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K o m r a k i - k o r t i n g e n m o g e l i j k . Rubrieksadvertenties w e l k e
nie t c o n t a n t worden b e t a a l d , worden verhoogd mei
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VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 34,- (inkl. 4%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

W. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

a.s. Donderdagavond 17 december wordt in het Dorpscentrum een
bijeenkomst gehouden voor Vordenaren die /ich in willen zetten voor de
aktie „HELPT POLEN".
Daar is momenteel ju is t met de win te r voor de deur de toestand/eer zorgwekkend. Er is ge-
hrek aan alles, maar vooral aan voedsel en kleding, t e rwi j l er nagenoeg geen medicijnen
meer aanwe/ig / i jn om kinderen , zieken en ouderen te kunnen helpen.
In de hoop dat er voedsel en andere eerste levensbehoeften aanwe/ig /u i len /ijn staan de
mensen, ook op het p l a t t e l and , elke dag in lange rijen voor de lege winkels te wachten.
Meestal een ijdele hoop, want voedsel is in Polen bijna net /o schaars als water in de woe-
s t i j n . Met de win te r voor de deur belanceert dit land met /ijn moedige inwoners, van wie er
dui /enden sneuve lden hij de b e v r i j d i n g van Nederland in 1945, op de rand van de afgrond.
Op moment al is de s i tuat ie aldaar t. a. v. de voedselvoorziening erger als inde hongerwïnter
1044-1945 (e Nederland.

Om 8 uur wordt u verwacht om gezamenlijk een aktie op touw te zetten, van
allerlei ge/ inicn, verenigingen, instell ingen, kerken enz. worden mensen verwacht.
De bedoeling is om werkcomite's te vormen om dan zo snel mogelijk te kunnen
s t a r t en , van gemeentewege is al toegezegd om de nodige vergunning zo snel
mogenjK ai ie geven.

De bedoeling is om donderdagavond een datum vast te stellen wanneer gestart

wordt in Vorden met een NEUTRALE AKTIE UIT HUMANITAIRE
overwegingen om Polen te helpen, alle politieke of kerke l i jke overwegingen dienen
niet van belang te zi jn, het gaat gewoon om de mensen te helpen.

Daar Ruur lo en Barchem al gestart zi jn komen enkele afgevaardigden uitleg geven
over de akt ie aldaar. De bedoeling is dat Vorden zich bij Ruurlo en Barchem
aanslui t . Genoemde plaatsen hebben reeds betrouwbare kontakten gelegd in
Polen.

Betaling abonnementsgeld
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de leden van de
Nederlandse Nieuwsbladpers, waartoe ook Contact behoort,
toestemming verleend de abonnementsprijs te verhogen.
Het abonnementsgeld word nu f 34,00 (inkl. 4% BTW) als u voor
1 januari 1982 betaalt. Betaalt u na 1 januari (ook girobetalers)
dan moeten wij u f 4,- administratiekosten in rekening brengen.

U kunt dus f 4,- verdienen als u vóór 1 januari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63,19.245;
postgiro nr. 1.20.58.67 ten name van Drukkerij Weevers BV, Vor-

den.

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag: 8.00-12.00 uur

en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

De ingezamelde goederen en gelden / u i l e n
ter besch ikk ing worden gesteld aan de inwo-
ners van de p l a a t s LWASIN, l iggende in de
h u u r t van de s ta t l (irud/.iads. De/e twee
plaatsen liggen ongeveer 80 k i l o n i e t e r ten
/uid-oostcn van ( idanks .
LWASIN is een p l a t t e l a n d s gemeente met
een centrumfunctie gelegen in een agraries
gebied. In de/e plaats slaat een s l reek/ ieken-
luiis en het is in grote ve rge l i jkbaa r met de
gemeente R u u r l o en Vorden. Daarop hel
p l a l i r l a n d de nood /oker /o groot is, /o n i e t
groter, als in de sleden, is besloten dit dorp
en de/e streek te adopteren, mede omdat er
al langere ti jd k o n t a k t e n met de/e streek en
d i t dorp van u i l R u u r l o beslaan.
De kon tak ten over de grootste behoeften en
de d i s t r i b u t i e ter p laatse / i j n reeds gelegd
met de plaatselijk artsen, het streek/.ieken-
huis, de pastoor en dedominee. /e l f /a l door
ons door begeleiding van het transport,
waarvoor wij overigens nog een
t ranspor tondernemer zoeken, toege/icn
worden op de ju i s t e d i s t r ibu t ie , onder a l le
gezinten en onder de meest behoeftigen, ter-
wijl tevens getraeht /al worden het p laa t se l i j -

ke s t r eek / i ekenhu i s van de meest noodzake-
lijke /aken te voor/ien.

Mocht door de gewijzigde politieke omstan-
digheden te Polen, het transport en de bege-
le id ing daarvan niet mogelijk /ijn, een en
ander /.al plaats vinden in de tweede helft
van januari 1982, dan /.uilen de ingezamelde
gelden en goederen ter beschikking worden
gesteld aan het nederlandse Rode Kruis,
opdat de/e instantie via internationale hu-
manitaire verdragen alsnog kan /orgen dat
de giften van ons op de goede plaats in Polen
terecht komen.

Dat vele Vordenaren hun beste beentje
zullen voortzetten daar twijfelen wij niet
aan, het is gewoon nodig om deze
Poolse mensen te helpen. Zot ziens
donderdagavond in het Dorpscentrum
om 8 uur .

Redaktie
L. G. Weevers

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen:
Fabricius, J. De brug over de Dordogne;
Kortooms, T. Hallo tegenvoeter!; Me inen ,
G.J. K n c l i s en Wil lcm; Reed, D. Anna; For-
ster, M. Moeder hoor je me'.'; Saljan, Z. De
gri j /e vingers van de angst; Visser-Roosen-
daal, J. Belofte-Met een of het ander; Wol-
kers, J. Brandende l iefde; Male, R. Beverly.
Tekenlessen van de grote meesters; Dane,
C'. Gesehiedenis van de ziekenverpleging;
Signalement van n ieuwe woorden; Puype,

J.P. Blanke wapens; Gezondheid, Dl l t/m
3 (Open School); Peet, H.G. Elseviers be-
roepenalmanak.

Jeugd:
Oberski, J. Kinderjaren; Kuipers, H. Ge-
schiedenis van de racewagen; Goud, E. Alle
motoren 1982; Smolders, P. Ruimtevaar t
1982; Dubbelman, M. Alle auto's 1982;
Bosch, M. van den. e.a. Met Nederlands
puzzelwoordenboek; Withuis, B. Schaken
voor kinderen; Mcwhirter, N. Het groot
Guinness record boek.

Amnesty International
In het kader van de wereldwijde aktie die
Amnesty International tegen verdwijningen
organiseert heeft de werkgroep Vorden 10
december j.1. via vele telefoontjes de aan-
dacht van de ambassadeurs in Den Haag ge-
vestigd op de verdwijning in hun land. Op de
weekmarkten van 18 en 23 december zal de
werkgroep Vorden aanwezig zijn om aan
Vordense belangstellenden voorlichting te
geven en materiaal over deze zaak te ver-
spreiden. Ook kan een ieder die zelf iets wil
doen voor deze aktie, die wil proberen een
eind te maken aan de ontvoeringen en verd-
wi jn ingen van mensen zich hier opgeven.
Op een eenvoudige manier, door een kaart
te sturen of een brief te ondertekenen kan ie-
dereen haar of zijn steentje bijdragen. ledere
werkdag kan men via de speciale voor deze
aktie ingestelde "verdwijnlijn" 020-865991
nadere inlj^wgen krijgen.

Nutsfloralia
Met de Kerstdagen in zicht wordt, zoals
reeds vele jaren, door Floralia voor het Nuts-
departeme^fcien middag en avond georga-
niseerd vJ^pet maken van kerststukjes.
Dit jaar vindt dit plaats op dinsdag 22 de-
cember a.s. in het Dorpscentrum. Een ieder
is hier van harte welkom en kan met assis-
tentie van de bestuursleden van Floralia
mooie kerststukjes maken om zijn huis met
de komende Kerstdagen een feestelijk aan-
zien te geven. Voorgaande jaren was hier-
voor steeds zeer veel animo. Wij hopen dus
ook nu weer een groot aantal deelnemers te
kunnen verwelkomen. Nadere gegevens
vindt U in een advertentie elders in dit blad.

Vuurwerkbepalingen
gemeente Vorden
Verkoop: 29, 30 en 31 december 1981, min.
leeftijd 16 jaar. Afsteken: Op 31 december
1981 van 20.00 tot l januari 1982 tot 02.00
uur. De verkoop vindt enkel plaats door ver-
gunninghouders. Betreffende deze materie
slaan de artikelen 77 t/m 79 van de Algeme-
ne Politie Verordening van de gemeente
Vorden. Op juiste naleving van de bepalin-
gen zal door de politie controle worden uit-
geoefend.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen van
N.OO-12.30 uur en v r i j dag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder
J.K. Geerken: » r i jdag > a n lO.OO tol 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Verslag hoorzit t ing verkeerss tudie
2. Verleende bouwvergunningen; publ ika-
ties ingevolge de Wel Arob.
3. Verleende vergunning voor een oliebolle-
nakt ie .
4. Parkeren van motorvoertuigen.
5. Ophalen van h u i s v u i l .

Verslag hoor/.itting verkeersstudie

Op 23 november jongstleden heeft in Hotel
Bakker te Vorden een hoorzitting plaatsge-
vonden over het voorlopig standpunt van
het college van burgemeester en wethou-
ders met betrekking tot de verkeersstudie.
Van hetgeen die avond is besproken is een
verslag gemaakt. Degenen die de hoorzit-
ting hebben bijgewoond-hebben inmiddels
een exemplaar van dat verslag toegezonden
gekregen.

Voor belangstellenden die niet in de gele-
genheid waren de hoorzitting bij te wonen
ligt een exemplaar van het verslag ter visie in
de openbare bibliotheek en op de gemeente-
secretarie, afdeling 1. Daarnaast is nog een
beperkt aantal exemplaren van het verslag
voorradig. Deze kunnen voor een bedrag
van f. 5,- verkregen worden ter secretarie.

Verleende bouwvergunningen; publikaties
ingevolge de Wet Arob

De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
henden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te d ienen tegen besluiten van de overheid en
wel bij het orgaan dat de betreffende be-
s c h i k k i n g heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inl ichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:

1. Aan de heer B. Pardijs, Almenseweg 23 te
Vorden, voor het bouwen van een garage
aldaar.

Verleende vergunning voor een oliebolle-
naktie

Burgemeester en wethouders hebben aan de
muziekvereniging "Concordia" een vergun-
ning verleend om op 19 december aanstaan-
de een oliebollenaktie te houden.

Parkeren van motorvoertuigen

Het is de laatste tijd opgevallen dat vrij veel
met motorvoertuigen geparkeerd wordt op
voetpaden en plantsoenstroken. Zoals
ongetwijfeld bekend is, is dit verboden. Par-
keren dient te geschieden op de daarvoor be-
stemde plaatsen en langs de kant van de weg,
waar dit althans niet u i tdrukkel i jk verboden

In de komende winter is het trouwens van
groot belang dat de auto's zoveel mogelijk in
de daarvoor bestemde parkeervakken staan,
zodat de sneeuwploeg zoveel mogelijk
ongehinderd het sneeuwruimen kan uitvoe-
ren.

Wij verzoeken u dringend hieraan de nodige
aandacht te schenken.

Ophalen van huisvuil

Op de donderdagen voor Kerst en Nieuw-
jaarsdag zal het ophalen van het huisvuil
normaal geschieden. Op deze dagen kunt u
dus de zakken gewoon aan de weg zetten.

Kerstvieringen scholen
Kranenburg/Vorden
De jaarlijkse kerstviering van de Samenwer-
kingsschool te Kranenburg zal op woensdag
16 december in zaal Schoenaker worden ge-
houden. De kinderen spelen een kerstspel in
twee delen, er wordt ook een kerstverhaal
voorgelezen. Ook ouders en huisgenoten
zijn welkom.
Op vrijdag 18 december begint de kerstvie-
ring van de school De Vordering inde Chris-
tus Koningkerk dorp; daarna in de gemeen-
schapsruimte van de school aan Het Jeb-
bink. Naast een toneeluitvoering door de
vierde klas is er ook de gebruikelijke kerst-
maaltijd.

Kerstavond KPO Kranenburg
Op dinsdagavond 22 december zal de KPO
afdeling Kranen burg- Vorden j^fckerstfeest
vieren. Men heeft iemand uit^^digd die
de avond zal verzorgen. Na afloop is er een
koffietafel.

Uitslag kleurplaat
St. Nicolaaskrant
3 jaar: l prys: Mark Heuvelink, Stations-
weg3; 4 jaar: 2 prijzen: a. Aard Jan Wullink,
Almenseweg 1; b. Carline Hartman, Eiken-
laan 15; 5 jaar: 2 prijzen: a. Millo v.d. Logt,
de Hanekamp 7; b. Sabine Gabriel, Brinker-
hof 32; 6 jaar: 3 prijzen: a. Simone ten Bar-
ge, Het Kerspel 26: b. André Harmsen,
Schimmeldijk 4: c. Marinko Besselink,
Hoetinkhof 68; 7 jaar: 4 prijzen: a. Anita
Pardijs, Dennendijk 2a, Warnsveld: b. Ma-
rieke Vaags, Het Hoge 1 1 : c. Wilma Renge-
brink, Aaltenseweg 12, Hengelo Gld.: d. Je-
roen Oosterink, Het Gulik 15; 8 jaar: 4 pry'-
zen: a. Ester Wolbrink, Hackforterweg 17,
Wichmond: b. Arjan Zweverink, Het Wie-
melink 34: c. Sander Scheffer, Kapelweg 4,
Hengelo Gld.: d. Bianca Walgemoed, Bran-
denborchweg 10; 9 jaar: 4 prij/en: a. Sandra
Hoebink, Hummeloseweg 17, Hengelo
Gld.: b. En. Hiddink, Het Jebbink 34: c.
Liesbeth Handkamp, Hoogstraat 9, Toldijk:
d. Lilian Cuppers, Eikenlaan 6; 10 jaar: l
prijs: Arjan Mulder, De Bongerd 25; 11
jaar: 2 prijzen: a. Dinand Hartman, Eiken-
laan 6: b. Saskia Schepers, Insulindelaan 30;
12 jaar: l prys: Wily Lenting, Nijverheids-
weg (woonwagen).

Totaal aantal deelnemers(sters) 129. Aantal
prijzen 24.
Prijzen kunnen worden afgehaald bij Wul-
link-schoenhandel. Dorpsstraat 4, Vorden.

Kerstnachtdienst in de
Dorpskerk
Antwoord op een desbetreffende vraag:
Evenals vorig jaar worden ook dit jaar op de
Kerstavond/in de Kerstnacht twee diensten
gehouden in de Vordense dorpskerk.

Zo is er voldoende ruimte in de kerk voor ie-
dereen! De kaarsen in de beide kronen zul-
len branden. Er is muzikale medewerking
van organist, trompettist enz. In de late
dienst begeleidt de Chr. Muziekvereniging
"Sursum Corda" ook enkele liederen van de
samenzang en speelt het corps als muzikaal
intermezzo enkele Kerstliederen.
Graag wijzen we u (antwoordend op een
desbetreffende vraag van deze en gene) op
deze twee Kerstdiensten op Kerstavond/-
Kerstnacht in de Hervormde dorpskerk, vol-
gende week donderdag 24 december.
De gezamenlijke Evangelisatie Commissie
van de Gereformeerde kerk en de Hervorm-
de gemeente belegt deze beide Kerstnacht-
diensten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Drukte....
Voor velen in bedri jven, w i n k e l s , scholen,
kerken en ge/ innen is de t i j d voor Kerst een
d r u k k e tijd. Er moet namelijk heel wat voor-
bereid worden om het Kerstfeest samen te
kunnen vieren. De schooljeugd viert het al
deze week, de laatste schoolweek voor de
Kerstvakantie. Mogen het a l lemaal feestelij-
ke vieringen worden. En laat de Franje het
Feit niet verhullen: Jezus Messias is gebo-
ren voor ons allemaal. God kijkt naar ons
om. Hij laat zijn wereld niet uit handen val-
len. En wij?

Solidaridad
In vele kerken, zo ook in Vorden, wordt a.s.
zondag 20 december, de vierde zondag van
Advent, een gave gevraagd en stellig ook ge-
geven voorde reeds enige jaren goed gevoer-
de aktie Solidaridad: hu lp aan veleprojekten
in landen van Zuid-Amerika. Dank zij onze
solidariteit kan er toch heel wat van de rond
komen: boeren krijgen grond, er wordt
landbouwonderwijs gegeven, coöperaties
worden gesticht enz. Ze "vechten" daar voor
grond, voor voedsel, vrijheid, leven.
Solidaridad is een goede (interkerkelijke)
diakonale, charitatieve aktie.

Dienst Raad van Kerken
In samenwerking met enkele Vordense ko-
ren (het Vordens Dameskoor, de Chr. Ge-
mengde Zangvereniging "Excelsior" en het
Vordens Mannenkoor) houdt de plaatselijke
Raad van Kerken op a.s. zondagmiddag 20
december een Advents-Kerstdienst in de
Hervormde dorpskerk.
Liturgieën zijn gestencild en worden uitge-
reikt. Ds. Veenendaal hoopt de dienst te lei-
den en ook de meditatie te verzorgen. Ook
Pastoor van Zeelst en leden van de Raad van
Kerken Vorden-Kranenburg werken mee
aan de liturgie.

Kerstviering Hervormde
vrouwenvereniging dorp
Het bestuur van de Hervormde Vrouwenve-
reniging in het dorp Vorden heeft gevraagd
de leden te willen meedelen: dat de Kerstvie-
ring D.V. gehouden zal worden op a. s.
maandagavond 21 december in "de Voor-
de".

Kaarsen voor Soweto
Bij één van de uitgangen van de Dorpskerk
(o.a. onder de toren) zijn na de kerkdiensten
weer kaarsen verkrijgbaar uit Soweto, Zuid-
Afrika. Door kaarsen te kopen helpen we de-
ze zwarte mensen in Afrika aan werk en
komt er licht in hun vaak zo duister, gedis-
crimeerd bestaan. Kaarsen brengen hier en
ook ginds licht. Ukukhanya = licht in een
donkere wereld. De Hervormde Diakonie
heeft enige dozen vol kaarsen uit Soweto in
voorraad.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 20 december: 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink, m.m.v. de Cantorij
17.00 uur: Advents-Kerkdienst Raad van
Kerken, ds. J. Veenendaal, m.m.v. Vorden-
se Koren.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag20decemberlO.OOuurds. G. Brink-
man, 't Harde; 19.00 uur nog onbekend.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 19 en zondag 20 december J.H.
Slot, Neede, tel. 05450-1300.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 19 december en zondag 20 decem-
ber dr. van Tongeren. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST Dl H R H N ARTS

Zaterdag 19 december 12.00 uur tot maan-
dag 21 december 7.00 uur dr. B r e u k i n k , te-
vens avond- en n a c h t d i e n s t .
Donderdag 24 december 7 uur tot maandag
28 december 7.00 uur dr. Warringa. Tevens
avond- en nachtdienst .

Donderdag 31 december 19.00 uur tot zater-
dagmorgen 2 jauari 1982 7.00 uur Dr. Wc-
chelaer.

Zaterdag 2 januari 1982 12.00 uur tot maan-
dag 4 januari 1982 7.00 u u r dr. Wegehelaer.
Tevens avond- en nachtdienst.

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

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2 1 5 1 . Graag bellen voor 9
uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
GLD., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W.-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

APLHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

Uits lui tend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS

Groodbod, 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,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING

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

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; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30.

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur . Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



het fijnste vlees
voor uw kerst-

maaltijd komt
n Slagerij Krijt

Tel 1470

Wa0e^ tAew [

Ruime voorraad in 30 soorten
NIEUWE

kolen-en
houtkachels
Voor kleine afhaalprijzen.
Komt zien, en u slaagt!

C.W. SEEGERS
Zomerweg 21, DREMPT bij Doesburg. Tel (08334)

2722, Halseweg 58, HALLE. Tel (08343) 798.

30 mandarijnen voor 3,95

10 grote sinaasappels 3,95

Appels 1 kiio 1.95

3 vroegïidi voor

fruitschalen.

BRUNEKREEFT groente en fruit

Dorpsstraat 17. Tel. 1617.

Polaroid
1000

direkt-klaar
camera

STUNT
Nu X doosjes

STUNT

FOTO

Kerkstraat i - 7251 BC Vorden - Telefoon 05752-1313

Voor uw exclusief Kerst- of Oud- en Nieuwjaarsdiner (en
diners op alle dagen daartussen)

TAO SING in Vorden
Het Chinese restaurant in de Achterhoek met zelfs nu
nog betaalbare prijzen. Ziehier.

Nassi/Bami speciaal f f9,-
Indische kipgerechten f 10,50
Complete menu's v.a f 13,-
Speciaal KERSTMENU:
topklasse alleen nu p.p f 25,-
(en nog 170 andere mogelijkheden)

Chinees specialistenrestaurant

TAO SING in Vorden
Dorpsstraat 28. Telef. 1905.
Wilt u wel tijdig reserveren?

Verliefd.
\erloofd.
Desiree.

il»

AGROOTKORMELINK
.horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

Wij danken U voor in het afgelopen jaar ge-
stelde vertrouwen in ons en wensen U prettige
feestdagen en een voorspoedig 1982 toe.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Voor de feestdagen!
Lichtgewicht leren damespump
van Pimpernel
slank van leest met
6 cm hak

f75,- ^

Vlotte pump met
jamboreeklep
van Anita

f65,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

Jonge Floryn
15.25

P. liter
JÜNT.K

JKNlfl'KR

Jonge
Korenaer
nu 14,95
P. liter

Whisky
William Lawson

nu 17,95

Triple Sec Orange
Franse likeur 40%

Smaakt als Cointreau
slechts 14,95 p. fles

bessenjenever [jjlllj

liter 13.50

BacardiRum
nu

17.95

Groot assortiment
buitenlands bier

Franse Cognac
la Roche

extra zacht

Jagerschoppen
Frisse moezel

liter nu
5,25

veel leuke
kado verpakkingen

En voor kwaliteits wijnen bent u bij ons aan het juiste

SlUlt Dorpsstraat 10, tel. 1391

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 24, lid 2 van de Wet
ABM liggen op de secretarie van de gemeente Vorden
vanaf heden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden ter inzage het ont-
werp van de beschikking op de verzoeken van:
a. MEDO B.V. Onsteinseweg 2, 7251 ML Vorden om
vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van e^fcwerktuigenloods, een her-
stelinrichting voor landbW^werktuigen en een opslag-
plaats voor gewasbeschermingsmiddelen op het per-
ceel plaatselijk bekend Onsteinseweg 2 te Vorden, kada-
straal sectie D, nummers 1847 en 1851, datum verzoek
23 juni 1981;
b. KUIKENBROEDERIJ AüERLAND B.V., Ruurlose-
weg 96, 7251 LW VorcSPom een vergunning tot het
oprichten, in werking brengen en in werking houden van
een kuikenbroederij met opslag van broedeieren en één-
dagskuikens op het perceel plaatselijk bekend Ruurlose-
weg 96 te Vorden, kadastraal sectie D, nummer 1840,
datum verzoek 21 oktober 1981;
c. TEXTIELREINIGING SIEBELINK B.V., Industrieweg 3,
7251 JT Vorden om vergunning tot het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een wasserij
op het perceel plaatselijk bekend Industrieweg 3 te Vor-
den, kadastraal sectie M, nummer 176, datum verzoek
29 september 1981;

Strekking van het ontwerp van de beschikking is, deze te
verlenen onder de gebruikelijke standaardvoorwaarden
ter voorkoming van gevaar, schade of hinder van ernsti-
ge aard buiten de inrichtingen.

Gemotiveerde bezwaren tegen deontwerp-beschikking
kunnen schriftelijk worden ingebracht door de aanvra-
gers en degenen die reeds schriftelijk of mondeling be-
zwaar hebben gemaakt tegen de verzoeken om vergun-
ning en hen die daartoe redelijkerwijs niet (tijdig) in staat
zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 1 januari 1982.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum: 17 december 1981
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

VOORDELIGE KINDERMODE

Manteltjes nuv.a. 69,-
Jacks 39,- 69,- en 89,-
Rokjes en jurkjes 10,- en 15,-
Pantalons v.a. 25,-

Spijkerbroeken 79:50

RUURLO

Vrijdags doorlopend open tot 9 uur

Haal iets lekkers in huis voor de Kerst.

fijne OlOllen met echt spijs

Heerlijk roomboter

Amandelkrans

Lekker

fijne

Brood en broodjes

van echte boter

Bestel vroegtijdig

Echte bakker

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

Laat de winterschilder komen
uitgerekend nu

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden zo-
wel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 1208 b.g.g. 2039.

Voor binnenwerkzaamheden bieden wij u een premie van f 50,- per man per dag. Maak dus

snel een afspraak voor een vrijblijvende offerte.



Wij willen een ieder die op wel-
ke wijze dan ook ons heeft ge-
lukgewenst met de geboorte
van onze dochter

ANNEMIEKE

langs deze weg vriendelijk be-
danken.
Henk en Willy Velhorst-Vos-
kamp.
Galgengoorweg 3. 7251 JC
Vorden.

Hartelijk dank aan allen voor uw
overweldigende belangstelling
en attentie in welke vorm dan
ook die ons 25 jarig huwelijk tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

ARIETEERINK

FENNYTEERINK-

WEGGEMANS

Vorden, december 1981.
H.v Bramerenstraat 1 2

In plaats van kaarten.
Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op onze
trouwdag ontvingen, danken
wij u allen hartelijk

MARC EN GRACIA

ROUWEN

Vorden, december 1981
Ruurloseweg 26

ledereen hardstikke bedankt
voor de belangstelling en de
prachtige geschenken voor
mijn geboorte.
Ook namens mijn ouders en
mijn zusje fijne kerstdagen en
een beregoed 1982

ANOUK FRANSEN

Voor de vele blijken van belang-
stelling tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve
moeder en oma

GEERTTUIDA JOHANNA

JOLINK-WISSELINK

zeggen wij u hartelijk dank.

Vorden 15dec. 1981

De kinderen en kleinkinderen.

Kerstbomen te koop, alle ma-
ten, met en zonder kluit. Even-
tueel ook te bezorgen.
Boomkwekerij M.G. Spiegelen-
berg, Ruurloseweg 26, Vorden,
telefoon 05752-1464.

Hou de kou en doktervan uw lijf
en de energierekening laag.
Draag Thermolana half wollen
gezondheids ondergoed. Ver-
krijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Wekelijks af te geven bouten,
(vaarzen) Eventueel diepvries
klaar. Scherpe prijzen!
A.J. Boers. Het Wiemelink 29,
Vorden. Tel. 05752-1872

Wie heeft vorige week woens-
dag mijn overall gevonden. Maat
164.
Dick Wesselink. Tel. 1521

In onze showroom
toer-, sport-, trim-, en
racefietsen.
Voor 'n Fongers, Barink.

Muziekver. Concordia. Zater-
dag 19 december, jaarlijkse
oliebollenaktie.

Flits kinderfietsen
Kwaliteit en degelijkheid én vei-
ligheid v.a. f251,- van Fongers
Barink

Te koop: slachtkippen
D. Pardijs. Ganzesteeg 3, Tel.
6712.

Schoenreparatie!!
Vakwerk voor de laagste prij-
zen.

Reparatie

M^KKINK
NicuuMncl Ï4 Vorden Ick-loon (>57<:-MN6

Voor tweewielerreparaties
Barink, Nieuwstad 26.

Na een liefdevolle verpleging van 5 jaar in „Het Enze-
rinck" heeft God haar thuis gehaald, onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

GERRITJE JOHANNA WINKELMAN
weduwe van Joh. Hofs

op de leeftijd van 90 jaar.

Vorden: G.J. Hofs
H.G. Hofs-Brummelman

Vorden: J. Brummelman
Amstelveen: B.J. Rouwenhorst

A. Rouwenhorst-Vrij

klein- en achterklein-
kinderen.

7251 DM Vorden, 1 5 december 1981
Zutphenseweg 74

Moeder is opgebaard in het rouwcentrum Het Jebbink 4
te Vorden, alwaar gelegenheid tot afscheidnemen en
concoleren donderdag 17 december van 19.00 tot
19.30 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 19 de-
cember om 12.00 uur in de Gereformeerde kerk te Vor-
den.

De begrafenis heeft aansluitend plaats om 13.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor de vele en hartelijke blijken van medeleven, welke
wij mochten ontvangen, na het geheel onverwachte
overlijden van onze giede vader

HERMANUS DE GROOT

betuigen wij U onze welgemeende dank.

H. de Groot jr.
H.M. de Groot-Karlhuber

Amersfoort, december 1981
Trekvogelweg 117.

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze kan-
toren in plaats van vrijdagavond 25 december
geopend zijn op

woensdagavond 23 december
De avondopenstelling van vrijdag 1 januari wordt
verplaatst naar

woensdagavond 30 december
de gezamenlijke banken van Vorden.

Uitnodiging Kerstfeest
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.

Evenals vorige jaren nodigen wij alle bejaar-
den en ook alleenstaanden uit om samen met
ons het Kerstfeest te komen vieren op dins-
dag 22 december 's middags 14.00 uur in
zaal „de Herberg".

Een kerstverhaal wordt verteld door mevr. T.
Ridderhof-Meesters.

Op woensdag 23 dec. is er de Kerstviering
voor ergen leden. o.a met zang door de Gebr.
Eijkelkamp. Aanvang kwart voor acht.

Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, geeft
u dat dan gerust door aan Mevr. D. Wagenvoort-Eggink,
Tel. 2176.

Vordense Winkeliers Vereniging
Koopavonden voor Kerstmis

a.s. Dinsdag 22 december en

Woensdag 23 december tot 9 uur

geopend.

Donderdag 24 december om 4 uur
gesloten.

De postkantoren Vorden,
Hengelo Gld.
Ruurlo en
Borculo

Sluiten op 24 december a.s. te 16.00 en op
31 december a.s. te 12.30 uur.

"Het Hoge" School m/d bijbel

KERSTVIERING
Vrijdag 18 december a.s. hopen we samen
met alle schoolkinderen in de Dorpskerk
bijeen te komen voor de viering van het
Kerstfeest. Aanvang 13.30 uur.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom, evenals de kin-
deren, die volgend jaar op school hopen te komen.

De dierenartsen AJ. Breukink en
J. Wechgelaer.

Maken bekend dat met ingang van Maandag
28 december a.s. hun ochtend spreekuur (8-
9 uur) gehouden zal worden op

Het Jebbink 3 te Vorden
alwaar ook m.i.v. die datum de maat-
schapsapotheek gevestigd zal zijn.

Spreekuur kleine huisdieren blijven ongewijzigd op het
Jebbink en wel
Maandag van 18.30 tot 19.00 uur
Woensdag van 18.30 tot 19.00 uur
Vrijdag van 18.30 tot 19.00 uur.
En volgens afspraak.

Kerststukjes maken
met floralia

Dinsdag 22 december a.s. 's middags van
half 2 tot half 4 en 's avonds van 8 tot 10 uur
in het Dorpscentrum. Deelname gratis ook
voor niet-leden.
Materialen zijn verkrijgbaar aan de zaal,
maar kunnen ook zelf meegebracht worden.

Meebrengen: bakje, fles, kandelaar enz. en in elk geval
mesje en tangetje.

Graag opgave bij:
Mevr. Boesveld. Het Wiemelink 67. Tel. 1 743.
Mevr. Groot Bramel. Ruurloseweg 12 . Tel. 1351
Mevr. Hesselink. Molenweg 1 5. Tel. 1 555.

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Attentie
Wilt u vroegtijdig bestellen
voor de a.s. feestdagen, verse
kalkoen, haantjes, kip, tam ko-
nijn en eieren het van ouds be-
kende adres.
Poeliersbedrijf Rossel, Nieuw-
stad 45, Tel. 1283.

Te koop hoge noren maat 42.
H.J. Pardijs. Mosselseweg 4,
Vorden.

Te koop: dragende vaars 27-
12 aan de telling en een dikke
vaars.
J. Oosterink, Almenseweg 59

Afwezig NJ. Edens. tandarts
Van 28 december t/m 31 de-
cember. Voor spoedgevallen:
WA Houtman. De Steege
41 Tel. 2253.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Ruime keus in alle maten

Kerstbomen
met of zonder kluit of opgeplant in potten.

Verder vele kerstartikelen als:

Kerstbakjes
Wand en Grafstukken
Kerststerren
Cyclamen
Hyacinthen enz.

De avondverkoop houden we weer in de verlichte bloe-
menkas en wel op 21 -22 en 23 december van 7-9 uur.
Donderdag 24 dec. zijn wij om 4 uur gesloten.

Bestellingen gaarne vroegtijdig.

Bij aankoop van deze artikelen boven f 25,-
Een kaaps viooltje cadeau.

Vorden. Bloemisterij. Tel. 1 508 b.g.g. 2054.

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

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
rv-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Te koop: mooie kerstbomen
met of zonder kluit vanaf f 5,-
en eetaardappelen.
^ij W.M. Hissink. Rietgerweg 3.

>rden Tel. 05752-1705

Dit weekend zijn ze er weer

Oliebollen
Appelbeignets
Kerstbrood

Neem vast een voorproefje.

Banketbakkerij WIEKART
Tel. 1750

Specialiteit zwanehalzen, leonidas bonbons.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUIMISSEIM RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Te koop: mooie kerstbomen
alle maten, met of zonder kluit.
J. Peppelman, Kerkhoflaan 3,
Vorden, Tel. 2728

LEGO
BAZAR SUFFERS

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

KRANENBURG

Wijziging Weekmarkten
l.v.m. Kerstmis en Nieuwjaar worden de

weekmarkten van 25 december en 1 januari a.s. ver-
plaatst naar resp. dinsdag 22 en dinsdag 29 decem-
ber vanaf 2 uur n.m.

Weekend aanbieding

Heuca tapijt tegels

50x50
5 jaar garantie.

Meeneemprijs

T 6,95 per stuk

HELMINK b.v,
Zutphenseweg - Vorden

Muziekver. Concordia

Zaterdag 19 december
Jaarlijkse

OLIEBOLLENAKTIE

Kerstsamenzang in de
Hervormde Dorpskerk

te Vorden

zondag 20 december 1 981 . Aanvang 1 7.00 uur

Medewerking wordt verleend door:
Het Vordens Mannenkoor
Het Vordens Dameskoor

Chr. Gemengde Zangvereniging "Excelsior"

De meditatie wordt verzorgd door:
Ds. J. Veenendaal

Deze Kerstsamenzang wordt georganiseerd door
de Raad van Kerken in Vorden/Kranenburg

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 21 december tot maandag 4 januari.

Chemischreinigen

VAN TONGEREN
voor ouderen en jongeren
Raadhuisstraat 29. Hengelo Gld. (tegenover gemeente-
huis)

VUURWERK
4 dagen lang

alle soorten vuurwerk
van 28-12 t/m 31-12

JANSEN
Bleekstraat 1 (bij de kerk) - Hengelo G. - Tel. 1360

Voor de komende feestdagen
Huzarensalade
Russische eieren
Zalmsalade
Chipolatapudding
Diverse bavarois
IJstaarten
IJsschotels

Gaarne vroegtijdig bestellen

Restaurant de BOGGELAAR
ook voor wild eten.

1 ste Kerstdag gesloten, 2de Kerst-
dag geopend
Vordenseweg 32, Tel. 05752-
1426,Warnsveld



Kerststol Delmonte
Royale plakken met veel
krenten, rozijnen en
spijs erbij... pardon erin!
zo'n hele kerststol
weegt bijelkaar toch
maar eventjes zo'n 700
gram.

Schijven ananas, halve
perziken en abrikozen.
Van élk n heel blik vol.

Campbell soepenIJstaart
Een grandioze ijstaart van vanille-
roomijs voor maar liefst 8 personen
als t moet. weet u wat, u kleedt m
prachtig aan met kaarsjes erop.

Kerstkrans
Roomboter, 400 gram Cegarneerd
met bigarreaux en sucadesnippers.
in n mooie doos, maar die eet u niet
op. Dus laten we alleen de krans zien.

feest Feestwijn. leder ander heeft maar drie kleuren. De
Prijs-slag wel acht: 1. volrood, 2. warmrooö, 3. dieprood, 4. lichtroze,
5. roodroze, 6. helderwit, 7. goudwit en 8. sprankeiwit.

Rollade
n Mooie opgerolde rollade. van kal-
koen. Mager vlees! Diepvries, 700 gr

Reddy zonnebloemolie
Voor t bak- en braadfestijn. Een héle
liter,

Regent bonbons
voor onder de kerstboom Of erin!
Doos 400 gram.

Chaudffontaine
voor t feestdiner met de twee gla-

zen. Eén voor de wijn
en één voor 't

bronwater.
Zonder kalorieën!

i'

59
Suikerkransjes
Feestelijke kransjes met suiker ver-
sierd. Pak 250 gram.

Chinese sperziebonen
Das nu weer eens helemaal nieuw!
c.'j/nese sperziebonen. Lekkel... voor
de Rage PI ijs van 1,99 (Was 't nou de
R of de L die de Chinezen niet kun-
nen zeggen? Geeft niet, hun sperzie-
boontjes zijn in ieder geval... rekkel!)

Heel blik, 850 gram

Doubletkransjes of Sneeuwblaadjes
pak 150 gram

Ceisha asperges blik 250 gram
Kip 1300 gram, "uit de diepvries'

Unox kreeftesoep biik soo gram
Volrode Zalm hele moot, blik 220 gram

Coca-COla literfles

Seven-up nterfies
Melba toast 5 pakjes & 6 stuks. Vrij Produkt

HeCO gevulde SOep groente-, kip- of tomaat
heel blik

Zonnebloemolie hele literWij Produkt

Doperwten extra fijn, heel blik

Slaolie hele liter

Tan/vebloem kiio
Zelfnjzend bakmeel pak 500 gram

199
199
499
249
499
119
119
69

Erg goed merk uit Engeland. Hier
ook al zeer bekend. Selderij-creme,
champignon-crème, ossestaart of

uien

Bourbon
De leden van het N.P.C., Nederlands
Pudding Genootschap, genieten er
luchtig op los. Met de zeer luchtige
puddingen van Bourbon, in vanille,
chocolade, aardbeien of caramel

smaak.

Navel Sinaasappelen
De allermooiste Torentje sinaasap-
pelen van 2 kilo voor maar

Unox ragouts
Champignon, kalfs-, kip-of rundvlees,
blik 400 gr adviesprijs 290

Unox cocktailworstjes
De prijsprikkerswande week. Blik a
200 gram.

Groente & Fruit
Alleen verkrijgbaar in filialen met
een groente- en fruitafdeling
Priizen geldig t m 19 december a s

Spruiten, 10Q
kilo ILö

Sperziebonen,
/ 500 gram

Golden Dehcious, 2 kilo

Handperen,
Dovenne du comice ", kilo

249
249

399
99
149
249
299
299
299
299

mk, blik 220 gram 299

229
129
99
169
189
179

Musketringen pak 150 gram
lUCdubbelpak 150 gram

DUYViS ZOUte pinda's zak 250 gram

Wokkels paprika of naturel

Bahlsen ZOUtjeS bacon, barbecue of zout

Colden Wonder Chips 1 20 gram, paprika of
naturel

Califomische walnoten netje 300 gram
- "*"*

149
99

249

1 29

1 29

269

Slagerij

ii A» Italiaanse import, 0,7 liter,vcrn\ouin,rood of wit

Mateusrosé,

Dom Ramos sherry,

Chateau Haut Cantel
Malse magere fricandeau
Verse varkensschnitzels 100 gram
Verse worst of saucijzen

Graves Superieur,

Alléén verkrijgbaar m filialen met een slagerij
Prijzen geldig tot en met 19 december a s

12,98
179
748
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Burg. Mr. M. Vundennk: "Betreurenswaardig dat Lochem uit het
recreatieschap wil treden"
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Algemeen Bestuur, welke woensdagavond in Vorden werd gehouden,
zei burgemeester Vunderink het een betreurendswaardige ontwikkeling te vinden dat de gemeente Lochem uit het recrea-
tieschap wil treden. "Op die manier zullen niet meer gemeentes dit gaan doen", aldus burg. Vunderink die één en ander zei
naar aanleiding van een vraag van de heer C.Chr. Voerman.

De commissie Algemeen Bestuur heeft zich ^ belangen van de agrarische bevolking.'
deze vergadering vrijwel uitsluitend bezig Wie de beheersovereenkomsten slui-
gehouden met de behandeling van de drie ten en hoe wordt de schade geregeld", aldus
zogenaamde struktuurschema's (landin-
richting, openlucht recreatie en Natuur- en
landschapsbehoud).
Burg. Vunderink antwoordde op vragen van
de heer J. Bosch dat deze schema's niet in
strijd zijn met het streekplan. De heer Vun-
derink zei wel te verwachten dat ideeën over
nationale landschappen uit het streekplan
zullen worden overgenomen.
Evenals de heer Bosch vond ook de heer
C.Chr. Voerman het moeilijk om een me-
ning te geven over iets wat nog in de verre
toekomst ligt. Burgemeester Vunderink gaf
toe dat er weinig aanknopingspunten zijn
om op in te haken. Wel stelde hij dat zolang
er in de bestemminsplannen niets veran-
derd, de schema's voor de gemeente geen
dwingende konsekwenties hebben.
"Toch zit er nog een stukje zorg bij me
achter. We krijen accent als recreatiegemee-
nte binnen het landschap. Ik denk dan aan

vroeg de heer Voerman zich af.
Burg. Vunderink wees erop dat de standsor-
ganisaties een eigen inspraakkanaal hebben.
Er wordt georganiseerd gereageerd.
De heer G.J. Bannink wilde alvorens zijn
mening te geven over deze groene struk-
tuurschema's eerst wel eens weten hoe de
standsorganisatie en de landgoedeigenaren
in Vorden erover denken. "We gaan nu in
feite beslissen over eigendommen van
andere mensen", aldus Bannink.
Burgemeester Vunderink zag er geen heil in
om met alle belanghebbenden te gaan over-
leggen. "Je bent dan met een inspraakproce-
dure bezig waar je een halfjaar voor uit moet
trekken", zo reageerde de heer Vunderink.
De heer Vunderink ging er overigens van uit
dat door deze struktuurschema's geen ei-
gendommen worden aangetast. Bovendien
krijgt niemand iets opgedrongen.
Op advies van de commissie Algemeen Be-

stuur zal in de reaktie van de gemeente Vor-
den op deze struktuurschema's worden
opgenomen dat men veel gewicht moet ge-
ven aan de reakties van de standorganisaties
en andere belanghebbenden. Daaraan toe-
gevoegd dat wanneer er beheersovereen-
komsten worden gesloten voorkomen moet
worden dat er schade aan derden wordt be-
rokkend.
Op een suggestie van de heer Voerman deel-
de burg. Vunderink mede dat er graag mee-
gedacht wordt om voor kasteel Hackfort iets
te kreeëren "ten algemene nutte". Natuur-
monumenten die het kasteel in beher heeft
wil namelijk iets met het kasteel gaan doen
en dan op een sociaal doel gericht.
Burgemeester Vunderink bevestigde de
heer Voerman vervolgens dat er inderdaad
een subsidiepot bestaat voor landschapsver-
fraaiing. "Dit is in principe een zaak tussen
de particulier en de provincie. De gemeente
kan hierbij echter wel helpen. We zullen dit
inderdaad stimuleren, zo antwoordde de
heer Vunderink.

Wethouder Geerken:

"Ik hoop voor eind januari een uitvoerings-
voorstel in de raad te brengen over de nieu-
we sporthal. En dan hoop ik tevens de hal
voor het nieuwe seizoen gereed te maken."
Woorden van wethouder J.F Geerken tij-
dens de begrotingsvergadering dinsdaga-
vond. Hij gafdeze uitleg naar aanleidingvan
vragen van het CDA. De/e partij was zeer
verheugd over het feit dat de vorige wethou-
der W.A.J. Lichtenberg voldoende mate-
riaal had aangedragen om van de raad toe-
stemming te krijgen om met de voorberei-
ding van de bouw van de Sporthal te begin-
nen. Het CDA hoopte dat Geerken spoedig
met een uitvoeringsvoorstel naar de raad
zou komen. Wel vroegen de CDA-ers zich af
of de exploitatie van de het haalbaar zou zijn
binnen het door het college vastgestelde be-
drag van ruim anderhalf miljoen gulden.
Het CDA vroeg zich af, wanneer de exploi-
tat ie zou tegenvallen, welke maatregelen
het college dan zou gaan nemen.
Hierop antwoorde wethouder Geerken dat

er atijd een achterdeur aanwezig was. "We
verhuren de zaal twee keer in de week en dat
geeft een opbrengst van 42.000 gulden.
Maar de ramingen en de veronderstellingen
liggen er. En we hebben er vertrouwen in."
De VVD-f ractie was van mening dat voordat
de sporthal gebouwd zou worden, de be-
hoefte en de financiële mogelijkheden van
de vereninging goed op elkaar afgestemd
moeten zijn. Raadslid G.J. Bannink plaatste
zijn twijfels bij de nieuwe sporthal. "Is er ei-
genlijk zoveel behoefte aan die hal", zo
vroeg hij zich af'.
De kosten voor de bouw de niewe sporthal
moeten onder meer gedekt worden uit de
oprbrengensten van de verkoop vana de
MedIer-school en uit de winstui tkering van
de Gamog. Bedragen van respectievelijk
300.000 en 370.000 gulden. Zowel PvdA als
het CDA vroegen zich af hoe de plannen
omtrent de verkoop van de Medler-school
waren gevorderd.
Volgens de PvdA kon een vertraging van die

verkoop een struikelblok zijn voor een snel-
le realisatie van de sporthal. Wethouder
Geerken zei dat het college ervan uitging dat
de kansen op de verkoop van de school nog
steeds aanwezig zijn. "Mocht het langen du-
ren, datn is er een reserve ingebouwd van ze-
stigduizend gulden", aldus de wethouder.
Ook de tweede inkomstpost voor de spor-
thal, de winstuikering van de Gamog bracht
enige problemen met zich mee. Bannink
von het besteden van deze gelden voor de
sporthal ij^niist. "Die wisnt moet besteed
worden vo^rle aansluiting van gas in onren-
dabele gebieden. De mensen dat in de bui-
tengebieden hebben ook recht op gas I.1, wi l
niet hebben dat de Gamog gelden aan de
sporthal worden besteed!", aldus Bannink.
De rest vH^ie gemeenteraad was het daar
niet mee t^m. Wel werd besloten dat de toe-
komstige winstuikeringen van de Gamog
bestemd zouden worden voor de gasaans-
luitingen in de onrendabele gebieden.

Meerderheid raad stemt voor:

Toch sociaal-cultureel werker,
Met een meerderheid van stemmen be-
sloot de gemeenteraad van Vorden
dinsdagavond in de "begrotingsraad"
om dertigduizend gulden beschikbaar
te stellen voor de aanstelling van een
sociaal cultureel werker in Vorden. De
voltallige fracties van de PvdA en het
CDA gingen hiermee akkoord met een
minderheidsvoorstel dat wethouder
J.F. Geerken bij de begroting over 1982
had ingediend. De WD-fraktie en G.J.
Bannink stemden tegen. Wethouder
H.A. Bogchelman en burgemeester mr.
M. Vunderink hadden het voorstel ge-
daan om vijftienduizend gulden be-
schikbaar te stellen voor welzijnswerk
in het algemeen.

Naast de dertigduizend gulden werd ook
nog goedkeuring gegeven aan tienduizend
gulden voor algemeen welzijnswerk, echter
niet bestemd voor sportaktiviteiten. Deze
tienduizend gulden kwam voort uit een mo-
tie van PvdA en CDA
Wethouder Geerken zei verheugd te zijn

over de beslissing van PvdA en CDA. "Ik
denk ook dat oud-wethouder Lichtenberg
hiermee tevreden is", zei hij, hiermee doe-
lend op het feit dat ook Lichtenberg zich in
het verleden warm had gemaakt voor de
aanstelling van een sociaal cultureel werker.

Vóór februari
In de motie van de PvdA en het CDA vroe-
gen deze partijen aan het college of de Stich-
ting Sociaal Cultureel Werk nog voor l fe-
bruari 1982 over het voorgestelde bedrag
(veertigduizend gulden in totaal) kon be-
schikken. "Voor de goede voortgang van de
aktiviteiten van de stichting". Burgemeester
Vunderink kon dit echter niet toezeggen.
Volgens de burgemeester moest er nog ge-
praat worden met de stichting en kon er tot
het nieuwe jaar niks meer gedaan worden, in
verband met de feestdagen. "We zullen
echter proberen de zaak rond te krijgen voor
l februari".
Zoals gezegd, de WD-fraktie en raadslid
Bannink waren tegen het voorstel van Geer-
ken, evenals wethouder Bogchelman. De
WD verkoos een directe subsidie aan de ve-
renigingen boven het aanstellen van een so^

ciaal cultureel werker. Volgens de WD-ers
moest zo'n man door de verenigingen zelf
worden opgebracht. "Wij zijn van oordeel
dat in Vordense het particulier initiatief nog
steeds goed kan functioneren, ook zonder
een sociaal-cultureel werker", aldus de bei-
de WD-raadsleden.

Bannink betwijfelde of het aanstellen van
zo'n werker met dertigduizend gulden rond
was te krijgen. "Ik heb me laten informeren
dat zo'n man tussen de honderd en de hon-
derdvijftigduizend gulden per jaar kost.
Compleet met instrumenten en huisves-
ting".

De Partijd van de Arbeid was het uiteraard
eens met het voorstel van Geerken, doch
trok wel in twijfel of het aantrekken van een
sociaal-cultureel werker als zodanig nu ook
meteen een oplossing "voor alles" zou zijn.
Volgens de socialisten moest er snel gehan-
deld worden, ook in verband met de steeds
toenemende jeugdwerkloosheid.
De begroting over 1982 werd later met alge-
mene stemmen aangenomen, evenals het
investeringsschema voor 1982 en volgende
jaren.

CDA-fractievoorzitter Voerman:
"Vorden op gebied OGB een Mekka"

De fractievoorzitter van het CDA, G. Chr.
Voerman, noemde Vorden op het punt van
de onroerendgoedbelasting "een Mekka".
"We hebben al vaker gesignaleerd dat Vor-
den in de regio, ja mogelijk zelfs landelijk,
op dit punt een Mekka is", zo waren zijn
woorden. De fractievoorzitter maakte deze
opmerking dinsdagavond in de begrotings-
raadsvergadering, omdat de onroerend-
goedbelasting in Vorden in 1982 niet ver-
hoogd hoeft te worden.
Wel stelt het college in het investeringssche-
ma voor 1983 en volgende jaren voor de

-OGB vanaf 1983 voor een periode van vier
jaar te verhogen met ongeveer drie procent.

Burgers niet voor zware
lasten plaatsen
Zowel de fractie van de WD als raadslid
G.J. Bannink (zelfstandig) veroordeelden
dit voorstel. Bannink vond de verhoging van
de OGB "een slechte zaak" en de WD-ers
vonden een dergelijke verhoging "onaan-
vaardbaar". Volgens de liberalen worden de
inkomens van de burgers al genoeg "uitge-
hold" door de centrale overheid. "Wij die-
nen er voor te waken dat wij onze burgers
niet voor onaanvaardbaar zware lasten
plaatsen", aldus de WD-ers.
Burgemeester mr. M. Vunderink stelde dat
als de raad geen verhoging van de OGB wil,

dit een zinloze beslissing zou zijn. "U wilt
geen verhoging, hoe wilt U de investering-
slijst voor 1983 dan dekken?", vroeg hij
WD-fractievoorzitter H. Tjoonk. Deze wist
hierop geen antwoord.

Nieuwe school Kranenburg
De CDA-fractie vroeg zich in haar algemene
beschouwing af, of in verband met de nieu-
we school in Kranenburg ook niet eens ge-
dacht zou moeten worden aan nieuwbouw
van de openbare lagere school in de dorps-
kern. Burgemeester Vunderink zei hierop
dat de school zich niet voor uitbreiding
leent.

Dorpsverfraaiing
De PvdA wilde enkele duidelijke voorstellen
van het college over de dorpsverfraaiing
van Vorden. "Wij willen graag de mening
van het college over het mooier aankleden
van de parkeerplaats bij hotel Bakker, de toe-
komst van het Jeugdcentrum en de parkeer-
voorziening in het algemeen".
De burgemeester zei dat het college niets
zag in de reconstructie van het Dorpscen-
trum, "niet zolang het zware verkeer nog
steeds door ons dorp racet". Vunderink zei
het Jeugdcentrum niet langer te willen reser-
veren voor parkeerplaatsen, "aangezien er in
het dorp zelf nog genoeg parkeerruimte is.
Mits er geen twee-zijdig parkeerverbod
wordt ingesteld. Maar daar zijn wij dan toch
tegenstander van".

GEBOREN: Anouk Fransen
ONDERTROUWD: B.M. Hoek en E.A,
Klein Ikkink
GEHUWD: DJ. Vlogman en H.E. Rate-
rink; J.J.Th. Albers en E.J. Giesen; AJ.
Everts en J.H.W. Klein Geltink; M.A. Rou-
wen en G.A.B.J. Bouwmeister; H. Vos en
J.M. Mullink.
OVERLEDEN: A.M. Wijers-Eggink, oud
45 jaar; G.J. Olree-Peereboom, oud 84 jaar.

Uitstekend toneel van Krato
De Kranenburgse Toneelvereniging Krato,
die vorig jaar zijn vijftienjarig bestaan her-
dacht, blijkt nog altijd een goede naam en
goede spelers(sters) te hebben. Zij kwamen
zaterdag in zaal Schoenaker met het jaarlijk-
se toneelstuk op de planken. De belangstel-
ling was groot, zaal Schoenaker was totaal
uitverkocht.
Wilbert Horstink sprak namens het bestuur
een welkomstwoord en was bijzonder ver-
heugd om de grote belangstelling. Nadat de
spelers en speelsters (vier dames en vijf he-
ren) aan het publiek waren voorgesteld,
speelde Krato met veel verve het blijspel 't is
maar tijdelijk. Dit in drie bedrijven gespeel-
de stuk was geschreven doo^^^lcmmink-
Kamp. Het stuk speelde op d!^P;rderij van
de familie Veldman, waar twee oude pomp-
jes "tijdelijk" in huis kwamen omdat hun
huisjes waren afgebrand. Ze hadden voort-
durend ruzie en dat gaf uiteraard de nodige
problemen. Van alle kanten pikeerde men
de twee iets menselijker tegej^Br elkaar te

. laten staan en dat lukte later wonderwel. Er
werd uitstekend gespeeld; zonder de ande-
ren iets tekort te doen mag vooral de prima
uitgebeelde rol van Harry Sueters (een van

de oompjes) worden genoemd. Het geheel
in dialect gespeelde spel werd geregisseerd
door Harry Heuvelink. Spelers(sters), ere-
gisseur, souffleuse Wilma Nijenhuis en last
but not least de twee kleding-adviseuses de
dames M. Nijenhuis en B. Mombarg kregen
tot slot een ovationeel applaus.
Zaterdagmiddag werd het stuk eveneens in
zaal Schoenaker gespeeld voor ruim hon-
derd bejaarden, die allen gratis toegang had-
den. Vervoersproblemen waren er niet voor
hen want dank zij medewerking van KPO-
leden werden ze weer "uit en thuis" ge-
bracht.

Flinke belangstelling voor
Stichting Jeugdwerk
Vorden/Kranenburg
De uitnodiging van de Stichting Jeugdwerk
Vorden/Kranenburg aan het gemeentebe-
stuur van Vorden is niet aan dovemansoren
gericht geweest, want voor de open avond
van de Stichting bestond van gemeentelijke
zijde flinke belangstelling. Niet alleen het

Verschyning Contact
met de a.s. feestdagen

In verband met Kerstmis zal Contact editie Vorden en editie R uur-
lo één dag eerder verschijnen. Copy hiervoor dienen uiterlijk
maandag 21 december voor 12 uur in ons bezit te /ijn.
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De Redaktie.

college maar bovendien een aantal raadsle-
den woonden deze avond bij. Marly Warge-
rink toonde zich tijdens het openingswoord
dan ook zeer kontent over deze belangstel-
ling. Verder waren de ouders van de kinde-
ren aanwezig die eveneens kennis konden
nemen over het werk van de Stichting en
welke problemen er zoal liggen. Tijdens de-
ze avond werden er dia's vertoond over het
afgelopen kampjaar en over een aantal ande-
re aktiviteiten.
De jongste groep had een projekt gemaakt
over hoe pleegkinderen in een gezin worden
opgenomen, terwijl de oudste groep de aan-
wezigen een indruk gaf hoe de jeugdclub in
Doetinchem werkt. Na de pauze (tijdens de
pauze kon de hobby ruimte van de Stichting
worden bekeken) werden er discussiegroe-
pen gevormd waaraan ook het publiek kon
meedoen. Hieruit kwam duidelijk naar vor-
den dat de Stichting Jeugdwerk Vorden/-
Kranenburg graag haar werk begeleid wil
zien dooreen sociaal-kultureel werker. Ook
wil men graag een eigen ruimte, maar dan
niet al te duur.

Stichting Graafschap
verhuisd
De Stichting voor Maatschappelijk Dienst-
verlening De Graafschap heeft haar hoofd-
kantoor verplaats van Lochem naar Henge-
lo Gld. De stichting is nu gehuisvest aan de
Kastanjelaan 15 te Hengelo.
De noodzaak voor verhuizing ontstond
doordat het kantoor in Lochem te klein
werd om alle medewerkers en aktiviteiten in
onder te brengen. Pogingen om in Lochem
een ander (betaalbaar) pand te vinden ble-
ven zonder succes en zo is De Graafschap op
zoek gegaan naar een andere oplossing.
Die werd in Hengelo gevonden. De maat-
schappelijk werksters en leidsters die vanuit
deze plaats werkten hebben inmiddels in
hun eigen werkgemeente een eigen kantoor
kunnen betrekken. In Hengelo kwam daar-
door ruimte vrij voor administratie, directie
en stafmedewerkers van De Graafschap.
Het kantoor in Lochem wordt door de stich-
ting wel aangehouden. Van hieruit zullen de
leidsters en maatschappelijk werkers die in
deze gemeente opereren hun werk kunnen
doen. Ook de indicatiecommissie voor de
opname van bejaarden in de bejaardenoor-
den blijft in dit kantoor gehuisvest.
Het kantoor in Lochem zal echter niet meer
permanent bereikbaar zijn.

PKV nieuws
Op de volgende shows werden door de le-
den van pluimvee- en konijnenvereniging
Vorden de volgende predikaten behaald!

Achterhoek-show te Doetinchem:
Kippen:
H.J. Rietman Welsumer2xG. H. J. Rietman
Brahma l x ZG, l x F. H.J. Rietman Wyan-
dotte 2 x ZG.
W. v. Beem Buff leghom 3 x G; W. v. Beem
Brahma l x F, 2 x ZG, 6 x G; M. Klein Bra-
mel Wyandotte l x F, 2 x ZG, l x G; W.
Boersma Wyandotte 2 x G.
Konijnen:
LG. Weevers, vlaamsereus l x ZG, l x G;
H. Snellink vlaamsereus l x ZG, 5 x G; W.
Rietman, vlaamsereus l x G, 3 x ZG; G. v.
Zeeburg, vlaamsereus l x F, l x G; G. A. ten
Bokkel vlaamsereus l x G, l x ZG, l x F;
H.J. Rietman vlaamsereus l x F; H.J. Riet-
man rode nieuw zelander l x ZG, 2 x G; H.
v. Heerde, Grootzilver 4 x G, 2 x ZG; G.
Agelink zwarte nieuwe zelander l x ZG; G.
I^enselink rode nieuw zelander 2 x ZG, l x
F, I x G ;

H.G.J. Horstman alaska 2 x ZG, l x G; W. v.
Beem deilenaar 2 x G; W. v. Beem neder-
landse hangoordwerg l x G; M.G. Lijftogt
rex castor l x ZG; E. Bruinsma 3 x ZG, 2 x
G; D. v. Heerde-Wassink Nederlandse han-
goor dwerg 2 x G, l x ZG; H. v. Heerde caira
eng. crested l x ZG.

Oneto '81 Enschede
H.G.J. Horstman barnevelders 2 x G, l x
ZG; H. Berenpas twense krielen l x G; W.
Boersma 3 x G.
H. Snellink vlaamsereus l x ZG; H. v. Heer-
de grootzilver 3 xZG, l xF, l xG;G. Lense-
link, rode nieuw zelander 2 x ZG,' l x F;
H.G.J. Horstman alaska 3 x F; l x ZG; l x G.

Geslaagd Sinterklaasfeest
Dat Sinterklaas voor de Dash-jeugd in het
Dorpscentrum afgelopen zaterdag nogal
laat zijn verjaardag vierde mocht de pret niet
drukken. Ongeveer 60 jeugdleden (mini's
en aspiranten) genoten van de goede stem-
ming van de goede Sint, die met zijn knech-
ten er een vrolijk gebeuren van maakte. Er
werd met groot enthousiasme bjngo ge-
speeld, waarbij veel prijzen vielen te verdie-
nen. Een Dash ballpoint kreeg iedereen uit-
gereikt, een concumptie in de pauze en tot
slot een zakje met fruit en snoep, zodat iede-
reen voldaan naar huis ging.

Krentenbrood van 5 meter lang
Warme Bakker Oplaat bakte vorige week een krentenbrood van 5 meter. Het gevaarte woog maar liefst 40 kg en werd met
een vrachtwagen naar de plaats van bestemming gebracht: een kindervisite.



loe uw kerst inkopen ent Jaar
T vindt u alles...clat scheelt

Boerenjongens
pot 0,56 liter
van 7,85 voor

Florijn
citroen-
brandewijn
1 liter, nu

Cidre sylvester
per fles,
van 2,59 voor

Chateau Le Bourg du
Cauze 1977
grand Cru
St. Emilion
per fles, nu

C ave a u wijn
rood, wit of rosé
per fles, nu

Buiïoni
melba toast
pak van 0,99 voor

Paste/bakjes
pak 4 stuks
van 1,69 voor

Unox ragouts
diverse soorten
b lik van 2,69 voor

Nieuwjaars-
rolletjes
doos 24 stuks, nu

Chocolade
kerstkransjes
melk of puur, pak
150 gr. van 2,19 voor

Duyvis mix
voor fondue of dip-
saus, p. zakje 0.68
nu 2 zakjes voor

Chinese
sperciebonen
fors blik 567 gr.
van 1,59 voor

Geisha
asperges 250 g.
blik van 2,29 voor

Deep Blue
fancy pink zalm
blik 220 gr.

Unox
champignon of
ossestaartsoep
4 borden blik
van 1,98 voor

Hero
preiselbeeren
pot 210 ml
van 2,29 voor

Weihnachtsto/
gevuld met spijs
± 800 gr.

445
Melkbrood
verpakt of onverpakt
800 gr.

189Puntbroodjes
zak 10 stuks, nu m U

Appelbollen
per stuk

Appelflappen
per stuk

Oliebollen
met poedersuiker
nu 10 stuks voor

VOOR DE
THUISBAKKERIJ!

Honig
zelf rijzend bakmeel —
pak, van 1,31 voor m U

Honig
cakemeel
pak, van 1,39 voor

Koopmans
oliebollen mix
pak 500 gr.
van 1,59 voor

Volop voorradig:
krenten - rozijnen - sucade -
snippers - bigarreaux -

- verse gist, enz., enz

Mona
Franse kwark
450 gr.
van 2,05 voor

Mona
chipolata pudding
450 gr.
van 2,37 voor

Coberco
dagverse slagroom
0,5 liter, nu

Goudse kaas
v. v. bel egen
kilo

Baby
Edammer
± 900 gr., per stuk

Camembert
of brie
blik 125 gr.
van 3,15 voor

Haal sfeer in huis

kwaliteit onder de kurk
wijn geeft zoveel gezelligheid
en met Kerst heeft u de rust om

ervan te genieten.

Kerstversiering!
Kerst-
tafelkleed
plastic 120x180 cm
\van 1,35 voor

XN Kaars
15x4 cm met
metalen kandelaar
van 1,98 voor

L I C H T K E T T E

Cashewnoten
vers gebrand
150 gr.

Rijstcracker-
mix
WO g r.

r

4*308""?

Reddy
zonnebloemolie
fles 1 liter. "

Korenaer
advocaat 0,5 liter
van 4,95 voor

Narva
kerstboom-
verlichting
7 6 kaarsen +
2 reserve
nu slechts

17?5

Wenskaarten
pak 8 stuks
van 1,50 voor

l

Celtona
kerstservetten
pak 25 stuks
van 1,50 voor

l Grants
f ast whisky

\ 0,75 liter, nu 18?5

MARKT f Effenschlosz
Gold Duitse sekt

per fles

v/d Pi j l
augurken 3/4 pot

A.B. van 1,79 voor

Bokma
jonge jenever
1 liter, nu 15?5

Portal Rosé
eigen import

per fles, nu

Delmonte
halve perziken
1 literblik

van 2,49 voor

Camp/na
grote roomijstaart
1200 cc >
van 5,95 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO GOOR VORDEN

' Slagroomtaart
gewicht ± 1 kilo
van 8,50 voor



VerStancliq...aa raar uw VS markt

Kaarsen
kilo = 18 stuks
assorti kleuren
van 5,50 voor

Spuitsneeuw
bus 6ounces
van 1,25 voor

109
Glasfiguren
m uziekinstrumen ten
en laars/es
van 1,75 voor

8 bal/en en((Z>
1 piek
samen in één doos
van 7,75 voor

BI/ster
met 3,4 of 5 zilveren
ballen, bij ons

Stompkaarsen
10 x 5 cm,
set a 3 stuks, nu

8,5 x 4 cm,
set a 4 stuks, nu

Baily's
Irish cream
fles, nu 1895

l

11
Beckers
vleeskroketten
doos 20 stuks
van 5,25 voor

475
Tam konijn
op schaal
pak 1 kilo

Friki
kalkoen- of
kuikenrollade
700 gr., per stuk

portemonnee
^«^̂ •̂ •̂ ^̂ •̂̂ •̂̂ •̂•••̂ •̂̂ ^̂ •̂̂ ^̂ ^̂ ••î ^̂ M^™

Specialiteiten van onze chef slager
nu volop voorradig
Tournedos - Chateau briand -Ossenhaas - Ka/fstong
Entrecöte- Cotelet Suisse}- Fondue- of Gourmet -
scha/en voor 2 personen vanaf 8,50

Fricandellen
extra, 3 stuks

Achterham
100 gr.

Paté
diverse soorten
150 gr.

Salami goud
100 gr.

Kalkoenfilet
100 gr.

Gebraden kip
100 gr.

'Johma
L garnalencocktail
\200 gr.

A TTENTIE
Zie voor extra koop-
a vonden de raam-

bilietten in uw

Johma
i huzarenschotel
\gegarneerd, 1 kilo

Johma
1 persoons
huzarensalade

Verse
babykalkoen
g e w. 1800-2600 gr. _
per kilo nu

Verse
kalkoendijen
per kilo

Verse
kalkoenpoten
per kilo

verse Gr/11- of

Braadkuiken
kilo

Schouder-
filetrollade
kilo

Runder-
rollade
kilo, vanaf

Ossestaart
500 gr.

Mager
soep vlees
250 gram

Rundertong
500 gr.

'iiem
V S.markt

Coebergh
bessenjenever
1 lii tu 12?s

De Betuwe
tweedrank
no. 1, 2, 3 of 4

fles van 2,75 voor

m
Hennesy
cognac V.S.
fles 0,7 liter,

Oliehoorn
slaolie
fles 1 liter nu

' R/ede/
goudappeltje

pak 1 liter
van 1,59 voor

f Chateau du Bousquet
1979 een rode wijn van

goede kwaliteit i
per fles, nu

Roomboter Kerstkrans^
t met zuivere ,
\ amandelspijs
500 gr., geen 8,95
of 7,95, maar

Voor de feestdagen treft u bij uw
V.S. groenteman een keus aan
van 1 e kwaliteit Hollands fruit,
heerlijke grote tafelsinaasappelen,
clement/nes, mandarijnen en vele
primeurs, o. a. aardbeien -
meloenen - mango 's - radijs -
advocado's - kiwi dessert vruchten
- paprika -jonge spercieboontjes
- enz.

r

KERST
STUK

met hyacint

Tafel-
sinaasappelen
extra fijn, 15 stuks

495
Wit/of
export kwaliteit
1 kilo

Champignons j (j+f
bakje 250 gr. m m

Hollandse
Golden
deÜCOUS exp.kwt

5x0,5 kilo

Vrolijk Kerstfeest met een goed

Jj 25 /verzorgd KERST STUK, voor een

•••• /betaalbare prijs, daarvoor met u bij
uw VS-markt zijn. Natuurlijk brengen

wij ook een geweldig assortiment snij-

bloemen, kersflsterren, aza/is's, cyclamen, losse hyacinten en

voor de versiering prachtige takken Nobilis groen enz. enz.

**f^m^^m^^^^^:^m^m^^*mmmmmr^mmmmm

Ü2ARKT

' Bonduelle
doperwten zeer fijn
1/1 blik

van 1,98 voor

^•iT1 - ^.^2l̂ir^C'f-^Cr'Af 5=at%

Roomboter
Kerstkrans
500 gr.

geen 4,95 maar '

Calvé
vleessauzen
alle soorten, p. f les nu

VEENENDAAL SU 'ERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO GOOR VORDFN



Evenals voorbijgaande jaren geeft Drukkerij Weevers weer een kastelen-
kalender uit. De kalender bevat afbeeldingen van kasteel „Hackfort", kas-
teel „Den Bramel", kasteel „De Wildenborch", kasteel „Medler", kasteel
„De Wiersse", kasteel „Het Onstein", kasteel „De Kieftskamp", kasteel
„Vorden", Huize „'t Zelle", kasteel „Verwolde", kasteel „'t Velde" en kas-
teel „Ruurlo".

Dit jaar zijn de afbeeldingen verzorgd door de Vordense kunstenaar Jan
Rozeboom; de beschrijving van de kastelen is verzorgd door de bekende
schrijfster Annet Tengbergen uit Eefde.
De originele etsen zijn te bezichtigen in de Openbare Bibliotheek.

de kalender verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Boekhandel Hassink, Raadhuisstraat, Vorden
Boekhandel Loga, Raadhuisstraat, Vorden
Boekhandel Hoytink, Borculoseweg, Ruurlo

Schildersbedrijf Harmsen, Spalstraat, Hengelo (G.)
Drukkerij Wevo Druk, Laarstraat, Zutphen

Drukkerij Weevers, Nieuwstad, Vorden

De vastgestelde verkoopprijs van deze kunstkalender is
(inclusief BTW).

CONTACT
graag
gelezen

P.K.V. Vorden
Leden en/of belangstellenden wie een be-
zoek wil brengen aan de pluimvee en konij-
nententoontelling in DEN BOSCH op 30 ja-
nuari 1982 kunnen zich opgeven bij de heer
van Meerde, Molenweg 9, vóór 15 dec. a.s.

Bij voldoende deelname zal gezamenlijk met PEKZO Zut-
phen een bus rijden.

als u piekfijne
kerstversiering
zoekt
Kerstballen en pieken,
slingers en kaarsenhouders,
kandelaars en engelenhaar . . .
wat u ook zoekt om gezellige
kerstdagen nóg sfeervoller
te maken

GA NAAR

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon 1261

dverteren
doet

verkopen!

Kerstbomen te koop, alle ma-
ten, met en zonder kluit. Even-
tueel ook te bezorgen.
Boomkwekerij M.G. Spiegelen-
berg, Ruurloseweg 26, Vorden.
Telefoon 05752-1464

De groene mode
aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

tiroler loden jagers jassen
knickerboWers en -kousen
hoeden, petten en sjaals
truien, vesten en spencers
thermo waroite kleding
Romika vachtlaar/en

«<«<*. dotltnffndl

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden. Tel. 1272

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Wim Polman
Vorden, tel. 05752-1314

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

Jowé Keijenborg land- en tuin-
bouwmechanisatie geeft show,
en demonstratie op donderdag
1 7 dec. n.m. vrijdag 1 8 dec en
zaterdag 19 dec.

Muziekver. Concordia.
Zaterdag 19 december. Jaar-
lijkse oliebollenaktie.

UNDA
Vlot muiltje in drie kleuren met modern
„goud"-stiksel. 'n Echte kadotip.

12,95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

Kerstaanbieding in mode
Mantels v . ,
Lange lamacurl's nu
Bontjasjes v.a.
3/4 lamacurl's nu
Ski-jacks , „ .
Japonnen en pakjes v ,

89-
629-
98-

540-
87,50

49f- en 69,-
Veel kombinatie mogelijkheden met

Rokken - Blouses en Spencers.

RUURLO

Vrijdags doorlopend open tot 9 uur

Speelgoed
hobby en kadoartikelen

Voor de kerstdagen
hebben wij een ruime sortering

Kerstartikelen
Tevens diverse aanbiedingen van bekende
merken speelgoed.
Komt u gerust eens kijken.

POELMAN v/hKoerselman
Burg. Galleestraat 12. Tel. 1364. Vorden.

Inruil aktie Dekens
Nog enkele / x met kortingen van

f 35,- en f 50,-
tegen inlevering van een oude deken.

Verder in voorraad:

Donzen en Synthetische dek-

bedden en overtrekken.

Wollen en synthetische dekens
zowel in 1 als 2 pers.

Fa. J. KERKWIJK
Dorpsstraat 20, Ruurlo. Telf. 1 384.

KNIPTIP Fotografeer kinderen
zoals ze zijn. Haren kam-
men en ze netjes laten
zitten is echt niet nodig.

Voor de Kerst hebben we enkele

Japonnen en pakjes
voor erg feestelijke prijzen.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 66S4

Voor de feestdagen
Zo'n heerlijke

Koude schotel
Huzarensalade - Russische eieren -
Zalmsalade
Lekker en gemakkelijk. Onze koks maken er
iets fijns van.

A.N.W.B. Bondsrestaurant

De Rotonde" ™.1519
P.S. Besteld u even op tijd?

ii
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Treffers kampioen
Het eerste team van de tafeltennisvereniging de Treffers is door een 9-1 overwinning op KSV Vragender ongeslagen kam-
pioen geworden en gepromoveerd naar de 3e klas. Evers en Knippen wonnen elk drie partijen. Schoenaker won tweemaal.
Ook het dubbelspel werd door Schoenaker en Knippen gewonnen. Een uitstekende prestatie van de Treffers door in één
jaar twee maal te promoveren.

Het tweede team won met 6-4 van Dynamo
uit Neede. Hovenkamp won driemaal.
Voortman en de Heus wonnen elk één partij
terwijl het dubbelspel eveneens een Vorden-
se overwinning werd. Door deze overwin-
ning is het team op de tweede plaats geëin-
digd en mag het promoveren naar de 4e klas.

Contact-praatavond N.H.G.
In het dorpscentrum werd voor de leden van
de Ned. Hoveniers- en Groenvoorzieners
vereniging een contact-praatavond gehou-
den. De voorzitter de heer Beijer kon vele le-
den verwelkomen en was verheugd dat de
avond goed werd bezocht. De heer J. Kette-
lerij vertoonde dia's van de Betonfabriek
"Het Zuiden" te Venlo, waar de leden vorig
jaar een 2-daagse cursus hadden gevolgd,
om diverse sierbestrating uit te voeren.
Door de vele vragen die er gesteld werden
bleek dit onderwerp goed gekozen te zijn.
Na de pauze werd door de heer Beijer dia's
vertoond over aangelegde tuinen met toe-
lichting, wat zeer in de smaak viel. De voor-
zitter dankte allen voor de opkomst en
hoopte dat door deze contact-avond de
onderlinge kolegiale band weer verstevigd
mag worden genoemd.

Volleybalcompetitie
Jong Gelre regio West
Achterhoek gestart
De sportcommissie van Jong Gelre regio
West-Achterhoek is in het Dorpscentrum te
Vorden gestart met de volleybalcompetitie.
Hieraan wordt deelgenomen door de afde-
ling Almen, Hengelo G., Laren, Steende- (

ren, Hummelo en Keppel, Warnsveld en
Vorden.
Op de eerste avond kwamen de dames- en
herenteams van Almen, Hengelo G. en
Hummelo en Keppel in aktie. Bij de heren
bleken Almen en Hengelo van gelijke kracht
en deelden de punten: 1-1. Ook tegen Hum-
melo en Keppel bereikte Almen een zelfde
resultaat: 1-1. Hengelo won overtuigend
met 2-0 van Hummelo en Keppel.
Bij de dames leed Hengelo een 2-0 nederlaag
tegen Almen, maar speelden men met 1-1
gelijk tegen het team uit Hummelo en Kep-
pel. Ook Almen-Hummelo en Keppel ein-
digde in een verrassend 1-1 gelijkspel.
Op de eerstvolgende ontmoeting, op vrijdag
18 december, komen de ploegen van Laren,
Steendern en Vorden (zowel dames als he-
ren) tegen elkaar uit. In totaal worden er ze-
ven competitie-avonden gehouden door re-
gio West-Achterhoek.

Ronald Hoenink aktiefste
toerfietser V.R.T.C.
Tijdens de feestavond van de V.R.T.C. (Vor-
dense Rijwiel- en Toerclub) is Ronals Hoe-
nink uitgeroepen tot de aktiefste toerfietser
van 1981. Hij kreeg uit handen van voorzit-
ter Johan Pardijs een fraaie beker aangebo-
den. Op 27 december organiseert de
VR.T.C. een Oudejaarscrossloop. De
afstanden zijn 3, 6, 10 of 15 kilometer. De
start is vanaf het voetbalveld van "Vorden".
Men kan deze Oudejaarscrossloop ook
"wandelend" afleggen.
De jaarvergadering van de V.R.T.C. zal
plaatsvinden op 15 februari aanstaande. De
avondfietsvierdaagse is gepland van l juni
tot en met 4 juni. Zondag 26 september
wordt de Herfsttoertocht gehouden.
Momenteel telt de vereniging 40 leden. Va-
naf 14 jaar kan men lid worden. Te beginnen
in april zal op elke dinsdagavond getraind of
getoerd worden. Vanaf maart zal er eens per
maand op een zondag een toertocht voor de
leden worden georganiseerd. Ook staan er
voor volgend seizoen een drietal tijdritten
op het programma.

.r. M. Knippen, F. Evers, S. Hovenkamp, F. Schoenaker

Kerstboomverkoop voor
Ethiopië
Onder het motto "Verbeter de wereld, begin
bij je zelf' is mevrouw M.C. Zoerink-van
Dorp aan de Kapelweg 12 (Mossel) begon-
nen met een kerstboomaktie. In de komen-
de dagen gaat ze kerstboompjes verkopen en
wil de opbrengst besteden aan de hongerlij-
dende kinderen in Ethiopië. Zij doet dit om
hiermee de voormalige Zutphense wijkver-
pleegster zuster Trix van Kuik te steunen,
die al vele jaren zegenrijk werk verricht
onder de arme hongerlijdende bevolking
van Ethiopië. Met name is ze hier werkzaam
inde hoofdstad Addis Abeba, waar ze al vele
projecten heeft opgezet.
"Zuster Trix heeft veel geld nodig, want het
is toch verschrikkelijk als je hoort wat er daar
en elders in de wereld honger wordt gele-
den" zegt mevrouw Zoerink. "En het moois-
te is, zuster van Kuik komt het zelf ophalen,
er blijft dus niets aan de "strijkstok" han-
gen". Ik heb er al een aantal verkocht maar
de grote verkoop moet nog komen", aldus
hoopt mevrouw Zoerink. De prijs van de
boompjes is van f, 5,- tot f. 8,- per stuk. Laat
de mensen maar komen ze doen er een goed
werk mee", aldus een enthousiaste me-
vrouw Zoerink.
Inmiddels houdt zuster Van Kuik voor haar
werk onder de lepralijders, voor haar wees-
huis, kinderkliniek enzovoorts lezingen en
bedeltochten, want ze is nu nog enige tijd
met verlof in Zutphen aan Oudewand 122,
telefoon 05750-19776. Wie haar wil steunen
met haar werk kan ook geld storten op giro
945116 ten name van de Stichting Medisch
Maatschappelijk Werk in Ethiopië gevestigd
te Lochem.

Warnsvelds Mannenkoor
organiseert groot
Kerstconcert
Het Warnsvelds Mannenkoor gaat de aktivi-
teiten van het jaar 1981 besluiten met de
organisatie van een groots Kerstconcert op
woensdag 23 december a.s. in "De Kei" te
Warnsveld.
Aan dit concert o.l.v. Jaap J. Hunze werken
mee, het groot Gelre's Mannenkoor, Joke
de Vin, alt, de Gebroeders Brouwer, trom-
pet en Henk Leendertse, orgel en piano,
Ahrend Ruysink, tenor.
Het Groot Gelre's Mannenkoor, samenge-
steld uit het Dierens Mannenkoor, het Chr.
Streek Mannenkoor "noord-west Veluwe"
zal deze avond voor de eerste maal in deze
regio optreden. Weliswaar heeft het grote
mannenkoor reeds medegewerkt aan de
onlangs verschenen dubbel Kerst-L.P. "De
sterre gaat stralen" maar op een "life" optre-
den heeft men tot nu toe moeten wachten.
Het grote koor, waarin 250 zangers zijn vere-
nigd, concerteert ook in Nijkerk en Dieren.
Het programma afgewisseld met solistisch
optreden van de bovengenoemde medewer-
kenden, omvat een schat van nederlandse
en buitenlandse kerstliederen, terwijl eve-
neens samenzang met de concertbezoekers
is opgenomen.
De sportzaal "De Kei" zal veranderd worden
in een grote concertzaal, waarbij de Kerst-
viering stellig aan een toch intieme sfeer zal
bijdragen.
Het Warnsveld Mannenkoor is ervan over-
tuigd met dit unieke gebeuren bij te dragen
aan de voorbereiding van het Kerstfeest
1981. Voor het koor zelf is het werk dan nog
niet helemaal teneinde, aangezien op Ker-
stavond 24 december nog medewerking
wordt verleend aan de Kerstnachtdienst in
de Hervormde Kerk te Warnsveld. Maar dan
is dat dan ook het laatste optreden in dit jaar

Wintercompetitie
touwtrekken startte
De wintercompetitie touwtrekken voor de
lichtgewicht- en overgangsklassers is voor
wat betreft gewest Oost van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond zondag in Bathmen be-
gonnen. In manege 't Ruitenkamp aldaar
kwamen vijftien ploegen in aktie, die in het
rulle zand om het felst streden om de be-
geerde plaatsen.
Men startte om tien uur - na een kort wel-
komstwoord namens de NTB gewest Oost
van Jan Kna^ met de A-klasse. Oosterwij k
uit Zelhenfl^k ongenaakbaar en wist alle
tegenstanders over de streep te trekken. Het
eindigde ongeslagen. Uitslag A-klasse:
1. Oosterwijk (Zelhem); 2. Heure; 3. Eiber-
gen; 4. Bathmen; 5. Bisons.
In de B-kla^^gewicht tot 350 kg) was er vo-
lop spannil^^orden A en Erichem gaven
elkaar geen duimbreed toe en kwamen als
eerste uit de strijd met elk 7 punten. Maar
ook Vorden B en Bekveld B beschikten over
een goede ploeg en deelden samen de derde
en vierde plaats met 3 punten. Vijfde en laat-
ste werd EHTC uit Eerbeek met O punten.
In de overgangsklasse (onbeperkt gewicht)
waren er vijf teams die om de punten stre-
den. Bekveld was in uitstekende vorm want
zowel het eerste als tweede van de Hengelo-
se ploeg eindigde op de eerste plaats met 7
punten;
2. Bathmen; 3. Vorden; 4. Oosterwijk.
De wintercompetitie bestaat uit drie toer-
nooien; ook zal dit seizoen de fairplaycup
weer beschikbaar worden gesteld. Op zon-
dag 10 januari wordt het tweede toernooi ge-
houden, dat door de TTVEibergen in Mane-
ge Marhulze in Groenlo wordt georgani-
seerd.

Zowel dames 2 als heren l
veilig
Zaterdag was het in de Vordense sportzaal
een spannende beweging. Dames 2 diende
te winnen om in de Promotieklas te kunnen
blijven. Dit gold in iets mindere mate voor
heren l, dat aan een gelijkspel genoeg had.
Het tweede damesteam won met 3-1 van
SVS 4 met de setstanden 15-1, 19-17, 13-15
en 15-12. De heren zagen ook kans het felbe-
geerde puntje binnen te halen tegen WIK
met de setstanden 17-19,15-10,15-8 en 1-15
werd een gelijkspel bereikt. Beide ploegen
zijn nu uit de degratie-zone.

Overige uitslagen: m.jun. Dash - SVS 1:0-3;
j.asp. Dash b - Hansa b: 3-0; ds. 2e kl. Dash 4
- Wilh. 5:3-0; Dash 4 - Wilh. 4:3-0;'Dash 5 -
Wilh. 5:2-1; ds. 3ekl. Dash 7 -W.S.V. l: 0-3;
Dash 6- W.S.V. 2: 0-3.

Programma
donderdag 17 december Deventer: H.P. Isa-
Ia3-Dash 1.
Zaterdag 19 december Schalkhaar: j.asp.
S.V.S. a - Dash b.
Harfsen: j.asp. VIOS a - Dash c.
Vorden: m.asp. Dash - Vios b; ds. Promkl.
Dash 2 - Harfsen 2; hr. Promkl. Bruvoc l -
Dash 1.
Warnsveld: j.asp. Hansa a - Dash a; j.jun.
Bruvoc l - Dash; ds. 3e kl. Hansa 6 - Dash 6.
Hengelo: ds. 2e kl. Vios 3 - Dash 4; ds. Ie kl.
DVO 2 - Dash 3.

Dames Dash snoepen Activia
geen puntje af
De koploper in de 3e div. c kreeg afgelopen
zaterdag in St. Antonis bezoek van het da-
mesteam uit Vorden. De Vordense ploeg
had voor de reis de tijd genomen in verband
met de slechte weersomstandigheden. Dash

begon zeer gemotiveerd en fris aan het duel.
In de eerste set bleek de ploeg tenminste ge-
lijkwaardig aan de koploper. Activia pakte
deze set met 15-13. Ondanks het joelende
publiek kon Dash zich van de druk bevrij-
den en zag kans door een uitstekende opslag
van Wilma Rietman de set met 9-15 te beëin-
digen. Ook in de 3e set bleek Dash de betere
ploeg. Er werd goed opgeslagen door o.m.
Bertine Rouwenhorst. De hele ploeg speel-
de klasse en zag kans deze set met liefst 8 te-
gen 15 punten op haar naam te brengen. In
de 4e set kreeg Dash geen vat op een geraffi-
neerde opslag van Activia ook al onder
invloed van het publiek. Een beoordelings-
fout van de scheidsrechter bracht Activia
ook nog in het voordeel, zodat deze de set
met 15-6 won. In de 5e en beslissende set
nam Dash het heft in handen tot de stand 8-
12. Toen kwam er een beetje de klad in, zo-
dat Dash de set toch nog uit handen moest
geven met 14-16. Gezien het totale spel-
beeld was de uitslag 2-3 in het voordeel van
Dash een juistere geweest. Activia verloor
voor de eerste keer in dit seizoen een punt in
eigen huis, hetgeen een zeer goede prestatie
voor Dash kan worden genoemd. De stand
is nu 9 wedstrijden: Activia 24; Explosie 23;
Flaming's 19; Saturnus de Molen 18; Setash
15; Dash 14; S.V.S. 2 14; Shot 13; Trivos 9;
Rohda 5; Dynamo 3 4; Duno 4.

Dammen
Het derde team van DCV mag in een beslis-
singswedstrijd tegen DCH 2 Hengelo uitma-
ken wie er mag promoveren naar de 2e klas-
se. Doordat koploper DIOS 4 uit Eibergen
zijn laatste wedstrijd verloor eindigden deze
teams op de gedeelde eerste plaats. Deze
wedstrijd vindt plaats donderdag 17 decem-
ber in Hengelo.

Het Ie team heeft ook bijna een beslissings-
wedstrijd gehaald. Het protest van DCV te-
gen de uitslag van de wedstrijd DCV- Heem-
stede is DCV toegewezen zodat bij winst van
Vorden en een remise van Heemstede een
beslissingswedstrijd nodig was. DCV won al
vrij vlot met een ruime 15-5 zege op DCG 2
Umuiden en toen was het wachten op
Heemstede. Een praktisch permanente tele-
foonverbinding leerde dat Heemstede het
moeilijk had tegen Leiden, maar na de stand
9-9 aldaar maakte de Leidenaar in een volle-
dige remisestelling een fout zodat Heemste-
de nog met de winst en het ka|^fc>enschap
ging strijken. DCV is op de 2eT|Pits geëin-
digd m$t l punt achterstand op Heemstede
en 2 punten voor nr. 3: Umuiden 2.
De topskorerslijst van DVC l ziet er zo uit:
Graaskamp 14 uit 9; Wesselink en G. Was-
sink 11 uit 7; Hofman 11 uit 8^^esink en
Masselink 11 uit 9; Krajenbn^Fiö uit 8;
Luimes 9 uit 8; Sluiter 7 uit 9; Nijenhuis 6
uit 4; A. Wassink 5 uit 7; Wiersma 4 uit 2;
Breuker l uit l en Hulshof en LankhaarOuit
1. De persoonlijke uitslagen van het duel
met DCIJ 2 waren: H. Ruesink - J. Bierman
1-1; J. Masselink- P. v.d. Berg 1-1; H. Graas-
kamp - J. v. Buuren 2-0; W. Wesselink - B. de
Haas 1-1; J. Krajenbrink - P. Pippel 1-1; G.
Wassink - C. v.d. Vlis 2-0; F. Hofman - J. v.
Straten 2-0; H. Luimes - M. Hühl 2-0; T.
Slütter - A. Beukema 1-1; B. Nijenhuis - K.
de Vries 2-0.

Onderlinge kompetitie: senioren: G. Dim-
mendaal - S. Buist 0-2; G. ter Beest - J. Mas-
selink 1-1; T. Slütter - H. Hoekman 1-1; J.
Lamers - B. Nijenhuis 0-2; H. Kl. Kranen-
barg - J. Lankhaar 0-2; G. Hulshof- J. Hoe-
nink 1-1; B. Wentink - B. Rossel 0-2.
Jeugd groep l: W. Berenpas - M. v. Burk 0-2;
W. Hulshof-N. de KJerk2-0; M. Boerkamp -
J. Dijk 2-0. Groep 2: B. v. Zuylekom - G.
Brinkman 0-2; J. Brandenbarg - M. Boers-
broek 0-2; B. Voortman - E. v. Est 0-2; A.
Plijter - A. Sloetjes 2-0; J. Kuin - R. Bielawski
2-0; M. Ruesink-H. Berenpas 0-2; R. Bulten
- R. Slütter 0-2; A. Plijter - R. Bielawski 2-0;
J. Kuin - J. Brandenbarg 2-0; A, Sloetjes - M.
Boersbroek 1-1; B. v. Zuylekom - R. Slütter
2-0; E. v. Est - J. Kuin 0-2.

Albert Weenk uit Ruurlo
"sportman 1981" van
TTV Heure
Albert Weenk uit Ruurlo, al vele jaren aktief
lid en bestuurslid van de zilveren touwtrek-
vereniging Heure, is dit jaar opnieuw uitge-
roepen tot "sportman van het jaar" van de
TTV Heure. Deze titel wordt elk jaar door
het Heurebestuur toegekend aan het lid dat
qua inzet, gedrag, sportiviteit enz. de meeste
punten behaald. Ook vorig jaar behaalde hij
dit predikaat. De beoordeling geschiedt elke
week door een ander lid, coach en trainer. In
totaal werden op 34 avonden punten gege-
ven.
Weenk haalde een gemiddelde van 13,593
punten per avond. Met gering verschil wist
Bertus Nijkamp - die ook vorig jaar tweede
werd - de tweede plaats te veroveren met
13.588 punten. Derde werd Henk Klein
Bluemink met 13.000 p. en vierde Harry
Hermans met 12.928 punten. De uitslagen
werden op de jaarlijkse feestavond van de
TTV Heure in het clubhuis bekend gemaakt
door vice-voorzitter Gerrit Heinneman.
Ook de trainer Bennie Fokkink en de coa-
ches Gerrit Heinneman Geugd), Emiel Rap-
pard en Albert Langeler werden nog even in
het zonnetje gezet vanwege hun uitstekende
werk in het afgelopen jaar, dat door de vere-
niging nationaal en internationaal -vanwege
de behaalde prestaties - een succesvol jaar
was.

Fusie Bondsspaarbanken
Op 24 juni 1981 werd door de Bondsspaar-
bank Oost Gelderland en de Bondsspaar-
bank voor Twente een gezamenlijke studie
aangekondigd over de wenselijkheid van fu-
sie van beide spaarbanken.
Als resultaat van deze studie hebben de be-
stuurscolleges van beide banken thans be-
sloten met ingang van l januari 1982 deze
fusie te realiseren.
Door de vakorganisaties werden geen be-
zwaren tegen het voornemen tot fusie inge-
bracht, terwijl de Nederlandse Bank de be-
nodigde verklaring van geen bezwaar heeft
afgegeven.
De nieuwe eenheid zal werken onder de
naam Bondsspaarbank voor Twente en
Oost Gelderland.
De hoofddirectie wordt gevoerd door de he-
ren Mr. E.J. Hansma en C. van Os van en
Abeelen.
In het kader van de fusie is de heer H.G.M.
Hoppe benoemd tot directeur voor het
rayon Oost Gelderland en de heer D. W. Wil-
denbeest tot algemeen procuratiehouder op
het hoofdkantoor te Enschede.
Het samengaan van beide spaarbanken zal
bevordelijk zijn voor de dienstverlening in
het belang van cliënten en medewerkers.
Bovendien zal ook de marktpositie hierdoor
verder versterkt worden.
De fusie is voorts een stap op weg naar ver-
dergaande concentratie van spaarbanken in
Nederland.
De Bondsspaarbank voor Twente en Oost
Gelderland heeft kantoren te Enschede,
Hengelo, Oldenzaal, Winterswijk, Bar-
chem, Groenlo, Laren, Lichtenvoorde en
Vorden.

Broodtrommeltje onmisbaar
Vele ouders geven hun kinderen een plastic
zakje met boterhammen mee. Op school
aangekomen zijn de dubbeldikke boterham-
men op elkaar geplakt of zodanig in de
schooltas platgedrukt dat er van een behoor-
lijke lunch geen sprake meer is. In het dan og
warm weer ook, dan is het beleg helemaal
zweterig geworden. De kinderen gooien
hun boterhammen weg en kopen patat of
andere snacks.
Zorg daarom voor een degelijk broodtrom-
meltje, zodat de kinderen voor de lunch enig
lekkere boterhammen aantreffen.
Waaraan moet nu zo'n broodtrommeltje,
dat trouwens een onmisbaar attribuut is
voor iedereen die brood mee neemt, vol-
doen? Ten eerste moet het van stevig mate-

riaal zijn gemaakt, dat niet zo gauw stuk
gaat. Bij het spelen wordt er nogal eens met
dergelijke attributen gegooid. Let bij het ko-
pen vooral ook op de grootte. Het trommel-
tje moet een behoorlijke lunch kunnen be-
vatten, bestaande uit minstens vijf tot zes
boterhammen. De boterhammen moeten er
ruim in kunnen. Als het trommeltje riemp-
jes of clips heeft om te sluiten, let er dan op
dat deze stevig bevestigd zijn en dat het
open- en dichtmaken gemakkelijk gaat. Na-
tuurlijk moet het er ook nog leuk uitzien.
Laat het de kinderen bij voorkeur zelf uit-
zoeken, zodat zij het graag meenemen naar
school.

Gratis receptenfolder over
groenten en fruit als
broodbeleg
Plantaardige produkten als granen, peul-
vruchten, brood, aardappelen, groenten en
fruit nemen een belangrijke plaats in op de
nieuwe Maaltijdschijf van het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding. In verband
hiermee en om het consument gemakkelijk
te maken, heeft de Stichting Propaganda
Groenten en Fruit een kleurenfolder uitge-
geven onder de titel: "Lekker Brood mee,
omdat het met iets van de groenteman kan".
Hierin zijn, in woord en beeld, 33 variaties
op het thema "Brood mee" te vinden. Alle-
maal recepten om met groenten en fruit
voor een smakelijk boterhambelg te zorgen.
Alle recepten zijn eenvoudig en snel te berei-
den.
De folder "Lekker Brood mee" is bij tal van
groentewinkeliers gratis verkrijgbaar. Heeft
de groenteman deze uitgave (nog) niet vraag
er dan één aan bij de Stichting Propaganda
Groenten en Fruit, postbus 90403, 2509 LK
Den Haag. De toezendin gebeurt kosteloos.
Wie trouwens meer wil weten over groenten
en fruit, is altijd welkom bij genoemde Stich-
ting.

iif^wortetsatëdë w.

fruitmee

Bi'j ons in d'n Achterhook
At ow de witte bij jen umme de oorne vliegt zoas vandage
(maondag) dan begin i'j weer 's an un olderwetsen winter te
gleuven, 'n Olderwetsen winter zoat onze olders en grootolders die
metemaakt heb en volle slimmer waarn as tegeswoordug, althans
volgens eur zeggen dan. Now mo'j natuurluk wel bedenken dat
zee 't in die dage neet zo makkeluk hadd'n azze wi'j met onze
auto's en vewarming met aardgas. Umme nog maor neet te
praoten oaver de toostand van de zandweage in de winterdag,
waordeur de luu vaste neet vaker van huus gingen dan ze perse
moss'n. Wat te denken van de bakker, slager, kruidenier en
posbode die maor deur de modder moss'n knaaien um bi'j de
mensen an huus te komm 'n en daor nog un paar cent te vedien 'n.
Too was 't echt nog "die goeie olde tied". Maor i'j mossen d'r wel
van holl'n!

D'r was maor een veurdeel an die zandweage: a'j d'r neerkwakk'n
veel i'j meespat zachte in de modder zodat t'r gin buttebrekkeri'je
bi'j kwam kiek'n. Now oaveral haddugheid onder de vuute heb
krig t'r nog wel 's ene un arm of been in 't gips met gladdugheid.
Maor daor kö 'w zelf un hoop an doen deur de plaatsen waor de
mensen oaver mot schone te holl'n. En neet maor met hen doen
zoa'j watterweggens nog wel 's ziet. Zoas b. v. bi'j 't poskantoor,
daor was 't zaoterdagmargen zo spekglad dat t'r nog gin katte op
de beene kon blieven. En 't löp daor toch al zo akelug schuun af,
met 'n auto kom i'j d'r haos neet weg zonder sneekettings. on
hand vol zolt kan in zo'n geval wonderen doen maor umme de
man te vinden die dat doen wil angenomm 'n natuurluk dat tante
Pos nog geld veur zolt hef. Now de poszegels zo weer un stuuver
duurder wod zal dat wel gin problemen geven.

Maor laot hen, uutendeluk bunt 't maor kleinugheden waor wi'j
met zit in vergelieking met b. v. de luu in Polen. Daor is 't neet
allene nog vaka volle kolder as hier maor daor heb ze dan ok nog
maor nauweluks koal'n veur de kachel of brood op de planke,
oaver 't beleg hoef i'j dan helemaols neet te praot'n. A'j op ow
kiekkasjen de lange riegen veur de winkel ziet staon umme un
stuksken vleis of un paksken botter in hande te kriegen dan dörf
i'j oaver onze zörge neet meer te praoten. Want dat bunt vake gin
zörge maor allene maor ontevreanheid umda'w meent da'w nog
neet genog heb.

Eigenluk zolle wi'j bes iets könn'n miss'n van onzen oaverdaod
veur die mensen daor. Mensen die graag genog wilt ett'n en graag
vri'j wilt wean. A 'j ol vindt dat hier toch wel mot wodd'n eholpen
(en wie zal dat neet) kom dan donderdagaovund nao 't
Dorpscentrum. Dan kö'w d'r samen oaver praoten op wat veur
meniere wi'j zoiets anpakt hier bi'j ons in d'n Achterhook.

Leestman.



Dr. Hettema Stichting in
Hilversum opgericht

Textielcursus en tentoonstelling van Iny Nahuys

Door artsen geleid natuurgeneeskundig
gezondheidscentrum op komst

Hilversum - Vergevorderde plannen tot vestiging van een natuurgeneeskundig gezondheidscentrum in Nederland hebben ertoe
.geleid dat vandaag in Hilversum de Dr. Hettema Stichting - Natuurgeneeskundig Gezondheidscentrum is opgericht.
Doel van deze stichting is om zo spoedig mogelijk een dergelijk centrum op te zetten en blijvend financieel te begeleiden. Het
instituut zal onder leiding staan van artsen en zonder financiële drempels toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Binnenkort
zal er al een bescheiden start worden gemaakt; om te beginnen op polyklinische wijze.

De vestiging van een natuurgeneeskun-
dig gezondheidscentrum, waarin be-
voegd natuurgeneeswijze wordt bedre-
ven, alsmede homoeopathie, acupunc-
tuur en nog enige andere alternatieve ge-
neeswijzen (in een van de patiënt afhan-
kelijke synthese) was de nimmer vervul-
de levenswens van wijlen dr. IJsbrand
Hettema, grondlegger van de weten-
schappelijke natuurgeneeskunde in Ne-
derland.
Het is zijn oudste zoon, auteur Felix
Ragnar Hettema, die de weg heeft ge-
vonden om dit ideaal te verwezenlijken.

Voor iedereen toegankelijk, ongeacht
de financiële draagkracht
Dankzij een voor Nederland unieke for-
mule is Felix Ragnar Hettema erin
geslaagd dit grote ideaal - door vele ver-
enigingen sinds jaar en dag vergeefs be-
proefd en nagestreefd - planmatig te on-
derbouwen en mogelijk te maken.
Daartoe werd zijn reeds tien jaar opere-
rende Gaasterlandse Bureau Moderne
Voeding op l april 1975 voorzien van
een commerciële afdeling reformpro-
dukten. Thans is dit bedrijf zover uitge-
groeid, dat belangrijke winst-royalties
kunnen worden overgedragen aan de
nieuwe stichting.
Tot dusver werden op dezelfde wijze in-
tensieve voorlichtingscampagnes gefi-
nancierd. Zo zijn er in de loop der jaren
in den lande meer dan 800 gratis avond-
vullende lezingen georganiseerd, door
Hettema tot ware happenings gemaakt.
Onderwerp altijd:,,Voeding met een
grote V" - „Wapen der natuurgenees-
wijze".

Behalve deze bron van inkomsten is er
echter meer nodig voor de vestiging, en
vooral de instandhouding van een ge-
zondheidscentrum. Daarom wordt van
iedere ondersteuner/deelnemer een be-
drag van tien gulden per week gevraagd.
Voor gezinnen (inclusief kinderen tot 18
jaar) geldt een bijdrage van vijftien gul-
den per week. Die bedragen kunnen per
automatische giro- of bankafschrijving
worden voldaan.
Ondersteuners/deelnemers (hopelij k
ook veel gezonde mensen, die gezond
willen blijven!) kunnen onbeperkt voor
gratis consult en een aantal kleine ge-
neeskundige behandelingen terecht bij
de artsen in de polikliniek en later in Dr.
Hettema's Natuurkundig Gezondheid-
scentrum. Voorts wordt de mogelijk-
heid onderzocht om, via kleine toeslag-
premies en lage bijkomende kosten, pa-
tiënten zonodig voor verpleging op te
kunnen laten nemen (maximaal drie we-
ken kuren, etc.).

Verder zal het centrum een permanente
adviesfunctie moeten vervullen in pre-
ventieve gezondheidszorg, uiteraard op
basis van een natuurlijker leefwijze en
bijbehorende hoogwaardige voedings-
bereiding. Deze service is voor
ondersteuners/deelnemers gratis. Bo-
vendien ontvangen alle betrokkenen het
voorlopig vijf keer per jaar verschijnen-
de blad „Reformule" gratis in de bus.

Er worden geen ziekten behandeld, wel
zieke mensen
Natuurgeneeskundig worden nimmer
ziekten behandeld, wel „zieke" men-
sen. „Ziekten" worden hooguit gezien
als symptonen van een algemene sto-
ring. Dat deze symptonen verschillend
aan de dag treden ligt aan de mens, die
verschilt van de andere mens qua aanleg
(constitutie) en omstandigheden. Het
bouwen aan een gezond organisme, in

harmonie met de geest, doet de sympto-
nen uiteindelijk verdwijnen.

Het stimuleren (prikkelen en vrij baan
geven) van de innerlijke geneeskracht,
die in alle levende wezens van nature
aanwezig is, is de taak van de natuurge-
neeswijze. Middelen als voeding, licht,
lucht, water en aarde worden door haar
gebruikt, evenals kruiden, hydro- en he-
liotherapie, massage, beweging en alle
mogelijke andere vormen van fysische
therapie. De homoeopathie gebruikt
daarvoor haar befaamde homoeopati-
sche „prikkeP'-medicijnen, terwijl de
acupunctuur letterlijk „prikt". Alle-
maal om dezelfde reden, allemaal via
een duidelijk psycho-somatische aan-
pak.

Arts en patiënt zijn daarbij gelijkwaar-
dig, als „genezend team". De dokter
wordt niet gezien als magister (heerser)
over onze gezondheid, maar als minister
(dienaar) van ons innerlijk genezend
vermogen. „Ziekten" (symptonen)
worden niet bestreden of onderdrukt,
maar juist bevorderd. Tot de werkelijke
oorzaak uitgewoed is. Dat is het alterna-
tieve karakter van de natuurgeneeswij-
ze. Dat is ook het uitgangspunt van de
andere, reeds genoemde geneeswijzen
waarover de door de regering ingestelde
Commissie Muntendam inmiddels
gunstig heeft geadviseerd inzake univer-
sitaire erkenning.

De gulden middenweg

Felix Ragnar Hettema is wars van alleen
zaligmakende toestanden en acht de tijd
van polarisatie voorbij. Het opvangen
van een steeds groter wordende stroom
van mensen, die - zowel therapeutisch
als preventief - hun toevlucht zoeken bij
de zogenaamde „alternatieve" genees-
wijzen - en hen althans duidelijk be-
voegd tegemoet treden - daarin ziet Het-
tema de grootste taak van het Natuurge-
neeskundig Gezondheidscentrum.
Tenslotte interesseert het de moderne,
meer bewuste mens tegenwoordig niet
zozeer hoe hij of zij geneest, als men
maar geneest.

Felix Ragnar Hettema
Geboren op 20 maart 1931 te Hilversum
als oudste zoon van dr. IJsbrand Hette-
ma, arts voor natuurgeneeswijze. Ging
na zijn HBS-opleiding en een universi-
taire studie als gevolg van de oorlog en
gezinsomstandigheden een heel andere
richting in: de horeca. Was onder meer
staflid van het Scheveningse Kurhaus
(personeelsbeleid).
Door de miraculeuze genezing van zijn
dochter, die met behulp van een arts
voor nat^^eneeswijze haar genas van
psoriasis^wam hij terug op het pad
van de natuurgeneeswijze en zette in
1972 het Bureau Moderne Voeding op,
met het doel voorlichting te geven.
Op l april 1975 werd dat bureau uitge-
breid me^Kn commerciële tak, die re-
formprdH^en op de markt brengt, te-
neinde de voorlichting te kunnen finan-
cieren.
Schreef twee boeken: „Het Praktisch
Reform Handboek" (Uitgave Ankh
Hermes, 1977) en „Hettema's Gezond-
heidsboek" (Uitgave
Meulenhof/Elsevier, 1980) en hield 835
lezingen door het gehele land. Stelt zich
daarbij op als niet-polariserend tussen
werkelijk fanatieke reformgebruikers en
niet-reformgebruikers. Hecht aan een
goed contact met de alopatische genees-
kunde en legt nadruk op de eigen ver-
antwoordelijkheid van de consument
voor zijn gezondheid.

dr. IJsbrand Hettema
Geboren op 16 september 1896 te Her-
wijnen. Studeerde medicijnen aan de
Gemeentelijke Universiteit van Amster-
dam. Werkte als afwasknecht in het
Kurhaus om zijn studie te bekostigen.
Raakte tijdens zijn studie niet geheel be-
vredigd, door de destijds nogal materia-
listische gang van zaken bij de natuur-
wetenschappelijke geneeskunde en ging
zich verdiepen in de natuurgeneeswijze.
Werkte na zijn afstuderen één jaar in
het Utrechtse homoeopatisch ziekenhuis
o.l.v. dr. J. Voorhoeve en één jaar in de
kliniek van dr. M.O. Bircher Benner in
Zürich.
Vestigde een praktijk voor natuurge-
neeswijze in Hilversum en hield daar-

Kort geleden verhuisden Iny Nahuys en
haar man, dr. Eldert Willems, van kas-
teel Groot-Hoenlo te Olst naar het
koetshuis van Het Onstein te Vorden.

Iny Nahuys is textielkunstenaar, ze is
bezig met het opzetten van een cursus
textie-applicatie in het koetshuis van
Onstein, dat daartoe een geschikte
ruimte biedt. In januari komt ze met
een tentoonstelling in de bibliotheek
van Vorden, kort daarna exposeert ze in
Beeld en Aambeeld te Enschede.

Iny Nahuys werd geboren in Amsterdam, ze
startte haar loopbaan als zangeres. In 1955
deed ze eindexamen Amsterdams Conser-
vatorium, daarna was ze verbonden aan ver-
schillende gezelschappen zoals Hoofdstad
Operette, Koninklijke Opera te Gent, en in
Antwerpen.

In de periode dat ze op Groot-Hoenlo woon-
de ontwikkelde ze zich als beeldend kunste-
naar. Ze hield meer dan 30 exposities, o.a.
Amsterdam, Zwolle, Den Bosch, Leeuwar-
den, Leiden, Bergharen, Lochem, Epe, Lu-
xemburg. Ze is als docente verbonden o.a.
aan het Creatief Centrum te Heerde.

Haar werk omschrijft ze als textiel-schilderi-
jen, ze "schildert" met textiel: anecdotische
voorstellingen, landschappen, stillevens,
portretten, maar ook abstracte kleurcompo-
siies en architectonische ruimtelijke vormen.
De techniek is applicatie: werken met een
grote hoeveelheid stoffen, verschillend van
kleur en structuur, die aan en over elkaar
heen worden gezet. Het schilderkundig ele-
ment wordt versterkt door de manier waa-

)p met gekleurde garens en draden wordt
swerkt. Zo ontstaat een textuur die te ver-
kijken is met de penseelvoering in de schil-
erkunst.

'e textielkunst van Iny Nahuys beweegt
^ich tussen een duidelijke, heldere, meer ab-
stracte wereld en de sensibele, intuïtieve,
meer intieme wereld van het gevoel. In de
grotere doeken vinden we een brede toon
van atmosferische werkelijkheid, het blauw
geeft er een verinnerlijkt karakter aan. Het
werk roept vaak associaties op aan muziek.
In de catalogus. Beeldende Kunst in Overijs-
sel van 1973 schrijft ze: "Ik sta op goede voet

met de kleuren. Kleuren hebben met mu-
ziek te maken. De overeenkomst tussen mu-
ziek en kleur is voor mij duidelijk. Je hebt
(eigenlijk net als bij de mensen zelf) koele,
speelse, hartstochtelijke, warme en afstan-
delijke kleuren, het is eindeloos".

De cursus textiel-applicatie, voor beginners
en gevorderden, krijgt in januari 1982 vaste-
re vorm. Wie belangstelling heeft en inlich-
tingen wenst over tijd, plaats etc. kan terecht
op het adres Onsteinseweg 17, of telefoon
05752-6485.

naast op vaste dagen spreekuren in
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Gouda. In 1928 was hij s^^^fe met wij-
len prof. W. Tenhaeff en wfrelix Ortt
de oprichter van de Nederlandse Vereni-
ging voor Natuurgeneeswijze. Was veer-
tien jaar voorzitter en hoofdredakteur
van het blad „Uitkomst" (nu „Gezond
Leven"). ^fe
Introduceerde met zijn bo^F„Voedsel
als ziekteoorzaak" dr. Bircher Benner
in Nederland. Schreef verder nog de
boeken „De natuur als arts", „Het
kind en zijn moeder", „Moderne Voe-

ding" en „De leer van het gezonde le-
ven". In de vooroorlogse Universiteit
voor Zelfstudie had hij bovendien het
boek „Geheim der Gezondheid".
Verder schreef hij vele brochures en
hield hij ruim 2.000 lezingen. Introdu-
ceerde samen met ir. Felix Ortt en de
wereldberoemde dr. Ragnar Berg zijn
zuur basentheorie.
Dr. IJsbrand Hettema - die behalve
door vele duizenden patiënten werd ge-
consulteerd door koningen Wilhelmina
en leden van het Engelse Koninklijk
Huis - overleed op 16 februari 1964.

Tips bij de kerstboom

Week kaarsvet van metaal
af in kokend water. Ga
vooral niet krabben met een
scherp voorwerp.

Een schellekoord is een fel
begeerd handwerk. Voor
Kerstmis kunt u een speci-
aal kerstschellekoord maken
van rode, gemakkelijk af te
tellen stof. Kerstmotiefjes

genoeg in de handwerk-
boekjes. Of u koopt een
voorgetekend exemplaar.
Bent u niet zo handwerkerig
of ontbreekt u de tijd in deze
drukke maand, versier dan
uw schellekoord met ver-
schillende kerstzaken als
takjes, een kransje, snoezi-
ge kerstmannetjes of engel-
tjes. Door het zoompje aan
de bovenkant kunt u .een
bamboestokje steken of een
dun latje. Aan de uiteinden
kunt u een hangkoordje be-
vestigen. De onderkant
kunt u in een punt laten uit-
lopen en al of niet van een
kwast voorzien.

Een fles, vaas of bokaal vol
glinsterende kerstballen en
kerstballetjes is een bijzon-
der aardige kerstversiering.

Wilt u dit jaar niet wéér alle
kerstkaarten die u ontvangt,
op een boekenkast ten toon
stellen? Maak dan van een
vrolijk, rood lapje een brie-
venhanger, die u in de ka-
mer aan de muur hangt. Het
mooiste is natuurlijk als u dit
hangertje met een kerstmo-
tief versiert. Hebt u nu geen
tijd meer voor borduren,
houdt dit dan wel in ge-
dachten voor de nog ko-
mende lange winteravon-
den, maar prik nu een takje
dennegroen op de brieven-
hanger vast. Of bevestig er
een paar glinsterende kerst-
versierinkjes aan.

In 1825 gaf een Duitse te-
kenaar gestalte aan 't kerst-
mannetje.

In Noord Amerika geloven
de kinderen dat het kerst-
mannetje Sinterklaas heet
en met cadeautjes door de
schoorsteen binnenkomt.

Als voorloper van de kerst-
boom worden beschouwd
de groen geverfde houten
pyramidevormige stellages
welke in het midden van de
vorige eeuw nog verkocht
werden op de kerstmarkt in
Berlijn.

Vondel dichtte het bekende
'O Kerstnacht, schoner dan
de dagen. Hoe kan Herodes
't licht verdragen. Dat in de
duisternissen blikt?'

In Twente is het gebruikelijk
omstreeks de kerstdagen op
de midwinterhoorns te bla-
zen.

Aan kinderen die op kerst-
mis geboren werden,
schreef men volgens het
volksgeloof de gave van
voorspelling toe.

De kerstboom kwam het
eerst in zwang in de Elzas in
het begin van de 17e eeuw.

Onze kerstboom is geen
denneboom, maareen spar,
en weleen fijnspar.

Vorden
van
toen.

Reakties op de
de foto's kunt u
schriftelijk indienen
bij de heer
G. Koerselman
Postbus 14, 7250
AA Vorden.
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HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Nu opgave voor orgellessen te
beginnen in januari.
Draayer's Orgelstudio
Holterweg 14, Laren
Tel. 05738-1252

Kerstbomen te koop, alle ma-
ten, met of zonder kluit. Even-
tueel ook te bezorgen.
Boomkwekerij M.G. Spiegelen-
berg, Ruurloseweg 26, Vorden,
telefoon 05752-1464.

Handig en lekker warm zo'n on-
derblouse van Thermolana in
huidskleur met korte of lange
mouw.

CONFECTIE EN MOOE

KERST AANBIEDING

Warme gevoerde

JAPONNEN
maten 38-52

Kerstprijs

f sa-

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL OS752-1971

heeft ze in voorraad

Muziekver. Concordia. Zater-
dag 19 december. Jaarlijkse
oliebollenaktie.

ja, zo begint het meestal!
En dan komen er na een poosje plannen voor de start
van een eigen huishouden, 'n Leuke tijd, waarbij ook
een bezoek aan Barendsen wordt gebracht. Om daar
te kiezen uit de fraaie servies- en bestekkoltektie. 'n
Grote keus uit topmerken en in alle prijsklassen. Plus
een ouderwets goede service. Niet alleen voor verlief-
den en verloofden, trouwens!

Zutphenseweg 15 - Vorden -
Tel. 05752-1261

OOK VOOR GERO- EN SOLA-BESTEK

ZONDAG 20 DECEMBER

SPIRIT

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Mannen, profiteer van deze
gelegenheids-aanbieding. Een
meevaller van de eerste orde.
En u staat ook nog
eens op mode!

PIEK-PRJJS

69.-

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

JOWE-KEI JEN BORG
LAND-, EN TUINBOUWMECHANISATIE

BRANDERHORSTWEG 5 - TEL. 05753-2026

SHOW, DEMONSTRATIE OP DONDERDAG 17 DEC. N.M.,
VRIJDAG 18 DEC. EN ZATERDAG 19 DEC.

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-
hout- en compostmachines, verticuteermachines,

grondboren, motoren, hete luchtkanonnen enz. enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.

Neem iets lekkers in huis voor
de Kerstdagen en maak er een feest van
met

Roomboter-Amandel kerstkrans
Roomboter-Amandel staven
Kerstkransjes
Kersttaarten

en niet te vergeten die geweldige

Kerststollen met 100% amandelspijs

Alles van de warme bakker dat haalt u bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 - 1877

Wij wensen u prettige Kerstdagen

„Se Herberg
Dorpsstraat 10a, Tel. 2243.

Salades voor de komende feestdagen?
Wij willen het u eenvoudig maken.
Door onderstaande bon in te vullen en bij ons in te leveren
kunt U rekenen op een heerlijke Herberg-salade
die voldoet aan de volgende eisen:

— eigengemaakt en vers
— flinke porties per persoon
- ruime garnering
— inkl. folieschaal en keurig verpakt in doos.

Om de uiterste zorg aan uw salades te kunnen besteden hadden wij
eventuele bestelling graag binnen:

Voor de kerstdagen uiterlijk dinsdag 22 dec.
afhalen donderdag 24 dec. tussen 13.00 en 17.00 uur.

voor oud en nieuw uiterlijk dinsdag 29 dec.
afhalen donderdag 31 dec. tussen 13.00 en 17.00 uur.

Hiermede bestellen wij voor de kerstdagen/oud en Nieuw
(doorhalen wat niet van toepassing is)

pers. huzarensalade a f 5,- p.p.

pers. russisch ei a f l,- p.p.
(div. vissoorten)

pers. zalmsalade a f 7,50 p.p.

Naam:

Adres:

Kerstfeest 1981
Wij bakken voor U

Kerststollen
Kersttulband
Kerstkrans Roomb. Amandel
Taarten
Bavrois taarten
Appeltaarten
Appelbignets
Krent e b rood
Rozijnenbrood

Wilt u vroegtijdig bestellen? Tel. 1373

Warme Bakker OPLAAT Bakt het voor u

FOTO KALENDER
Maak U familie, vrienden of bekenden eens blij met een fotokalender.

Als u een kleurennegatief inleverd bijv.: van U kinderen of hond of zo-
maar een foto dan maken wij daar een prachtige fotokalender van op het

formaat 20 x 28 cm.

Januari
Zondag 3 1 0 1 7 2 4 3 1

Maandag 4 1 1 1825

Dinsdag 5 12 1926

Woensdag 6132027

Donderdag 7 1 4 2 1 2 8

Vrijdag 1 8 1 5 2 2 2 9

/.atordag 2 9 1 6 2 3 3 0

Voor de prijs van f 12,50

Februari
Zondag 7 1 4 2 1 2 8

Maandag l 8 1 5 2 2

Dinsdag 2 9 1623

Woensdag 3 K) 1724

Donderdag 4 11 1825

Vrijdag 5 1 2 1 9 2 6

Zate rdag 6 1 2 2 0 2 7

Maart
Zondag 7 1 4 2 1 2 8

Maandag l 8 1 5 2 2 2 9

Dinsdag 2 9 1 6 2 3 3 0

Woensdag 3 K) 1 7 2 4 3 1

Donderdag 4 1 1 1825

Vrijdag 5 1 2 1 9 2 6

Zaterdag 6 1 3 2 0 2 7

Foto Hans Temmink
Spalstraat 10

7255 AC Hengelo (GLD)
05753-2386



t allermooiste
vuurwerk

BESTEL UW VUURWERK VANAF
MAANDAG 21 DECEMBER IN DE
ZAAK

een schitterende kollektie om uw
keus te kunnen bepalen, is beschikbaar

Vroeg bestellen is verstandig

aflevering en verkoop uit voorraad: alléén op woensdag 30 december en donderdag 31 december a.s. vanaf 8 uur.

bij barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

Dubbelglas voor lagere
stookkosten en meer comfort

- snelle levering ongeveer 3 weken
- 10 jaar garantie
- komo keur
- rijkssubsidie

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28

Vierakker

Tel. 05754-361

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AAN VANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

Het beroemde comfort
van ten Cate Certiform.
Elastische katoen. Beter materiaal voor een
perfecte damesslip is er eenvoudig niet te
bedenken.
Sluit goed, zit prima. Ademt en absorbeert.
En als er Certiform op staat, is het blijvend
elastisch. Zijn er tal van kleuren en dessins.
En kan het tot 95 °C met de witte was mee de
machine in, zonder een spoor van „vorm-
verlies".
Dat alles is het beroemde draagplezier van ten
Cate Certiform. Comfortabele damesslips in
tanga, bikini, heup en taille. Ook in combinatie
met romantische kant. En natuurlijk zijn er ook
bijpassende hemdjes.

Ontdek het comfort van ten Cate Certiform bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

De veelzijdige kwaliteit
van ten Cate.

De S zit in de maand
gezellige Kerstdagen

beginnen bij Barendsen

Mensen wat een sortering!
• KERSTBOOMVERSIERING EN
KERSTVERLICHTING • KERST-

BALLEN EN SLINGERS • SNEEUW
EN KAARSEN • GROTTENPAPIER

EN WAT U OOK ZOEKT

IJflMï

l « I I »

Zutphenseweg 15 - Vorden
tel. 05752-1261

l * *

Wij maken van om weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel grit^ralen Gunstige prijzen

VORHECO DEiN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Doe er wat mee!
December. De S zit weer in de maand. De S van Schemer, Stralend kaarslicht

en van Stille^bht. Kortom de S van Sfeer bij kerst. Maar ook de S van Saldo én
Sparen. Want december is een dure maand. Toch hoeft u daar geen problemen mtc
te hebben, want de bank met de S staat voor u klaar. De S van Service en Snelheid.

De S van de Bondsspaarbank. De bank voor alle zaken en alle mensen.

Voor Orgel + Piano les
is Hans Scheerder het juiste
adres

Muziekschool Hans Scheerder. Sarinkdijk 1
Varssel. Tel. 05753-7328

Salarisrekening. Sparen. Leningen en hypothekea \ferzekeringen.

NDSSPAARBANK

Dubbelwandig aluminium
metisolatieschuim
K = 2,65 W/m2 K

Kunststof met profiel
K = 2,03 W/m2 K

Aluminium, enkelwandig
K = 2,81 W/m2 K

ROLLUIKEN
DE GROTE

ENERGIEBESPAARDER

Alle informatie, showmodellen en
gratis prijsopgaaf bij

HELMINK b.v
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Definitie K-waarde/
Isolatie waarden

Type K-waarde K-waarde Verbe-
raam W/m2 K met rolluik tering

Hout/
enkel glas 5,40 2,13 61%
Hout/
dub. glas 2,78 1,64 41%
Alu/
enkel glas 7,10 2,83 60%
Alu/
dub. glas 4,56 2,26 50%

Met proeven werd onderzocht naar
het beste rolluiktype - de metingen
werden gedaan op eenzelfde raam,
telkens uitgerust met een ander rol-
luik:
Aluminium enkelwandig:
K = 2,81 W/m2 K
Aluminium dub. wandig met isolatie-
schuim: K - 2,65 W/m2 K
PVC-hol profiel - klein model:
K - 2,36 W/m2 K
PVC-hol profiel - groot model:
K = 2,06 W/m2 K ,
Een pvc rolluik geeft dus de beste iso-
latie. Het is daarbij ook nog best be-
stand tegen korrosie.

K-waarde.
Dit is de hoeveelheid warmte die per
uur door een wand gaat met een
bepaalde dikte bij een temperatuur-
verschil van 1° C en een oppervlakte
van 1 m2.
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