 8.00-9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

BEGRAFENISDIENST

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

MONUTA STICHTING

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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



Panty kniekousjes
in 5 verschillende modekleuren

nu 3 halen 2 betalen
bij Schoenen

I .cclcrwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

wij sluiten maandag 24 decem-
ber om 17.OO uur.
Tevens zijn wij belde Kerstda-
gen gesloten.

Vrijdagmorgen 28 december vanaf
9.00 uur staan wij graag weer voor
u klaar.

EETCAFÉ-BAR-ZAAL

„Ie Herberg"

wegens vakantie gesloten van za-
terdag 22 december tot en met
2 januari.

Kleding schoon voor de
feestdagen?
Uiterlijk brengen tot
woensdag 19 dec. 12 uur

CHEMISCH REINIGEN

VAN TONGEREN
voor ouderen en voor jongeren

Raadhuisstraat 29, tegenover het gemeentehuis te
Hengelo (G). Nu ook telefonisch te bereiken onder
nr. 05753-2896

Tafelhandelaar
Geef sfeer aan uw etentje thuis
met deze fraaie zwaar
verzilverde kandelaar.
Vijf arms met kaarsen.

Normale pri

Cahevormen
Het is nu weer baktijd. Deze aluminium cakevormen helpen
U daarbij. Van buiten met mooi blijvend bruin
en van binnen met anti-aanbaklaag.
25 cm. normaal-8-r95"

Koohset K»»t.
Nederlandse topkwaliteit.
Een kookset van hoogglans
gepolijst roestvrijstaal met
koelstofgrepen Kan zowel op
gas als elektrisch gebruikt
worden. Inhoud: 1 kookpan 16,
18 en 20 cm.,1 steelpan16 cm.

en 1 fluitketel 2 liter
Normale prijs

Allesopener
Voor het probleemloos openen
van allerlei soorten
vacuumdeksels
Met kunststof grepen.

Raamhanger
Een probleemloos en leuk kado.
Een raamhanger van glas
vrolijkt de boel op.

Normale pri

Kruldenréhhen A,g,m
Goede wijn behoeft geen krans. Deze fraaie kruidenrekken zijn
bruin gebeitst en hebben gevulde
potjes met een kunststof stop.
Rek met 6 potjes Normale prijs

[f 4 l &--£ * (j
Rek met 12 potjes
Normale prijs _34r5tf Troef prijs 21.95

KOERSELMAIM
Burg. Galleéstraat 12 - Vorden - Tel. 1364

Kerststukjes maken met Floralia
Donderdag 20 december a.s. 's mid-
dags van half 2 tot half 4.
's Avonds van 8 tot 10 uur in het
Dorpscentrum (Jeugdhonk).

Deelname gratis, ook voor niet-leden.
Materialen zijn verkrijgbaar aan de zaal,
maar kunnen ook zelf meegebracht
worden. Meebrengen: bakje, fles, kan-
delaar enz. en mesje en tangetje.

Graag opgave bij:
mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, telefoon 1743
mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, telefoon 1351
mevr. Hesselink, Molenweg 15, telefoon 1555

Herscholing
danslessen
door dansschool

HOUTMAN
voor verloofden
en gehuwden.

Goed dansen is kunst zo het nu behoort, laat u nu
herscholen in ballroom, latin en disco. Ook de oude
dansen komen terug.

Inschrijven kunt u elke zaterdag in december tot
1980 in het Dorpscentrum van 6.00 tot 10.00 uur
en elke woensdag van 7.00 tot 8.30 uur in zaal
Eykelkamp te Vorden-Medler.

Waldlaufers
van Lugina

zitten als een handschoen om uw voeten.
Probeer ze maar eens bij

Schoenen
J .ederwarcn

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Tip
voor de vrouw

Feestjaponnen
vanaf 99,-

Ruime keus in alle maten

KERSTBOMEN
met of zonder wortel
vanaf . . 5,-

Verder vele Kerstartikelen o.a.

kerstbakjes, kandelaars, wand- en
graftakken, kerststerren, cyclamen,
azalea's, hyacinthen enz.

De avondverkoop houden wij weer
in de verlichte bloemenkas en wel
19, 20, 21 december van 7-9 uur.

Zaterdag 22 en maandag 24 decem-
ber om 4 uur gesloten.

Bestellingen gaarne vroegtijdig op-
geven.

Fa. Gebr. Kettelerij
Bloemist/Ho veniersbedrijf
Zutphenseweg 64, Vorden, telefoon 1508

Nieuw! Heerlijk
pikant hapje

Reepjes malse bief stuk in
een heerlijk pikante Stroga
noffsaus, heerlijk bij rijst,
aardappelen of frites
ook heel apart bij
knapper/g stokbrood

elke dinsdag
VERSE

WORSTDAG

verse
worst

elke woensdag
GEHAKT

DAG

Riblappen

100 gram

145

500 gram

445

Biefstuk
Stroganoff

100 gram

228
198

gehakt
HALF OM HALF

500 gram

IIIIIIHII IIIIIHHE

elke donderdag
•BIEFSTUK

DAG

bief-
stuk

100 gram

205
Keurslager

Vlogman Zutphenseweg, Vorden

Voor een kompas sortering

KERSTARTIKELEN

Koersêlmcm
Burg. Galleéstraat 12, Vorden, telefoon 05752-1364

Neem iets lekkers in huis voor de Kerst

Stob met echte spijs
Krentebrood
RozIJnenbrood
Kerstkrans
Kersttaart

VAN UW ECHTE BAKKER

VAN ASSELT

Voor de Kerst

kaarten en boekjes, lopers
servetten, transfers, eti-
ketten, karton, crèpe-
papler enz.

BOEKHANDEL HIETBRINK

Uitnodiging
Kerstfeest

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

Evenals vorige jaren nodigen wij alle be-
jaarden in de gemeente Vorden uit sa-
men met ons het Kerstfeest te vieren

op woensdag 19 december
's middags 2 uur In zabi
„de Herberg".

's Avonds kwart voor 8 voor eigen
leden.

Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen,
dan dit graag doorgeven aan mevr. van der Houwen,
Prins Clauslaan 12, telefoon 2112

Weet u hoc
hel met

mode is?
U moet uit een
goede collectie
kunnen kiezen.
Voor 'n prijs die

u past. Dus
moet u direct

naar ons
toekomen.

Doen!
In uw eigen

voordeel l

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

WEEKENDREKLAME

Dat moet u geproefd hebben!

borrelworstjes
gemaakt door:

Ü3I1 IVNJT DE ECHTE SLAGER

Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Derk Walter

We noemen hem:
DEWALT

Hij is geboren op 5 december
1979

Henk en Minie
Meijerink

Vorden, Rommelderdijk l

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk danken, die op welke
wijze dan ook, onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Henk en Henny
Wassink

Vorden, Het Hoge 5

Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden
uw tweewielerspecialist.
Ook voor uw reparaties

PEDICURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

Te koop: een prima oliehaard
Hoenson. H. Kettelerij, Zut-
phenseweg 64, Vorden

Te koop: Gr. Y. B+ beren.
D. Lettink, Lieferinkweg l,
Vorden, telefoon 05753-1526

Te koop: vierdels van een dik
bevleesde schot. Th. Zents,
Larenseweg 3, Vorden, tele-
foon 1924

JONG GELRE
14 december schaatsen
in Deventer

Vertrek om 19.00 uur vanaf
het Kerkplein

Te koop: slachtkippen. Wul-
link, Het Hoge 84, Vorden

Te koop: open haard hout.
D. Voskamp, Schuttestraat
10, telefoon 1407

Attentie:
wilt u voor de a.s. feestdagen
vroegtijdig bestellen

verse haantjes, kip,
kalkoen, konijn en
eieren

Poeliersbedrijf ROSSEL
Telefoon 1283

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

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

„St end er kasten "
een goede bolknak
50 stuks 17,SO

SIGARENMAGAZIJN

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

Wij maken van oud
weer nieuw

- staa!stralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dagsvan 8 tot 12.30 uu r .

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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

BERT SCHOUTEN
en
WILLY OBBINK

gaan trouwen op woensdag 19 december
1979 om 14.00 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Wij houden receptie van 16.00 tot 17.30
uur in hotel Bakker te Vorden.

Baakseweg l, Vorden
Vordensebosweg 5, Vorden

Wij gaan wonen: De Stroet 30, Vorden

GERRY VAN DRUTEN
en
MIEKE BRUNTINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op donderdag
20 december om 11.00 uur in het ge-
meentehuis te Varsseveld.

Kerkelijke inzegening zal plaats vinden
om 12.00 uur in de Sint Callixtuskerk te
Groenlo.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
16.30 uur in hotel Bakker te Vorden.

Toekomstig adres: De Hanekamp 24, Vorden

ANDRE TE VELTHUIS
en
MARIANNE VAN DER VOORT

trouwen op 20 december a.s. om 14.00
uur in het gemeentehuis te Brummen.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 14.45 uur in de Hervormde kerk
te Brummen door ds. C.L. Glastra.

Wij nodigen u uit voor de receptie van
16.30 tot 18.00 uur in hotel-café-restau-
rant „'t Kromhout", Marktplein 18 te
Brummen.

André te Velthuis, Stationsweg 6, Vorden
Marianne van der Voort, de Eendrachtweg 20,
Leuvenheim

Ons toekomstig adres: Ambachtstraat 29, Brummen

JAAP HARMSEN
en
ANS HEUVELING

gaan trouwen op vrijdag 21 december
om 10.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de Christus Koningkerk
te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in hotel Bakker te Vorden.

Toekomstig adres:
Het Jebbink 28, 7251 BM Vorden

Inplaats van kaarten

RINUS PELGRUM
en
FRIDA BARGEMAN

gaan trouwen op vrijdag 21 december
om 11.15 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Ds. Veenendaal zal ons huwelijk inzege-
nen om 14.30 uur in de Hervormde kerk
te Vorden.

Dagadres: zaal „de Herberg",
Dorpsstraat lOa te Vorden.
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur.

Vorden, december 1979
Hamminkweg 4 / Raadhuisstraat 21

Toekomstig adres: Hamminkweg 4, Vorden

Wij zijn op 14 december 45 jaar getrouwd.
Wij hopen dit te vieren met onze kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkind.

G. NIJENHUIS
D. NIJENHUIS-KOOPMAN

Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in
café Schoenaker te Vorden.

Vorden, Galgengoorweg 12

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

Heden werd tot onze diepe droefheid uit ons midden
weggenomen, mijn lieve en zorgzame man en onze
vader en grootvader

JOHANNES CHRISTIAAN DE KLERK

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden: M. de Klerk-Jansen

J.W. de Klerk
J.C.B, de Klerk-Wamsteker
Anke en Nico

Brielle: H.R. de Klerk
P.L. de Klerk-Loose
Ed

Warnsveld: J.C. de Klerk
H.H. de Klerk-Barink
Janette en Rob

7251 AJ Vorden, 5 december 1979
Nieuwstad 32 Al

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en
na het overlijden van onze broer, zwager en oom

G.J. ASSINK

zeggen wij u hartelijk dank.

Namens de familie: G.J. Leusink

Vorden, december 1979

Voor de vele blijken van medeleven, welke wij moch-
ten ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze lieve vader en opa

HENDRIK JAN GOTINK

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Uit aller naam,
M.G. Klein Brinke-Gotink

Vorden, december 1979
Beatrixlaan 8

Bent u een christen, die de Bijbel
aanpast aan onze tijd?

WEE U! „Indien iemand afneemt van de woorden
van het boek dezer profetie. God zal zijn deel afne-
men van het geboomte des levens."

DE BIJBEL IS HET GEÏNSPIREERDE, niet tijd-
gebonden, WOORD VAN GOD.

Daarom bestuderen we het iedere woensdag om
19.30 uur. Welkom!

Fam. A. Postma, Ruurloseweg 6

Kerkvoogdij der Herv. Gemeente
te Vorden

De Kerkvoogdij der Hervormde Ge-
meente te Vorden biedt te huur aan, in
gestoffeerde toestand, voor een periode
van 2 jaar,

het pand Deldenseweg l
Lidmaten van de Hervormde kerk heb-
ben voorrang.
Huurindikatie: boven f 1.000,- p. maand

Reakties uitsluitend schriftelijk vóór 19 december a. s.
aan het sekretariaat van de Kerkvoogdij
p/a H. J. Reindsen, Hoetinkho f 53, 7251 WL Vorden

Tel. 05750 13813

wist u...

dat we testapparatuur hebben
voor het doormeten van dynamo's,
starters, accu's, verstuivers en kom-
pressie opmeten van speling in lagers en
tandwielen enz.

MECHANISATIEBEDRIJF

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

Voor de betoonde belangstelling en het medeleven dat
ik mocht ontvangen tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve man

E.J. VOSKAMP

betuig ik mijn oprechte dank.

G. Voskamp-Kette

Vorden, december 1979
Pastorieweg 17

Nieuw
set-programma in velours

Rokken
met bijpassende sweaters

Japonnen
in de nieuwe kleuren cyclaam, blauw, marine

Als u mode wilt:

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

Door een toenemende vraag naar onze produkten zoeken wij
voor de afdeling verkoop een

commercieel/technische
offertebehandelaar
Wij denken hierbij aan een MAVO/MTS'er met zo mogelijk enige ervaring in het
bedrijfsleven. De funktie brengt met zich mee dat veelvuldig kontakt met de klanten
en kollega's nodig is. Naast offerte-omschrijvingen dienen ook kalkulaties te worden
gemaakt.

De vooropleiding zal gaan via het konstruktieburo en de andere offertebehandelaars
en zal ca. een half jaar duren. Eventueel aangevuld met een kursus.

Gems ontwerpt en fabriceert o.a. de volgende produkten:

- onder/bovengrondse opslagtanks
- drukvaten, procestanks

— warmtewisselaars
— boilers/stoomvormers

Schriftelijke sollicitaties graag voor 21 december aan het bedrijf, u ontvangt dan na-
dere informatie.

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

Rustieke eiken meubelen
kasten, bankstellen en

eetkamerameublementen
Ook modellen naar eigen ontwerp worden door ons uitgevoerd

Bijenhof's FIJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden
Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:
van 9.00-12.00 uur/13.00-17.00 uur
vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
zaterdags van 10.00-12.00 uur/13.00-16.00 uur
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Donderdag 13 december 1979
41e jaargang nr. 40 Tweede blad CONTACT - VORDEN
Algemene beschouwingen van
de f rakties
Mevr. Mr. J. C. W.
Bogaards (VVD)
"Geen reden
tot pessimisme''
Namens de fraktie van de VVD gaf
mevr. Bogaards de algemene beschouw-
ing. Zij merkte op dat er geen reden tot
pessimisme is. Ten aanzien van de
woningbouw verzocht zij het college in
het komende jaar een voortvarend en
zorgvuldig beleid te voeren. "Met name
vragen wij uw aandacht voor meer
huisvestingsmogelijkheden voor jonge-
ren en ouderen die buiten gezinsverband
zelfstandig willen leven. Met het oog op
vergrijzing achten wij speciale aandacht
voor de mogelijkheden tot huisvesting
van jongeren van groot belang", aldus
mevr. Bogaards die ook een lans brak
voor het Vordense bedrijfsleven met
betrekking tot huisvesting van aan te
trekken personeel.

Voorts gaf zij het college in overweging
meer de mogelijkheid van deel-tijd te
betrekken in het door het college
gevoerde personeelsbeleid. "De
gemeente dient er in dit verband naar te
streven de schooltijden van de openbare
lagere- en kleuterscholen meer op elkaar
af te stemmen. Verder verzocht zij
maatregelen te nemen m.b.t. het zware
verkeer door de kom van het dorp.
Waar blijft het verkeersplan?
Bij het zoeken naar bestemmingen voor
gebouwen als b.v. het station,
coöperatie en het oude jeugdcentrum,
bepleitte zij voor meer ruimte voor het
particulier initiatief. Voor het Staring-
instituut wilde mevr. Bogaards niet
meer beschikbaar stellen dan een dub-
beltje per inwoner.

Onroerendgoedbelasting
"Om de Onroerendgoedbelasting met 10
procent te verhogen achten wij niet
noodzakelijk daar er hiervoor ruimte
kan worden gevonden door verkoop
van onroerend goed niet voor publieke
dienst bestemd, waar dat tenminste
mogelijk is. Verder door de rente-
bedragen van de reserves voor tractie-
materiaal niet aan de reserves toe te
voegen maar over te schrijven naar de
gewone dienst", aldus mevr. Boogaads
Ten aanzien van de voorzieningen ziet
de VVD fraktie gaarne dat met voort-
varendheid in gezamenlijk overleg de
mogelijkheden worden onderzocht ten
aanzien van de wegenverbetering,
omleiding zware verkeer, uitbreiding
binnensportakkomodatie, akkomodatie
ruitersport, riolering Kranenburg en
gasaansluiting in de onrendabele gebie-
den.

De heer J. Bosch
(PvdA)

'Het uitga ven peil
kan omlaag"
"In de begroting zit nog voldoende rek
om niet onmiddelijk tot grote somber-
heid te vervallen. Ditzelfde kan g -zegd
worden van de aanwezige spaarpotjes.
Deze rek zit met name in twee dingen:
"Het uitgavenpeil kan omlaag (met
name op het gebied waar de gemeente
het meest autonoom is: gemeente-
werken en het zit in de aanzienlijke
reserves die aanwezig zijn", aldus de
heer J. Bosch, tijdens zijn beschouwing.

De heer Bosch meent dat het uit-
gavenpeil van gemeentewerken met
ƒ 100.000,- teruggebracht kan worden
zonder het voorzieningenpeil wezenlijk
aan te tasten. Bezuinigingen zijn onder
meer mogelijk op de gladheidsbestrij-
ding (16 mille) quartairewegen (15
mille), gemeenteloods (9 mille), toevoe-
ging re^rve (26 mille), geen toevoeging

rente aan reserve vernieuwing traktie-
materiaal (18 mille), geen extra toe-
voeging aan reserve onderhoud traktie-
materiaal (11 mille) en diversen (5
mille). Onze fraktie kan derhalve niet
akkoord gaan met de begroting van
openbare werken", aldus de heer
Bosch.

Investeringen in nieuwe
aktiviteiten
Rekening houdend met een overschot
van ƒ 134.000,- op de primitieve
begroting 1980, een verlaging van de
uitgaven van ƒ 100.000,-, een overschot
Gamog ƒ 50.000,-, een renteverlies
aanwending saldi-reserve dan komt de
heer Bosch tot de konklusie dat er
uiteindelijk voor investeringen een
ruimte overblijft van ƒ 152.000,-.
Deze post geeft ruimte voor een
investeringsbedrag van ƒ 1.500.000,-
terwijl uit de reserves ƒ 3.100.000,-
geput kan worden. "Met deze post
zouden onze verlangens gedekt kunnen
worden ten aanzien van de binnen- en
buitensportakkomodatie verkeersmaat-
regelen, wegverbetering buitengebied
(Deldense wegen) riolering Kranenburg.
Wanneer het college daadwerkelijk
uitvoering geeft aan deze investeringen
dan alleen wil onze raktie meewerken
aan de verhoging van de Onroerend-
goedbelasting", aldus de heer Bosch.

De heer J. F.
Geerken (CDA)

"College heeft nog
potjes op het vuur
waarin geroerd kan
worden"
De heer J. F. Geerken fraktievoorzitter
van de CDA stelde in zijn algemene
beschouwingen dat een deel van de
gekweekte reserveringen aangewend zou
kunnen worden voor enkele belangrijke
voorzieningen, c.q. noodzakelijke uit-
breiding of onderhoud. "Halverwege
1980 zouden wij graag een overzicht
krijgen in hoeverre de raming over 1980
juist is geweest c.q. of er een overschot
is ontstaan. Wij blijven aandringen op
een zo aktueel mogelijke cijferinfor-
matie", aldus de heer Geerken. Met
betrekking tot "gemeenschappelijke
regelingen en gewestvorming" merkte
de heer Geerken op dat er gewaakt moet
worden dat de ingestelde gewestraad
geen eigen leven gaat leiden. Twijfel is
er bij de CDA fraktie gerezen over de
tandheelkundige voorlichting aan de
ouders van schoolgaande kinderen zoals
door het college is gesteld. "Veel ouders
laten de tanden van hun kinderen ver-
zorgen bij plaatselijke tandartsen omdat
ze onvoldoende geïnformeerd zijn over
schooltandverzorging ' ' I Jsselgrift" ,
aldus de heer Geer ken.

Verder informeerde de heer Geerken
hoe het staat met de mogelijkheid tot
realisatie van woningbouwplannen op
het terrein van de Coöperatie. Het
ontwerpplan van de kom van het dorp
wordt met belangstelling door hem afge-
wacht. Inzake de daling van het leer-
lingental verzocht de heer Geerken het
college, te streven naar terugdringing
van de vaste kosten ten aanzien van het
onderwijs.

Aantrekken sociaal-
kulture'el werker
Het CDA heeft het aantrekken van een
sociaal kultureel werker hoog op de
investeringslijst geplaatst. De raad van
Vorden heeft bij de planontwikkeling
voor de bouw van een jeugdhonk
destijds blijk gegeven aandacht te willen
schenken aan het jeugdbeleid. Een
volgende stap is te besluiten een bedrag

beschikbaar te stellen voor een des-
kundige medewerker, die vooral leiding
kan geven aan het jeugd- en jongeren-
werk in Vorden", aldus de heer
Geerken. De CDA acht voorts de tijd
rijp om een discussie op gang te brengen
over de welzijnsaktiviteiten en de voor-
zieningen te laten aansluiten op de
behoeften en wensen van de bevolking.
Hij verzocht de wethouder de ontwikke-
lingen rondom het Nutsdepartement
nauwlettend te willen volgen.

"Plan Lichtenberg"
De heer Geerken zou gaarne begin
volgend jaar een plan van het college
tegemoet zien van een eventuele uit-
breiding van de bestaande sportzaal en
van een volledig nieuw te bouwen
sporthal, met raming van kosten. Bent u
verder nog voornemens het plan
Lichtenberg in ogenschouw te nemen
t.w. centralisering van de sportbeoefe-
ning bij het zwembad?, zo vroeg hij
verder. De heer Geerken verzocht
vervolgens aandacht te willen schenken
aan de verbetering van diverse wegen
(o.a. in het buurtschap Delden). "Als u
overweegt een isolatieplan op te stellen
bent u dan met ons van mening dat
isoleren effektief moet gebeuren en de
eventuele kosten over meer jaren
verdeeld kunnen worden? Onze fraktie
wil vooralsnog hangende het onderzoek
naar het rendement van warmte-isolatie
het bedrag van ƒ 180.000,- bestemmen
voor warmte-isolatie", aldus de heer
Geerken.

Het CDA i's van mening dat voor
gemeentwerken ruim begroot is.
Volgens de heer Geerken zouden nog
inkomsten kunnen worden verkregen
uit de verhoging onvoorzien (9000
gulden) en onroerend goedbelasting
40.000 gulden. Het college werd vervol-
gens verzocht een aktief verkoopbeleid
te gaan voeren.

De heer
G. J£3annink
(Éénmansfraktie)

'Schaf de honden-
belasting af9

De heer G. J. Bannink (éénmansfraktie)
stelde in de algemene beschouwing dat
zij die het meeste profijt hebben van de
gemeentelijke voorzieningen ook in alle
redelijkheid het meeste moeten bij-
dragen in de kosten. "Direkt aanwijs-
bare kosten gemaakt voor particulieren,
verenigingen, instellingen e.d. dienen in
principe zoveel mogelijk op genoemden
te worden verhaald. Om te voorkomen
dat de kosten via subsidies toch weer op
de gemeenschap worden afgewenteld,
dient men de subsidies wel te bevriezen
op het peil van 1979", aldus de heer
Bannink.

Verder dienen de afgevaardigden van de
raad in intergemeentelijke commissies,
alvorens tot besluitvorming over te
gaan, zich af te vragen of de baten wel
in de juiste verhouding staan t.o.v. de
financiële offers die door de gemeente
Vorden moeten worden gebracht.
Verder adviseerde de heer Bannink er
voor te zorgen altijd een post onvoor-
zien te krijgen van rond de 250.000
gulden om geplande kapitaalswerken en
plotseling opkomende kapitaalswerken
te kunnen uitvoeren.

Bezuinigingen
De post onvoorzien kan volgens de heer
Bannink veel gunstiger worden wanneer
de in de aanbiedingsnota voorgestelde
verhoging van de huisvuilbelasting met
ƒ 11.000,- en de verhoging van de
legeskosten met ƒ 10.000,- doorgevoerd
worden. De verhoging van de honden-
belasting met 20 procent kon geen
genade vinden in zijn ogen. "Wat kan
een hond er nu aan doen dat de mensen
zo veeleisend worden en steeds meer van
het gemeenlijk budget vragen voor het
bouwen van dure gebouwen of behoefte

hebben aan zwemwater, speelweiden,
sportvelden etc. De hondenbelasting
dient te worden afgeschaft en mocht u
dit te rigoureus vinden dan zeer zeker
niet verhogen. De Onroerendgoedbelas-
ting behoeft ook niet of nauwelijks
verhoogd te worden.

De woningbezitters worden op allerlei
andere manieren al genoeg aangepakt,
aldus de heer Bannink. Welke kapitaals-
werken dienen nu eerst en dan vervol-
gens worden uitgevoerd? Hierop is één

antwoord mogelijk: namelijk die
werken die urgent zijn en in het belang
van de gehele bevolking. Cultuur en
recreatie slokken al genoeg op en ik zou
de wilde stokpaardjes van sommige
raadsleden en de portefeuillehouder
voorlopig maar naar het land der
fabelen willen verwijzen en vooral aan-
dacht willen schenken aan
woningbouw; schone industrievestiging;
realisering komplan, parkeerruimte;
verkeersveiligheid; energiebesparing
etc.", aldus de heer Bannink.

Raad Vorden keurde
na langdurige debatten
begroting goed
Na een urenlange discussie, waarbij de vergadering drie keer wegens een schorsing
werd onderbroken en waarbij de frakties tot drie, viermaal toe de gelegenheid
werd geboden te reageren, heeft de gemeenteraad van Vorden dinsdagavond de
begroting zoals die door het college is voorgesteld, aangenomen.

Wel uiteindelijk met een motie van de
heer J. Bosch, fraktie voorzitter van de
P. v. d. A. waarbij door de raad aan
B&W werd opgedragen om wanneer het
investeringsschema over een aantal
maanden aan de raad wordt voorgelegd
bij de verdere uitwerking van de
plannen rekening te houden met de
binnensportakkomodatie, uitwerking
komplan; verkeersveiligheid;
wegverbetering in Delden, riolering in
de Kranenburg; sociaal kultureel werker
Stichting Jeugdsoos.

Een voorstel van de heer G. J. Bannink
(éénmansfraktie) om de hondenbelas-
ting niet te verhogen, zal opnieuw ter
tafel komen. De stemmen staakten 6-6.
Tegen stemden de heren Bosch, Ploeger
en v. Tilburg (P. v. d. A.), mevr.
Bogaards en dhr. Tjoonk (VVD) als-
mede de heer Bannink. Een voorstel van
de VVD om de bijdrage voor het
Staringinstituut op 10 cent per inwoner
te stellen vond bij de meerderheid van
de raad geen gehoor. Het bflÉ 16 cent.

J. Bosch (P. v. d. A.):
"Beide wethoude^best
aardige jongens rflor ze
funktioneren niet"
De fraktievoorzitter van de P. v. d. A. de
heer J. Bosch haalde dinsdagavond het
funktioneren van de beide wethouders
binnen het college aan. "De inbreng van
de beide wethouders komt onvoldoende
naar voeren. Beide wethouders hebben
een eigen portefeuille, maar van hun
eigen verantwoordeijkheid blijft weinig
over. De politieke verantwoordelijkheid
komt daardoor in handen van de bur-
gemeester en een aantal ambtenaren.
Hierdoor komt tevens het werk van de
raad in de knel. Verder zijn het best
aardige jongens", zo sprak de heer
Bosch. Zijn suggestie om hierover een
goed gesprek te voeren, werd door burg.
Vunderink overgenomen.

Overigens was de heer Bosch van
mening dat ook de raad op zich niet
optimaal funktioneert. "Er is te weinig
kontakt tussen de verschillende frakties.
Iedereen blijft zitten in zijn eigen
politieke hokje. Het gesprek over de
investeringsnota in juni was daar een
sprekend voorbeeld van", aldus de heer
Bosch. "Dat de raad stroef funktio-
neert komt doordat er vele niet-
Vordenaren zitting in hebben", zo
voegde de heer G. J. Bannink hier aan
toe. (De heren Tjoonk, Lichtenberg en
Bogchelman zijn "echte" Vordenaren.
red).
De heer Bosch zei ook hier gaarne te
willen meewerken aan betere kontakten.
Ook was de heer Bosch van mening dat
het ambtelijke apparaat in de gemeente
teveel onder druk komt te staan. Dit
heeft mede geleid tot een aantal ziekte-
gevallen. Daardoor komt het goed
funktioneren vna het gemeentebestuur
op de tocht te staan. "Al ziet niet
iedereen het, het ambtenarenapparaat
in de gemeente Vorden moet hard
werken", aldus de heer Bosch, die eraan
toevoegde akkoord te gaan met uit-
breiding van het ambtenarenkorps.

Beantwoording vragen
door het college
Bij de behandeling van de vragen en op-
en aanmerkingen van de verschillende
frakties zei burgemeester Vunderink dat
het uitgangspunt voor het beleid van
B&W het investeringsschema blijft.
"Over het lange termijnbeleid" kunnen

we nu geen beslissingen nemen in
verband met de voorbereidingen die
eerst getroffen moeten worden", aldus
de heer Vunderink. Bij de verschillende
wensen van de raad kwam steeds maar
weer het woord "investeringsschema"
boven water met uiteindelijk als resul-
taat, de motie van de heer Bosch. De
raad was het er namelijk unaniem over
eens dat over het punt investerings-
schema wel avonden doorgepraat zou
kunnen worden.

De heer Geerken kreeg van de voorzitter
te horen met betrekking tot het terrein
van de Coöperatie dat de discussie over
deze kwestie nauw samenhangt met de
vooruitberekeningen van de woningbe-
hoefte. Het hangt ook samen met de
twee- en éénpersoons huishoudens.
Binnenkort hopen we hieromtrent
cijfermateriaal te ontvangen", aldus de
heer Vunderink. De heer Vunderink
onderstreepte de zienswijze van de heer
Geerken om een aktief verkoopbeleid te
voeren. Dat de heer Bosch wil mee-
helpen om polarisatie binnen de raad en
het college te willen helpen vermijden,
verheugde de heer Vunderink.

Tot mevr. Bogaards zei de heer
Vunderink ten aanzien van de woning-
bouw: "We zullen hard knokken om de
Vordense belangen te behartigen".
Inmiddels is er door de stedebouw-
kundige een ontwerp-verkeersplan bij
de gemeente ingediend, waarna verder
gewerkt kan worden, zo deelde de heer

Vunderink mede. Met het voorstel van
de heer Bannink om de subsidies op het
peil van 1979 te houden ging het college
niet akkoord. Wethouder Bogchelman
antwoordde op vragen van de heer
Geerken inzake de schooltand-
verzorging dat hem niet bekend was dat
hieraan wat mankeerde. "Ik zal het
onderzoeken zo beloofde hij. De
bezorgdheid van de heer Geerken m.b.t.
de stijgende kosten voor het onderwijs
werd door hem gedeeld. De kosten voor
o.m. de verwarming zullen nader
worden onderzocht. "Misschien moeten
we van olie overgaan op gas", zo zei de
heer Bogchelman. Over een paar maan-
den komt de wethouder met een een-
voudig isolatieplan.

Aan de wensen van de P.v.d.A. kon de
heer Bogchelman voor een groot deel
tegemoet komen. Bij nadere becijfering
kwam hij tot de konklusie dat het uit-
gavenpeil van gemeentewerken met
ƒ63.000,- kan worden teruggebracht.
Wat betreft het putten uit de reserves,
hierover zal tijdens de behandeling van
het investeringsschema gepraat kunnen
worden", zo stelde de wethouder.

Naar aanleiding van opmerkingen van
mevr. Bogaards zei Burgemeester
Vunderink dat het college ook wil
streven naar meer particulier initiatief.
"Wanneer het zinvol is en in het beleid
kan worden ingepast". Een suggestie
van mevr. Bogaards om op de plek van
het oude jeugdcentrum ruimte te
scheppen voor sport, heeft de aandacht
van het college. Zowel de heer Geerken
als de heer Ploeger hielden warme plei-
dooien voor het aanstellen van een
sociaal kultureel werker, waarbij laatst-
genoemde evenals mevr. Bogaards eerst
de noodzaak daartoe onderzocht wil
zien. Ook dit punt werd in de motie van
de heer Bosch opgenomen.

Raad akkoord
met verhoging
Onroerendgoedbelasting
Na het vaststellen van de begroting
verwekte het geen verbazing dat het
voorstel van het college om de
Onroerendgoedbelasting met tien
procent te verhogen werd aangenomen.
Tegen stemden mevr. Bogaards en de
heer Tjoonk (VVD) alsmede de heer
Bannink (éénmansfraktie). De Stichting
Dorpscentrum zal in plaats van de door
B&W voorgestelde 10 mille een bedrag
van ƒ 15.000,- ontvangen. Behalve de
beide wethouders waren de heren Kok
(CDA) en Bannink tegen.

Gooi opencke deur^zëï
tegen haar -man.
een gerejfömm.eepd oudje.
De I^knt Komt eran,
dus gsenTiftmirnnyfantzii lag

Igant graag zonder vouwtje.
BHMHHBRIBNHRi

Toch weer bedrijvigheid in de
voormalige Empo-fabriek
Naar wij hebben vernomen is er in de voormalige Empo-fabriek
een bedrijf gestart. In een gedeelte van het pand is men gestart met
het plaatsen van volautomatische insteekmachines. De bedoeling
is om voor grote bedrijven in binnen- en buitenland de direct mai-
ling te verzorgen d.w.z. postverzending. Het drukken van deze
mailing wordt niet gedaan, men werkt samen met grote drukwerk-
concerns die hun postverzending laten verzorgen. Dus een schoon
bedrijf.

Over de andere ruimtes zijn nog onderhandelingen gaande. Voor
Vorden zal het te hopen zijn dat er weer voldoende werkgelegen-
heid wordt geschapen, het begin is er in ieder geval.
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Uitschieters van de week!
Dames- en heren-
pullovers 1O,- en 15,-

Kinder tinneroy
pantalons
nu 15,- en 20,-
Modecentrum

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

J. H. ARENDSEN
Voor al uw
onderhoud aan:
G loodgieterswerk
D centrale verwarming
G dak- en gootwerken

Raadhuisstraat 38
Hengelo (GId.)
Telefoon 2511
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)YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

mm J %M %M • volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA Corolla Coupé 1974
TOYOTA Corona 2000 de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 1978
TOYOTA Corolla 1200E 1978
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1977
TOYOTA Carina 1976/1978
FORD Taunus 1600 L Kombi 1976
SIMCA Horizon GLS 1978
FIAT 128 2x1975
FORD 1600L 1977
VW Golf 1976
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd 1976
OPEL KADETT City nov 1978

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent

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

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

ORAIOM DEKENS

550 gram per m
. Een doublé face de

%5f" 2-persoons"

Attentie
maandag 24 en
maandag n december
de gehele dag gesloten

On* . °e tii. .

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

zondag
16 december

New f our
Hengelo GId. telefoon 05753-1461

Meteen,
verzekering van
de Bondsspaarbank
bent u in
'n veilige haven.

Een komplete bank als de
Bondsspaarbank kan u ook van
dienst zijn met alle verzekeringen.
Van dienst zijn! Dat is allereerst een
kwestie van goed adviseren. Van
rustig praten over alle aspekten over
wat echt nodig is, of overbodig is.

De mensen van de
Bondsspaarbank hebben alle tijd en
aandacht voor u.

En er is altijd wel een kantoor
bij u in de buurt. Waar u zich kunt
verzekeren van een polis die extra
houvast biedt.

Of het gaat om leven of goed,
of u veel of weinig te verzekeren
hebt... de Bondsspaarbank heeft
zekerheid voor alle mensen.

En 't is daarbij de bank
met de S van Service.

NDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Bare hem. Alle zaken voor alle mensen.
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Bi'j ons in d'n Achterhook
A'j nog al us un keer van hand bunt zoas Harm van 't Vonder kö'j
soms de wonderlukste zaken metmak'n. 'n Ene keer is 't un kearl
an de bezinepompe die ow prebeert te grazen te nemmen, 'n
andere keer krie'j in un eathuus 'n hoenderei op 't bord a'j un
karbenaadjen hebt besteld, 't Schient dat op bepaolde dage de
natuur wat meer op de mensen inwarkt as anderen en dat alles dan
zo'n betjen in de warre löp. Deur egen dommugheid of deur dat 'n
ander de slaop goed uut hef.

Zo ree'j Harm veur 'n wekke of wat trugge deur un plaatse in 't
Oaveriesselse, 'n darp zoas t'r zovölle bunt, heel röstug en zonder
de files van de randstad. Veur un stel kinder die de weg
oaverstokk'n mos e effen stille holl'n. Too zoag e naöst zich un
goed bevleisde tante met un paar schienbaor erg zwaore koffers
sjouwen. As goeie vaderlander stopp'n Harm en vroog eur of ze
nog wiet mos en of hee eur soms van diens kon wean. Now, dat
kwam bes uut zee mos nog wel zo'n vieftienhonderd trad nao de
bushalte. "Dan nem ik ow wel effen met". Harm pakk'n eur
koffers an en zett'n die bi'j um in 'n auto. Zee ging naost um op
de veurbanke zitt'n. De gordels waarn ok nog maor net lang
genog um eur lichaam met wat t'r zoal veurhing te könn'n
umvang'n.

Zee praoten 't honderd uut en Harm wis dan ok al gauw dat zee
nao eur schoondochter in Leiden gong. Un schoondochter waor
ze nog al wat op an te marken had maor dat gebeurt wel vaker in
de familie's. Zee schell'n de earpels te dikke en kokk'n te zalte, de
gruunte was altied half gaar en 't vleis völs te vet. Eur twee klein-
kinder had ze nogal hoge maor die lekk'n dan ok krek op eur
zönne. Harm kreeg al gauw de boek vol van 't gerebbel van de
tante en was maor bli'j dat ze maor zo'n klein endjen hoeven.

"Zet mien koffers maor bi'j de halte dan loop ik nog effen de
bakkerswinkel in". Op eur anwiezingen had Harm veur die winkel
tegenoaver de bushalte estopt. Naodat Harm de koffers op de
plaatse had ezet ging e weer in 'n auto zitt'n. Zee zol nog wel iets
veur um will'n haal'n.

Met un gebaksdeuze onder 'n arm kwam ze de winkel weer uut en
leep op Harm too. "Now, bedankt zowied. I ' j bunt zeker ok gek
op gebak?" "Now, en of", zei Jan onderwiel e al begerug nao de
deuze kek. "Dat dach ik al wel, want i'j bunt völs te dikke". En
met de deuze onder 'n arm leep ze nao de bushalte. Harm vuul'n
zich goed bi'j de neuze enomm'n. Hee ree maor gauw wieter.
Zukke luu kom i'j jao dageluks tegen. In Oaveriesel net zo goed
as bi'j ons in 'n Achterhook.

H. Leestman.

Uitslag d iscjockey wedstrijd Stichting
Jeugdsoos.
1. dames Paulusma - Luichies; 2. dames
Hartman - Hoek; 3. Edwin Woltering.

Volleybal

Voetbal
Vorden en RKZVC hielden elkaar in
evenwicht 0-0.
De ontmoering tussen de beide runners-
up Vorden en RKZVC eindigde zoals hij
was begonnen 0-0. In de eerste helft
kregen de bezoekers de beste kansen.
Vorden-doelman Wim Harms toonde
echter zijn goede vorm en greep steeds
tijdig in. Hans Stokkink kreeg van de
scheidsrechter een boeking toen hij één
der RKZVC-spelers de doorgang
belette.

Vlak voor rust kwam de thuisclub goed
weg toen de bal tegen de paal belandde.

In de tweede helft was Vorden het meest
in de aanval. Na een kwartier leek
Heersink te gaan scoren. De bal
belandde tegen de paal, rolde over de
lijn precies in handen van de keeper. Bij
beide teams vindt een wissel plaats. Bij
Vorden werd Addink vervangen door
Wentink terwijl bij RKZVC de gebles-
seerde Emmink plaats maakte voor
Kolkman. In de slotfase kregen beide
teams nog een paar kansjes doch
gescoord werd er niet.

Programma Sv. Ratti
Af d. Zaterdag: Eerbeekse Boys l - Sv.
Ratti 1; Gazelle Nieuwland 2 - Sv. Ratti
2;Sv. Ratti3-S.C.S. 1.
Af d. jeugd: Sv. Ratti Al - Sp. Lochem
Al; Sv. Ratti BI - Voorst BI; Sv. Ratti
B2 - A.Z.C. B2.
Afd. zondag: Sv. Ratti l - Beatrix 1;
S.H.E. 4 - Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3 -
Vorden 6; Sv. Ratti 4 - Eerbeekse Boys
5.
Afd. dames: Sv. Ratti l - Beekbergen 1;
S.V.B.V. l -Sv. Ratti2.

Programma v.v. Vorden.
K.S.V. - Vorden; Vorden 2 - W.V.C. 3;
Vorden 3 - Zutphania 5; IJ.V.v. l -
Vorden 4; Ratti 3 - Vorden 6; Vorden 8 -
Warnsveld 6.

Dames Dash gaan onderuit.
Met een zwaar gehavend team onder-
namen de Vordense dames de tocht naar
Huisen om het op te nemen tegen
Setash. Dash had de week daarvoor
tegen de lij staan voerder een geweldige
wedstrijd in Vorden gespeeld en had
toen met glans gewonnen. Zaterdag ging
het minder vlot. Het niet ingespeeld zijn
op elkaar speelde Dash dusdanig parten,
dat het hele spel niet tot zijn recht
kwam. Setash maakte korte metten en
pakte Dash volledig in met een 3-0
overwinning met meer dan overtuigende
setstanden. Een wedstrijd, die Dash
maar zo snel mogelijk moet vergeten
aldus de coach. En terecht! Er is echter
wel perspectief. Met ingang van 15
januari a.s. zal Ria Tijink, lid van het

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

selectie-team van Longa (Lichten-
voorde) uitkomend in de ere-divisie,
deel uitmaken van het Dash-team terwijl
2 van de 3 uitgeschakelde dames,
herstellend zijn. Aanstaande zaterdag
tegen Wilp in de Vordense Sportzaal is
dat evenwel nog niet zo ver en zal Dash
zich terdege moeten voorbereiden al
staat Wilp onderaan de ranglijst.

Uitslagen: jongens asp. Wilhelmina a -
Dash a 3-0; Dash b - Hansa d 3-0;
meisjes asp. Dash c - Sp. Deventer c 1-2;
DSC - Dash b 0-3; meisjes jun. Dash -
Hansa a 0-3; Wilhelmina a - Dash 3-0;
jongens junioren: Dash - Epse 3-9;
dames 3e kl. Dash 5 - Wilhelmina 7 1-2;
Dash 4 - Vios 2 1-2; heren Ie klas:
Bruvoc 2 - Dash 2 1-2; Dash s - Vios l 1-
2.

Programma: 15 december: meisjes asp.
Sp. Deventer - Dash c te Epse; Dash a -
S VS d te Hengelo; jongens asp. Dash b -
Isala; Dash a - Wilhelmina b; meisjes
jun. Dash - V. en K. a te Hengelo.
17 december: heren Ie klas Hansa 4 -
Dash 3; WIK 2 - Dash 2 te Zutphen;
meisjes asp. Dash c - Sp. Deventer;
dames 3e kl. Dash 6 - Wilhelmina 5 te
Vorden.

Waterpolo
Vorden-Pluvius 4-5.
De dames van Vorden hebben zaterdag-
avond de competitiewestrijd tegen
Pluvius II uit Nijmegen met 4-5 verlo-
ren. Het was een spannende partij,
waarbij Pluvius al spoedig een 0-1
voorsprong nam. Anneke Sikkens
zorgde met een afstandschot voor 1-1.
Vlak voor het verstrijken van de eerste
speelperiode werd het 1-2.

In de tweede periode zwom Diseree
Westerveld zich uitstekend vrij om ver-
volgens 2-2 te laten aantekenen. Pluvius
had een minuut later het antwoord klaar
2-3. In de derde periode was het
opnieuw Diseree Westerveld die scoorde
3-3 Pluvius liep vervolgens uit naar 3-4
en 3-5. Ans Pelgrum zorgde voor de 4-5
eindstand.

Heren^fan Vorden kansloos tegen
Kampen.
De heren van Vorden speelden zater-
dagavond in Zutphen tegen de Steur uit
Kampen. In de eerste periode werden de
Vord^^jn volkomen overspeeld en
keken regen een 0-9 achterstand aan.
Uiteindelijk werd het 1-12. Henco
Elbrink redde voor Vorden de eer.

Dammen
Winst voor aspiranten van DCV
Het aspiranten vijf tal van DCV won dit
weekend thuis met 7-3 van Dios uit
Eibergen. De uitslagen waren: B.
Hiddink - L. Otten 0-2, J. Krajenbrink -
Th. de Groot 2-0. W. Wesselink - A.
Schippers 2-0, A. Graaskamp - H.
Bennink 2-0, N. de Klerk - D. Krooshof
1-1. De pupillen van DCV moesten
vrijdagavond tweemaal aantreden tegen
DCR uit Ruurlo. De eerste ontmoeting
won DCV met 4-6, terwijl de tweede
wedstrijd met 7-3 verloren ging.

Voor de onderlinge competitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld: ter
Beest - Wiersma 1-1, Sloetjes - Wansink

1-1, Hulshof - Brummelman 2-0,
Breuker - Hoenink 1-1, Rossel - Klein
Kranenbarg 0-2. Jeugd: Dijk - de Klerk
0-2, Bruinsma - Rouwenhorst 2-0;
Hoekman - Brinkman 2-0, v.d. Kamer -
te Velthuis 0-2, Hulshof - Lichtenberg 2-
0, Mullink - Besselink 2-0, Bulten -
Nuessink 2-0, Hoppen - de Beus 2-0; v.d
Burk - Roessink 2-0, Bulten - Mullink 2-
0, Heutink - Kruin 2-0, Stuger - Slütter
2-0, Hengeveld Lichtenberg 2-0,
Berenpas - van Langen 2-0, Masselink -
Bulten 0-2, Hoppen van Burg 0-2,
Heulink - Besselink 2-0.

' Graafschaprij ders'
Zondagmiddag orgeniseerde de Vorden-
se auto- en motorclub "De Graafschap-
rijders" een oriënteringsrit. Na afloop
was het bij bar-bodega 't Pantoffeltje
pannekoeken eten. De rit met een lengte
van 42 kilometer, was uitgezet door de
dames G. Wisselink, G. Mennink, E.
Regelink, B. Versteege en H. Spee.
Onderweg kregen de 66 deelnemers
diverse vragen voorgeschoteld. Na
afloop kon de heer B. Regelink aan de
volgende personen de prijzen uitreiken:
A-klasse: 1. A. J. Weevers, Hengelo, 2.

E. A. Verstege, Hengelo, 3. P.
Reinders, Zutphen, 4. W. Klein,
Zwolle.
Toerklasse: 1. W. Veenstra, Varsseveld,
2. A. Winkelman, Lochem, 3. H.
Bonnet, Nijverdal, 4. E. te Pas, Halle.

De "Graafschaprijders" zullen de jaar-
vproaHprino ditmaal niet in de maand

december houden maar op dinsdag 15
januari in Hotel Bloemendaal. Tevens
zal dan het winterprogramma en het
zomerprogramma worden besproken.

Bij de bestuursverkiezing is voorzitter
W. Bielderman aftredend en wel
herkiesbaar. Bestuurslid H. A. Wols-
heimer stelt zich niet herkiesbaar. ,

Kerstboom-
hanger

BENODIGDHEDEN: gekleurd dik
papier, prikpen, glittertjes, kleur-
potloden of viltstiften, lintjes in
verschillende kleuren.

Teken een kerstboom op gekleurd
papier, en laat de kinderen deze zelf
uitprikken of knippen. De kerstboom
moet versierd worden met zelfge-
maakte tekeningen en glittertjes.
Maak een gaatje met een perforator in
de tekening en doe er gekleurde lintjes
in en hang hem in de kerstboom.

Kersthulst

Want netzomin als mannen kinderen
baren, dragen mannelijke hulsten bes-
sen. Ook niet, zoals nog wel eens
wordt geprobeerd, door er twee bij
elkaar te zetten. Willen we met kerst
van onze hulsten de vruchten willen
plukken, dan moeten we zorgen voor
een vruchtbaar wijf.

KERSTFEEST en Oud- en Nieuwjaar. Dagen van een voelbaar
verlangen naar sfeer. Dagen waarin huizen sfeervol verlicht zijn. Dagen
ook waarop behalve idealen, konijnen en kalkoenen, veel sparren en
hulsten als sfeermakers bij uitstek, op het gezelligheidsaltaar worden
geslachtofferd. In dit artikel willen we het licht over de hulst laten
schijnen.

EERBIEDWAARDIG GESLACHT

HULST is een zeer eerbiedwaardig
geslacht. De eeuwen door heeft hij de
tuinen bevolkt. Als statige regent
heeft hij toegezien h f̂ei de loop der
jaren de tuinen van fPBaante veran-
derden. Zijn positie was nauw ver-
bonden met het lot van de voorname
families. Tijden van grote bloei maar
ook van vergetelheid waren zijn deel.
Vooral de vorige eeu^L was de hulst
erg in zwang. De laa^Bhalve eenuw
nam die belangstelling^terk af, maar
zoals zoveel in de golfbeweging der
tijden op en neer gaat, mag de hulst
zich nu weer in een groeiende belang-
stelling verheugen.

ECHTE INTERNATIONAL
HULST heeft een zeer groot ver-
spreidingsgebied. Vierhonderd soor-
ten zijn er verdeeld over alle wereld-
delen, met uitzondering van Australië,
bekend. Die verspreiding van de hulst
is wel gebonden aan het milde zee-
klimaat van de verschillende wereld-
delen. In Nederland is inheems de
gewone of scherpe hulst (llex aquifo-
lium). In bosverband komt ze als
onderbeplanting, op overigens zeer
bescheiden schaal, voor. Onder meer

door de kennismaking van soortgeno-
ten uit de verschillende werelden
heeft het geslacht hulst een ongekend
groot aantal, soms zeer interessante
kinderen voortgebracht. Naast de ou-
de, soms wat sombere en conser-
vatief aandoende regenten zijn aan de
stamboom ook heel frivole nieuw-
lichters ontsproten.

HET GESLACHTSLEVEN

EERST zullen we het hebben over het
geslachtsleven van de hulst, want
daarover blijkt nogal wat misverstand
te bestaan. Hulst is een tweehuizige
plant. Dat wil zeggen dat op één plant
of alleen bloemen met vrouwelijke
geslachtsdelen voorkomen of alleen
bloemen met mannelijke geslachts-
delen. We hebben dus of met een
mannetjes hulst of met een vrouwtjes
hulst te maken. En als we een bes-
dragende hulst in onze tuin willen
hebben is het van essentieel belang te
weten of we het met een mannetje of
met een vrouwtje van doen hebben.

VERMEERDEREN
TOEN de kwekers dat eenmaal door
hadden, hebben ze de fraaist gevorm-
de en vruchtbaarste planten geselec-
teerd en zijn die lange ongeslachtelijke
weg (stekken) gaan vermeerderen. Er
zijn daardoor selecties in de handel
gebracht die met zekerheid vrucht-
dragen en uniform van vorm zijn. Wilt
u zich echte beshulsten aanschaffen,
koopt u dan de specifiek besdragende
selecties.

In het algemeen is het zo dat aan het
krijgen van kinderen en dus ook aan
het krijgen van bessen of andere
vruchten enigerlei contact met de
andere kunnen vooraf moet gaan. Het
eigenaardige van vrouwtjeshulsten is
dat ze het ook zonder dat al een eind
kunnen klaren. Niettemin pleegt een
mannelijke bijdrage tot een rijkere
vruchtdracht te leiden. Wanneer u bij
een aantal vrouwtjes een enkel man-
netje plant is succes verzekerd. Om-
wille van de variatie mag dat bij-
voorbeeld best een bontbladig man-
neke zijn.

Soms hebben mensen, die je aardig denkt te kennen, onvermoede
eigenschappen en hobbies. Dat bleek tijdens een gesprek met een
man, die nogal druk is in het verenigingsleven en die je op allerlei
vergaderingen ontmoet. Geen man voor hobbies, dacht ik. Tot ik via
een omweg hoorde, dat-ie een enthousiast donkere kamer werker is,
die zijn eigen kleurenfoto's vergroot. Van zo'n man kun je altijd wat
opsteken, zodat ik bij een eerstvolgende ontmoeting al gauw het
gesprek op dit onderwerp bracht. En kort daarna bij hem op bezoek
was om te zien hoe hij die hobby in praktijk bracht. Voor iemand,
die zoals ik vroeger veel zwart/wit-foto's heeft ontwikkeld, was het
een verrassend gesprek want er is in de doka veel veranderd.

Proefbelichting - zei m'n doka-"leraar" - is nog wel
nodig bij kleurenwerk, maar meestal niet meer dan
één keer. Dat komt omdat de kleurenanalyser, beter
dan het menselijk oog, kan aangeven welke
kleurkorrektie er moet worden toegepast om de
juiste kleurbalans te krijgen. Zo'n kleurenanalyser
is natuurlijk wel even een aanschaf, maar wie
regelmatig kleurvergrotingen wil maken, haalt de
kosten er beslist uit en bespaart erg veel tijd. De
tweede vooruitgang in de doka is de z.g. ontwikkei-
drum.

Wie zo'n lichtdichte koker gebruikt, heeft alleen
nog voor de belichting een donkere ruimte nodig.
AJs het belichte papier daarna in de koker is gedaan,
kan het licht weer aan en wordt de ontwikkelvloei-
stof in en uit de drum gegoten. Na een kwartier is
het resultaat zichtbaar: een fraaie kleurenfoto, die
je als maker - vertelde de enthousiaste doka-man -
altijd een gevoel van trots geeft. Wie zo'n kleine
demonstratie bijwoont, kan het zich goed
voorstellen en krijgt er zelf ook zin in.



Geachte mevrouw,
,, U hebt het vast al bemerkt: ker-+mis valt
dit jaar op dinsdag en woensdag. Voor u
dus belangrijk te weten of onze bakkerij op
maandag 24 december open is. Of dat u
misschien al op de zaterdag eraan vooraf-
gaande moet rekening houden met uw
kerstaankopen.

Wel, uw Echte Bakker bakt op de 24e.
Bakt, zoals-ie nog nooit gebakken heeft,
want hij vindt dat u niet al op de zaterdag
uw timpen en stollen, uw kransen en tul-
banden in huis hoeft te halen.

Maar. . . hij vraagt wel een beetje begrip en
medewerking. Begrip voor de drukte en
medewerking in die zin: dat u tijdig uw
bestelling doorgeeft. Daarvoor hebben we
in de winkel een lijst voor u klaar liggen. Vul
hem in en geef hem af vóór 20 december.
Dan kan uw bakker meer aandacht beste-
den aan het sukses van uw kerstmaaltijd. "

UW ECHTE

WARME

BAKKER Van Asselt

Adverteren?
in Contact!

•/• *«v

*W,

«t

Bebie-hoek „Elienfje"
uw bebie speciaalzaak

Speciale aanbieding
alleen op woensdagmiddag 19 december

BEBIE JASJES
maat 80 t/m 104

W,

W*

jr ƒ 5,- tot ƒ 10,- korting
Denk aan de geboortekaartjes-aktie

voor de maand december!

De jury bestaat uit:
de heer M.H.M. Gabriël, Vorden (voorzitter)

mej. M.E.F. Wilke, Vorden - mevr. Polman, Warnsveld
Stoffenhuis Berty, Lochem

J?
*w^

Sgjtf,. Veiligheid voor alles bij:
$>v w^r^m^mm »

Burg. Galléestraat 44. Vorden.
Telefoon 05752-2999.
ook op woensdagmiddag geopend

^V.V, •!&*•£» ._ 5»

Grijs suède
is in de mode.

Dit model met een
makkelijke sleehak
van Anita

Schoenen
l cdmvurcn

Repara t ie
77,90

MMKKINK
Nieuwstad 14 - Voiden - 'I eletoon 05752-2386

ZATERDAGAVOND
15 DECEMBER

Shed Libation
Aanvang 19.30 uur.
Entree leden f 1,— niet-leden f 3, —

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

op alle jongens- en
meisjeskleding
10% korting

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

KREATIEF CENTRUM

ii KERKEPAD"
Het juiste adres voor uw wol, hand-
werken, borduurpakketten, macra-
mé en vele andere hobby-artikelen.

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

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

DORPSSTRAAT 8 VORDEN TELEFOON 05752-1921

Als openingsaanbie-
ding geven wij tot en
met 31 december a.s.

10% korting
op al onze artikelen
met uitzondering van
de speciale aanbie-
dingen

INTERIEURVERZORGING

EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

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

Beetje uitgekeken op uw keuken?

Was u tien jaar geleden een ander mens dan nu?

Trek in een premie die niet kinderachtig is?

Raakt de trap een tikje afgetrapt?

Niéuwe meubels gekocht, de laatste tijd?

Verf op kozijnen en deuren beschadigd?

Bij vrienden op originele ideeën gekomen?

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

Hij brengt weer een fikse
premie mee: 3O gulden ?

per man per dag! j*

.
U

Premie vanaf 19 november 1979 tot en met 7 maart 1980

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

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

Tip voor de Kerstman!
Een mooie kdlektie lingerie en foundation

velours clusters, nachthem-
den, pyama's, onderjurken,
ondergoed, BeHa's etc.
Klasse-merken o.a. Schiesser, Triumph, Wala

Modecentrum

Fa.

Radio, T. v., HiPi u r d
eigen snelle technische dienst

vooraan In service • vooraan in techniek

••* l .0 %AI ̂ S l %JI WEG NAAR LAREN 56 - zutohen - TELEFOON 05750-lttm

Craetz



FRUITVERKOOP
speciaal voor de feestdagen

Goudreinetten
Cox Orange
Lobo
Kar mi j n
Golden Delicious
Hand- en stoofperen

Verkoop elke zaterdag van
9—12 uur.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

Tevens wensen wij u een voor-
spoedig 1980 toe

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

VLOERCOATING P.U.

maakt garages, kelders
magazijnen stofvrij.

Borimex
handelsonderneming
Telefoon 05753-1940

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

ARTICO

Nu la X afgelopen met koude en
natte voeten. Met deze laarzen kom Je de winter door.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service f

Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

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

Te koop: .
APPELS

goudreinetten ƒ 0,65
per kilo
Golden Delicious
ƒ 0,50 per kilo

Verder alle soorten en lengten
SCHROOTJES

ƒ 10,— per m2

Alle soorten
BALKHOUT

B. WAENINK
Regelinkstraat 13, Hengelo G

FRANSE CONVERSATIE
door Francaise
Lessen in kleine groepen, aan
huis. Informatie: telefoon
05752-6622 Kranenburg (gem.
Vorden)

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

\

c

voorgoed
antteh

DE
"VELD^OEK"

- - — -- : __l :

HMMB Doetinchem en Ruurlo
Vcldhackwweg n-lj

OS7»*-49I

PAARDRIJDEN

Stoeterij
,,De Hessen kam p"

Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 05752-1737 .

HOTEL RESTAURANT BAKKER
VORDEN

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

DOORLOPEND KOUD EN WARM BUFFET
wij laten u de keuze maken uit een reeks van koude en war-
me gerechten, met zorg door onze koks bereid.

Kosten f 50,— p.p. al-in, kinderen f 25,— p.p.
Voor reserveringen voor het diner-dansant 05752-1312

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

De mooiste

fantasie-
panty's
met naad

natuurlijk bij

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4

auteccasionl

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

F I A T

BEL DAN

05735-1426

Specialisten met aandacht
voor u

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

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

receptie avondje uit?

CAFE-BAR-ZAAL
Dorpsstraat lOa, Vorden, telefoon 2243

Salades voor de feestdagen?
Wij verzoeken u vriendelijk bestellingen voor de Kerstdagen

uiterlijk 20 december op te geven.
Afhalen van de salade-schotels: maandag 24 december tot 17.00 uur.

Schotels voor Oudejaarsavond óf Nieuwjaarsdag gaarne uiterlijk
28 december bestellen.

Afhalen van salade-schotels: maandag 31 december tot 17.00 uur.

Bij voorbaat bedankt voor M w medewerking.

Wij zijn Ie en 2e Kerstdag gesloten.

Prettige feestdagen worden u toegewenst door

Eetcafé-bar-zaal

„Ie ïterberg"

ZATERDAG 15 DECEMBER ONTVANGEN WIJ

TAMME KONIJNEN
van 8—12 en 13—16 uur.

W. HILFERINK
EIEREXPORT EN GROOTHANDEL
Batsdijk 5, Ruurlo, telefoon 05735-1319 b.g.g. 2079

GAS

flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olietanks

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

Open huis-dagen
Ter gelegenheid van de heropening van onze zaak op dinsdag
11 december a.s. houden wij 4 open huis-dagen en wel op:

woensdag 12 decerr^er tot 22.00 uur
donderdag 13 decerroer tot 22.00 uur
vrijdag 14 december tot 21.00 uur
zaterdag 15 december tot 17.00 uur
Een kopje koffie staat voor u klaar.

Tijdens uw bezoek kunt u kennismaken met de nieuwste model-
len van de in september gehouden internationale meubelbeurs te

Utrecht.

In ons assortiment vindt u:

massief eiken meubelen
noten wandmeubelen
klassieke bankstellen
baliebruin essen aanbouwwanden
en bankstellen
manou en grenen meubelen enz.

HELM IN K bv MEUBELEN
Zutphenseweg 24 Vorden Tel. 05752 -1514



Losse verkoop:

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

Sigaren magazijn

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

Te koop: houtdraaibanken,
kompleet met motor Center

en meeneemplaat, nieuw
ƒ 345,— excl.
Berimex, telefoon 05753-1940

VOOR At UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

SUPERBENZINE

de laagste prijs

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

In plaats van
kaarten...

rond U- s t u r f i i , i
; v,in UVA,' vt'iloviny. uw

huwelijke!
wolk van ivn baby . kunt u

uw familieleden, vriendt'i:
kennissen natuur l i jk ook

e I K » u j i . ' ' i
Wel ijrm,ïkki>h|kt ' i én

sti|lvollt-r is het f< hti-r bii -
kuvi-n uH
Kennemer

Kaarten Kollektie.
Dan I < u i t u /it-ii dcit u

tu ' I IK >oll'

Drukkerij

WEEVERS

Vorden

Tel. 1404

Openingstijden
showroom en expeditie

Maandag 24 december de gehele dag

gesloten.

Donderdag 27 december open van 9-12.30

en van 13.30-17.00 uur.

Vrijdag 28 december open van 9-12.30 en

van 13.30-17.00 uur.

Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00

uur.

Zaterdagmorgen 29 december van 9-12.30

uur.

Maandag 31 december de gehele dag

gesloten.

H. C. l BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.)Tel. 05753-2121

Ongelofelijke keus in onze grote

verkoop-bloemenkas
o.a. allerlei kleuren

cyclamen vol knop
kerstbakjes
kerststerren
kersttakken
kerstbollen

Kom ook eens kijken in oj^e 300 m2 grote

verkoopruimte. Volop /re |̂ tegen redelijke

prijzen.

volop kerstbomen met of zon-
der kluit

Fa. Wijnbergen
KerkstraatB, Hengelo (G), tel. 1473, ruime parkeergelegenheid

Vuurwerk
l l

l l

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor Complete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Wie heeft er belangstelling
voor tafeltennis?

U kunt dit telefonisch opgeven on-
der nr. 05430-4569 liefst 's avonds
tussen 7-8 uur of B. Tjoonk nr. 05753-
1659 tussen 6-7 uur.

Bij voldoende deelname is de mogelijkheid aanwezig
een vereniging in Vorden op te richten.

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Voor
zeiljacks, poncho's

fietscapes,

regenpakken en -.broeken

in de modekleuren, water- en wind-

dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

De tijd gaat snel,
bedenk dat wel!

Wacht niet met het bestellen en laten drukken van
de kerst- en nieuwjaarskaarten voor uw klienten en
andere relaties tot de kerstklokken al luiden of tot

vi j f voor twaalf Kom nu alvast kijken naar de
Kennemer Kaarten Kollektie!

U heeft dan de eerste keus uit een serie prachtige.
stijlvolle kaarten en WIJ kunnen alles tijdig en

probleemloos voor u regelen

weevere

vorden

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,

Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

Loten we zacht zijn voor elkaar.
W (EnvooronsuHX

Neem een kind voor uw rekening
Twee vluchtelingetjes kijken u aan. Twee van do eindeloos velen. Tranen vandaag, angst voor
morgen, /ij /ien geen uitkomst. Ten/ij u vooral nu - in het Jaar van het Kind - uw hart laat spreken.

Voor f 20,- per maand schenkt u een kind
een vast thuis en een toekomst.

Met dit geld helpt u een kind in de derde wereld, waarvan u geen foto, ol naam ontvangt, maar u
/uit hiermee sponsor worden van het hulpprogramma 'Neem een kjnd voor uw rekening' en
u geelt regelmatige hulp. Ook uw eenmalige gilt is welkom . . . en nodig.

(jiro 11H222 -1.n.v. on/e stichting met vermelding 'Sponsorprogramma'.

Heb het hart eens... neem
een kind voor uw rekening. Vul nu meteen de bon in.

Stichting Mensen in Nood,

Hekellaan 6,
5211 LX 's-Hertogenbosch.

Giro 1111222.

BON
O Ik neem zo'n kind voor mijn \\-\ <

Met betaling wacht ik tot naclct ber in ,
O Ik wil graag uitvoerige informatie over

hulp ontvangen.
Naam
Adres
Postcode Plaats
S.v.p. aankruisen, invullen en opsturen aan
Stichting Mensen in Nood, Antwoordnummer 10,
VHertogenbosch. Geen postzegel nodig.


	CVO50-13-12-1979 deel 1
	CVO50-13-12-1979 deel 2

